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Os trabalhadores em educa-
ção da UFRJ lotaram o auditó-
rio do Centro de Tecnologia, no
dia 14, para deflagrar a greve da
categoria. A greve é de evasão do
local de trabalho e ocupação nas
assembleias e atividades do Co-
mando Local de Greve.

Até o dia 17, 45 universi-
dades federais haviam aderido
à paralisação, segundo a Fa-
subra. Entre as reivindicações
dos servidores estão demandas
que vêm da greve passada. Mas
o governo sustenta que não há
recursos para reajustes e sequer
apresenta propostas concretas

UFRJ DECIDIU:

à pauta de reivindicações. Dian-
te da ausência de resultados após
as reuniões entre Governo e Fasu-
bra, não restou outra opção se
não a greve.

A marcha dos servidores pú-
blicos federais, no dia 16, parte
das mobilizações da Campanha
Salarial Unificada, reuniu sete
mil pessoas, que seguiram em
passeata para o Ministério do
Planejamento, Orçamento e Ges-
tão. Na manifestação, a greve da
Fasubra foi ressaltada como
exemplo de luta a ser seguido
pelas demais entidades do funci-
onalismo. PÁGINAS 2, 4 E 5

Terça-feira, 21/6, às 10h,
na Praia Vermelha.
Concentração no portão
principal
(da Av. Venceslau Brás).
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Estamos em
greve por:

É GREVE!
Foto: Emanuel Marinho
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Nossos direitos

Exercício do Direito de
Greve – servidores
efetivos e em estágio
probatório

A Constituição Federal de 1988 (inci-
so VII do artigo 37) prevê o exercício do
direito de greve aos servidores públicos. É,
portanto, um direito constitucional. As-
sim tem entendido o Superior Tribunal
de Justiça ao julgar o recurso no Manda-
do de Segurança nº. 2.677, que, em suas
razões, expôs que “o servidor público,
independente da lei complementar,
tem o direito público, subjetivo, cons-
titucionalizado de declarar greve”.

Esse direito abrange o servidor públi-
co em estágio probatório, não podendo
ser penalizado pelo exercício de um direi-
to constitucionalmente garantido. Como
declarou o Supremo Tribunal Federal, ao
entender que “... a inassiduidade em
decorrência de greve não poderia impli-
car a exoneração de servidor em estagio
probatório, uma vez que essa ausência
não teria como motivação a vontade
consciente de não comparecer ao traba-
lho simplesmente por não comparecer
ou por não gostar de trabalhar. Revela-
ria, isso sim, inassiduidade imprópria,
resultante de um movimento de para-
lisação da categoria em busca de me-
lhores condições de trabalho”.

O STF editou súmula (316) reconhe-
cendo que “a simples adesão à greve
não constitui falta grave”. Deve-se ter
por base que, tratando-se de direito fun-
damental do trabalhador, mesmo os ser-
vidores ainda não estáveis, submetidos ao
chamado “estágio probatório”, têm di-
reito de greve nos mesmos termos dos
servidores estáveis.

Não pode ser aplicada pena de demis-
são a tais servidores, uma vez que a pena
só pode ser imposta quando o servidor
comete alguma das irregularidades esta-
belecidas no art. 132 da Lei n° 8.112/90.
Não constitui falta grave a participação
em greve. É, sim, um direito legal. O que
está garantido pela Constituição Federal
de 1988 tanto aos trabalhadores do setor
privado quanto do setor público.

Além disso, a Lei n.° 7.783/89, que
também se aplica aos servidores, assegura
o direito de greve, considerando legítima
a suspensão coletiva, temporária e pacífi-
ca, total ou parcial, de prestação de servi-
ços (arts. 1° e 2°).

Vale destacar que eventual pena de
demissão indevidamente imposta ao
servidor só poderá ser aplicada após o
regular processo administrativo (cláu-
sula do devido processo legal), no qual
seja assegurado o contraditório e a
ampla defesa, conforme garante a Cons-
tituição, e os recursos a ela inerentes,
sob pena de considerar-se nula de pleno
direito tal penalidade.

Vacinação e greve
A Coordenação do Centro de Vacinação de

Adultos (CVA) informa que, durante o período
de greve, o funcionamento será de segunda a
sexta-feira, de 8h as 13h. O CVA aplica todas as
vacinas da rotina para adolescentes, adultos e
idosos. Às quartas-feiras aplica também a vaci-
na contra a febre amarela e a tríplice viral.

Em sessão extraordinária, dia 16
de junho, o Conselho Universitário da
UFRJ aprovou, sem votos contrários ou
abstenções, moção em que manifesta
sua solidariedade ao movimento dos
técnicos-administrativos em educação,
em greve desde 14 de junho diante da
falta de respostas concretas por parte
do governo às reivindicações.

“Este colegiado desaprova qual-
quer forma de retaliação, assédio ou
intimidação que iniba o direito de
todos os servidores participarem da
greve, especialmente aqueles que se
encontram em estágio probatório”,
concluiu a moção, recebida com
aplausos pelos técnicos-administrati-
vos presentes.

Durante o expediente, o colegiado
aprovou dar voz à representação do

Consuni aprova moção de apoio à greve
Comando Local de Greve (CLG). Vera
Barradas leu o documento levado aos
conselheiros pelo Comando Local de
Greve manifestando, entre outros pon-
tos, que “Em todas as rodadas de nego-
ciação o governo sustenta que não há
recursos para o reajuste dos servidores.
(...) Como se não bas-
tasse, o governo amea-
ça aprovar a PLP 549,
que congela nossos sa-
lários, e a PL 248/98,
que demite por insufi-
ciência de desempenho.
Uma universidade pú-
blica, gratuita e de
qualidade para todos
não pode ser alcança-
da sem valorização de
seus profissionais”.

Estreando com todo o gás
Vitor Ferreira Valente, 25 anos, ingressou

na UFRJ em 2009. É assistente em adminis-
tração do Polo Barreto, em Macaé. Esteve, no
dia da deflagração da greve, na assembleia
lotada do dia 14 no CT. “Essa assembleia deu
a dimensão exata das lutas da categoria e da
importância de estarmos unidos. Principal-
mente para os novos técnicos-administra-
tivos em educação que não têm ideia ain-
da das histórias de lutas e conquistas. Tam-
bém desmistificou o temor dos mais no-
vos sobre a questão do assédio moral. Nos
dá força para reivindicarmos nossos direi-

tos. Não podemos nos isentar. É importan-
te todos participarem, lutarmos por nossos
direitos”, avaliou Vitor, informando que a
adesão em Macaé é crescente.

Veteranos na luta
Os aposentados, que tiveram sua reu-

nião mensal no dia 14, pela manhã, en-
contraram na subsede do HU, mas logo
depois seguiram para a assembleia geral da
categoria no auditório do CT para deflagra-
ção da greve. A próxima reunião está mar-
cada para o dia 20 de julho, às 10h, na
subsede do HU.

Jornalistas da UFRJ
aderem à greve

Os 24 jornalistas que compõem a equipe da
Coordenação de Comunicação da UFRJ (Code-
com) decidiram aderir à greve. Somente conti-
nuam em atividade os prestadores de serviço.
Ainda não se manifestaram os profissionais das
três agências de notícias que funcionam no
CCS, CT e Praia Vermelha.

Enquanto durar a greve, a equipe da Code-
com não produzirá o Jornal da UFRJ. A edição
nº 61, de junho, vai circular porque já estava na
gráfica. O boletim UFRJ em Pauta, que era
enviado pela assessoria de imprensa às redações
todas as sextas-feiras, será elaborado quinzenal-
mente e com informes da greve. Os veículos de
comunicação que procurarem a Codecom se-
rão encaminhados ao SINTUFRJ.

Os jornalistas da UFRJ também decidiram
que irão participar das assembleias e ações or-
ganizadas pelo Comando de Greve.

“Bye, Bye Reitor!”
De 13 a 22 de junho, a Universidade Federal

do Rio de Janeiro abre suas portas para a exposi-
ção “Bye-Bye, Reitor! – o fim de uma era”, do
chargista Diego Novaes, com charges e ilustra-
ções feitas nos últimos cinco anos. Com cura-
doria de Carlos Terra, diretor da Escola de Belas
Artes da UFRJ, a exposição é um retrato crítico,
porém bem-humorado, da gestão de Aloísio
Teixeira enquanto reitor da UFRJ.

www.salaodehumor.blogspot.com

Na sexta-feira, 17, mais de 2 mil
bombeiros voltaram a ocupar as es-
cadarias da Assembleia Legislativa do
Rio, e prometiam permanecer acam-
pados com suas famílias.

Entre as principais reivindicações
está a anistia dos 429 bombeiros pre-
sos durante a ocupação do quartel
central no dia 3 de junho, depois de
meses sendo ignorados pelo governo.
E prometem que só aceitam acordo
depois da anistia dos companheiros.

No dia 12, a orla de Copacabana

Bombeiros de volta à Alerj
f o i  i n v a d i d a  p o r
uma onda verme-
l h a :  m i l h a r e s  d e
mani f e s tan te s  na
passeata de apoio
ao movimento dos
bombeiros,  com a
p a r t i c i p a ç ã o  d o s
professores em gre-
ve, de artistas e da
população. O grupo pretendia fazer
nova passeata, no domingo, dia 26,
no Aterro do Flamengo.

Fotos: Emanuel Marinho
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Governo
encaminhará
projeto de lei para
substituir MP 520

Depois de derrotado no Sena-
do, com a derrubada da Medida
Provisória nº 520 que previa a
criação de uma empresa pública
de direito privado para gerir os
hospitais universitários, o gover-
no reapresentará ao Congresso o
mesmo teor da MP.

Quem anunciou a nova in-
vestida foi o ministro da Educa-
ção, Fernando Haddad. Segundo
ele, dessa vez a apresentação pelo
governo será na forma de projeto
de lei e tramitará em regime de
urgência.

Segundo Haddad, o texto do
projeto de lei será o mesmo da
medida provisória aprovada na Câ-
mara dos Deputados: propõe a
criação da Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares (EBSERH).
A empresa prestará serviços e o pra-
zo para contratações temporárias,
via CLT, será de até cinco anos. Ao
fim desse período, todo o corpo de
servidores deverá ser concursado,
mas será regido pela CLT e não
mais pelo RJU.

O novo projeto de lei será co-
locado pelo governo para trami-
tação, e este jogará pesado para
sua aprovação. Cabe ao movimen-
to sindical e aos servidores, em
especial os que estão mobilizados
pela greve, mostrar a força dos tra-
balhadores e barrar, mais uma
vez, esta tentativa do governo de
privatizar os HUs.

Nesta segunda-feira, às 7h, o SIN-
TUFRJ se reúne com os técnicos-ad-
ministrativos do Centro Cirúrgico do
Hospital Clementino Fraga Filho
(HUCFF) para discutir a continuida-
de ou não das atividades do setor, em
função das novas fissuras que apare-
ceram na estrutura do bloco E do
prédio, no 12º andar.

Os profissionais do Centro Cirúr-
gico constataram, na quinta-feira,
novas dilatações nas ligações entre os
blocos de concreto e acionaram o SIN-
TUFRJ. A situação é real, tanto que
no dia 6 de junho a direção do hospi-
tal chamou o engenheiro da Coppe
Ernani Diaz para examinar duas fis-
suras na parede do refeitório (subso-
lo) e aumento do espaço da junta de
dilatação no Centro Cirúrgico.

Parecer da CoppeParecer da CoppeParecer da CoppeParecer da CoppeParecer da Coppe
 Por pressão dos trabalhadores e

do SINTUFRJ, a diretoria do hospital
convocou de novo a Coppe para ree-
xaminar os blocos A-II e A-III. O lau-
do saiu às 18h de sexta-feira. A con-
clusão dos engenheiros da
Coppe Eduardo de Miranda Batista,
Luiz Bevilacqua e Alexandre Landes-
mam é que “a situação apontada
pelo pessoal responsável pela manu-
tenção do prédio do HU, nas juntas
vistoriadas, não indica qualquer sin-
toma de patologia estrutural rele-
vante na estrutura”.

Mas os engenheiros apontam que:
“... considerando os trabalhos recen-
tes de implosão de parte do edifício
do HU e os sintomas constatados no
térreo, junto ao fechamento do refei-
tório, anotados como tendo origem
em recalque localizado nas funda-
ções, conforme consta do parecer do
engenheiro Ernani Diaz, recomen-
damos o acompanhamento do com-
portamento das juntas vistoriadas
por parte dos responsáveis pela ma-
nutenção do prédio, os quais devem
medir e anotar, diariamente, du-
rante um período mínimo de 30
dias, eventuais deslocamentos de
abertura das juntas. Os resultados
dessas medições de acompanhamen-
to deverão ser informados aos pro-
fessores da Coppe que realizaram a
presente vistoria de inspeção”.

Laudo anteriorLaudo anteriorLaudo anteriorLaudo anteriorLaudo anterior
Até sexta-feira, os profissionais do

Centro Cirúrgico (cirurgiões, aneste-
sistas, enfermeiros, técnicos enferma-
gem e instrumentadores cirúrgicos)
desconheciam o laudo técnico da
Coppe, que foi mostrado a eles so-
mente naquele dia pela vice-diretora
da unidade, Lucila Perrotte. Ela che-
gou a se reunir com os trabalhadores,
mas inesperadamente saiu da sala,
deixando o ambiente ainda mais ten-
so. O diretor do hospital, José Marcus
Raso Eulálio, não apareceu.

Prédio do HU volta a assustar trabalhadores

ENFERMEIRO observa o vão aberto na junta.
Do teto, poeira cai sobre equipamentos

De acordo com o laudo do enge-
nheiro Ernani Diaz, que é o mesmo
especialista que acompanhou a de-
molição e implosão da perna-seca, o
diretor do hospital solicitou que exa-
minasse as aberturas das juntas entre
os blocos A-II e A-III.

O laudo resumido diz que “hou-
ve recalques adicionais em dois pila-
res extremos do bloco III e que estes
não podem ser considerados, num
primeiro exame, como causados por
uma ruptura similar à já ocorrida no
passado em dois pilares do bloco A-III
do HU”.

E, “para verificar se está haven-
do acréscimo de recalques dos dois
pilares, passou-se gesso nas fissuras
verificadas nas paredes divisórias
do refeitório próximas aos pilares
em questão. Em 24 horas não hou-
ve acréscimo de recalques. Tudo in-
dica que a estabilização já ocorreu
(15/6/2011). Esta constatação deve
ser feita diariamente até o reforço

final das fundações”.
O engenheiro recomenda: “Para

solucionar de vez a situação de recal-
ques destes dois pilares em serviço, já
está havendo um processo emergen-
cial para a construção de um reforço
definitivo destas fundações, para que,
no futuro, com as cargas adicionais
do trecho de 7 m a ser ocupado, não
haja mais recalques adicionais nes-
tas duas fundações”.

Em nota anexada ao lado, o di-
retor do hospital informa que, “em
resumo, o parecer explica o ocorrido
como consequência do somatório das
ações do frio e da implosão de de-
zembro. Estes fatores levaram a uma
pequena, mas significativa movi-
mentação de duas colunas. Indica a
necessidade de uma reforma estrutu-
ral extra que já foi providenciada. O
parecer explica também que não há
necessidade de alterações na rotina
de funcionamento do hospital, uma
vez que houve estabilização da mo-

vimentação, e que a região será per-
manentemente monitorada”. E ter-
mina dizendo que “estaremos aten-
tos e informando a todos sobre a evo-
lução das medidas adotadas, e sobre
qualquer eventual mudança que
aconteça”.

Problema atualProblema atualProblema atualProblema atualProblema atual
Apesar do parecer da Coppe assi-

nado em 15 de junho, os  trabalhado-
res do Centro Cirúrgico mostram no-
vas fissuras nas paredes e o aumento
das dilatações em juntas, como, por
exemplo, no corredor F, que calcu-
lam esteja medindo em torno de 1,6
cm. Segundo médicos e enfermeiros,
na quinta-feira, por volta das 17h ou
18h, ouviram um estalo vindo dessa
estrutura. Em outros locais do Centro
Cirúrgico rebocos estão caindo e mai-
oria das portas empenou. Para os fun-
cionários, essas alterações indicam
que há risco na estrutura do prédio.
Na sala de anestesia, que fica entre o

bloco C e D, uma fenda abriu no piso.
Para piorar a situação, também

na semana passada uma tubulação
do prédio rompeu, alagando as sa-
las 15, 16, 17, 20 e 21 do Centro
Cirúrgico.

Sem rota de fugaSem rota de fugaSem rota de fugaSem rota de fugaSem rota de fuga
O que assusta os trabalhadores

do Centro Cirúrgico é não contarem
com rota de fuga: um mapa que
representa, através de símbolos apro-
priados no piso, o trajeto a ser segui-
do pelo indivíduo no caso de neces-
sidade urgente de evacuação do lo-
cal, em função de incêndio, desaba-
mento etc. O prédio não conta com
escadas de emergência externas e as
internas ficam distantes: no meio
do andar e na extremidade oposta
ao Centro Cirúrgico.

 A rota de fuga será um dos assun-
tos a ser discutidos pelo Sindicato
nesta segunda-feira, na reunião com
os trabalhadores do HU.

PARAPEITO da janela apresenta o desnível:
um bloco está mais à frente

ESPARADRAPO para acompanhar
afastamento dos blocos de onde o reboco caiu

NA JUNTA, fresta com vista para fora

ENGENHEIROS da Coppe informam
avaliação

Fotos: Emanuel Marinho
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UFRJ entra na greve

Ato no Fundão

O Diretório Central dos Estu-
dantes da UFRJ manifestou seu
apoio à greve durante a assembleia.
Gabriel de Melo fez uma saudação
em nome dos estudantes destacan-
do a luta da comunidade em defe-
sa da universidade pública, gratui-

ta e de qualidade. “Os bombeiros
mostraram que com luta e mobili-
zação é possível arrancar vitória”,
declarou.

Outra manifestação de apoio
na assembleia foi da Central Sindi-
cal e Popular (CSP-Conlutas).

Os trabalhadores

técnico-administrativos

em educação da UFRJ

entraram com força na

greve nacional da

categoria.

 A atuação da

Federação de Sindicatos

de Trabalhadores das

Universidades Brasileiras

para a mobilização foi

expressiva. Desde a

deflagração da greve dia 6

de junho, 45 das

universidades federais já

haviam paralisado as

atividades.

CUT reivindica ao governo
reabertura de negociação

A resposta do secretário de Re-
cursos Humanos do Ministério
do Planejamento, Duvanier Pai-
va Ferreira, aos trabalhadores das
universidades foi a interrupção
das negociações.

Por mais de ofício enviado
à coordenação geral da Fasu-
bra, o secretário cancelou a
reunião marcada para o dia 7
de junho e informou que as
negociações estavam suspensas
devido à greve nacional cha-
mada pela Fasubra.

A greve por tempo indetermi-

nado teve início na segunda-feira,
dia 6 de junho. Diante da obstru-
ção dos canais de negociação entre
o governo federal e os servidores, a
CUT nacional enviou reivindica-
ção ao secretário Duvanier para que
o governo reabra a negociação com
a Fasubra e atenda às reivindica-
ções de mais de 180 mil trabalha-
dores.

A CUT conclama as entidades
cutistas a apoiarem a luta, forta-
lecendo as mobilizações para con-
quistas de ganhos reais e valoriza-
ção dos trabalhadores.

Greve recebe apoio nacional e
internacional

As principais centrais sindi-
cais do país manifestaram apoio
à greve dos técnicos-administra-
tivos em educação das universi-
dades brasileiras.

A primeira a se manifestar a
favor da categoria foi a Central

Única dos Trabalhadores, no dia 10
de junho, seguida da Central dos
Trabalhadores do Brasil, dia 13 de
junho, e depois a Conlutas e a Inter-
sindical. A Confederação de Educa-
dores Americanos (CEA) também
manifestou sua solidariedade.

Reunião do Comando
O Comando Local de Greve

reúne-se às segundas, quartas e
sextas-feiras, às 14h, na subsede
sindical no HU. É uma reunião
aberta, inclusive orienta-se que
as unidades escolham pelo me-

nos dois funcionários para com-
por o CLG. Nos outros dias os
companheiros percorrem as uni-
dades para divulgar a greve e re-
solver tentativas de intimidação
a funcionários.

Estágio probatório
A greve é um direito do traba-

lhador. E não há nenhum impe-
dimento legal, jurídico e admi-
nistrativo que o impeça de fazer
greve. Os mais antigos já sabem
disso, tanto que as tentativas de
intimidação sempre foram recha-
çadas pelo movimento.

Os mais novos, em estágio pro-
batório, têm de saber que este di-
reito está garantido. No momen-
to do estágio estão sob avaliação
funcional, e o momento da greve

não se insere nesse contexto. Tanto
que os exames pré-admissionais
pela Divisão de Saúde do Trabalha-
dor (DVST) continuam, assim
como o processo de admissão não
será interrompido.

Nenhuma direção de unidade
ou chefia pode se colocar acima
da lei. Qualquer tentativa de inti-
midação ao funcionário, seja ele
mais antigo ou em estágio proba-
tório, deve ser comunicada ao Co-
mando Local de Greve.

Apoios

Após a assembleia, os técni-
cos-administrativos saíram em
passeata até a Reitoria. Foi um
ato simbólico para informar
sobre a decisão da greve, divul-

gar a pauta nacional de reivin-
dicações e destacar a constru-
ção da pauta interna. Eles fo-
ram recebidos pelo chefe de ga-
binete, João Eduardo Fonseca,

que manifestou solidariedade
ao movimento e anunciou que
a Reitoria está aberta a qual-
quer negociação com os traba-
lhadores.

Assembleia
rápida

A greve foi aprovada com ape-
nas um voto contrário. Os técni-
cos-administrativos em educação
da UFRJ responderam com firme-
za ao descaso do governo com a
suspensão das negociações.

A assembleia geral realizada na
terça-feira, dia 14 de junho, no
auditório do Centro de Tecnologia,
estava lotada e com apenas um
voto contra a greve foi aprovada.

A assembleia definiu os servi-
ços essenciais:

– os que colocam a vida em
risco;

– segurança patrimonial e
– concursos para docentes e téc-

nicos-administrativos.

Macaé presente
Como viemos divulgando, os

companheiros de Macaé, a maio-
ria novos concursados, estão cons-
truindo sua organização no novo
campus da UFRJ. Nesse contexto, o
Sindicato tem feito reuniões e vem
orientando a categoria em Macaé.

Eles solicitam apoio para for-
talecer a sua luta, pois querem par-
ticipar das discussões e fazer pro-
postas para a construção da estru-
tura acadêmico-administrativa do
novo campus. O Consuni delibe-
rou que a comunidade tem 45 dias

para elaborar e apresentar o regi-
mento definitivo da nova unidade.

Os companheiros enviaram en-
tão um representante à assembleia
para apresentar as demandas dos
funcionários do novo campus e ma-
nifestar a decisão de aderir à greve.
“Temos um diretor provisório e pre-
cisamos discutir vários problemas
que já vimos enfrentando. Fizemos
duas reuniões e 53 companheiros
apoiaram. E pode haver mais se
houver apoio do Rio para Macaé”,
informou Alexandre Ramos.

CCCCContato: comandolocaldegreve@sintufrj.org.brontato: comandolocaldegreve@sintufrj.org.brontato: comandolocaldegreve@sintufrj.org.brontato: comandolocaldegreve@sintufrj.org.brontato: comandolocaldegreve@sintufrj.org.br
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7 mil em Brasília
A   marcha unificada dos

servidores públicos federais, dia 16,
concentrou servidores de várias ca-
tegorias de todo o país na Catedral
Metropolitana.  Cerca de 7 mil tra-
balhadores seguiram em passeata
pela Esplanada dos Ministérios em
direção ao Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão
(MPOG). Lá houve reunião com o
secretário de Recursos Humanos,
Duvanier Paiva Ferreira.

A marcha, organizada por mais
de 32 entidades, faz parte das mo-
bilizações da Campanha Salarial
Unificada dos servidores para sen-
sibilizar a sociedade e os gestores
públicos sobre a situação em que se
encontram e a forma como estão
sendo tratados pelo governo. A cam-
panha deste ano também defende
a melhoria dos serviços prestados à
população.

Pauta conjuntaPauta conjuntaPauta conjuntaPauta conjuntaPauta conjunta
A principal reivindicação dos

servidores é a adoção de uma nova
política salarial que garanta repo-
sição das perdas e realização de
concursos. A pauta conjunta rei-
vindica: paridade salarial entre tra-
balhadores ativos e aposentados, in-
corporação das gratificações, defi-
nição de política salarial com base
nas perdas causadas pela inflação e
variação do PIB, e realização de
concurso público.

 Em sua luta os servidores tam-
bém ratificam a posição contra a
criação da Empresa Brasileira de Ser-
viços Hospitalares para gerir os hos-
pitais universitários e exigem a reti-
rada do Projeto de Lei nº 248/98, que
prevê a perda de cargo público por
insuficiência de desempenho, e do
Projeto de Lei nº 549, que congela os
salários por dez anos.

Inclusão no OrçamentoInclusão no OrçamentoInclusão no OrçamentoInclusão no OrçamentoInclusão no Orçamento
Um grande receio do conjunto

dos servidores é de que o governo
chegue ao dia 31 de agosto sem
incluir na Lei de Diretrizes Orça-
mentárias de 2012 aporte de recur-
sos suficientes para atender às rei-
vindicações. Nesse prazo, o governo
encaminha o projeto de lei do Or-
çamento para o Congresso Nacio-
nal, onde poderão ser acrescidas
emendas aditivas de recursos.

No PlanejamentoNo PlanejamentoNo PlanejamentoNo PlanejamentoNo Planejamento
Uma comissão foi recebida

pelo secretário de Recursos Huma-
nos, para negociar as reivindica-
ções. Este é o mesmo secretário que
interrompeu as negociações com a
Fasubra com a deflagração da gre-
ve da categoria no início do mês.
Ele justificou que a Federação op-
tou por não negociar ao deflagrar a
greve.

A comissão e a representação
das centrais sindicais ouviram do
secretário que o governo está dis-
posto a revelar as linhas gerais da
política salarial no dia 5 de julho.
Quanto à greve da Fasubra, Duva-
nier informou que recebeu telefo-
nema do Ministério da Educação
para constituir uma agenda de reu-
niões. O informe é resultado da
pressão que o Comando Nacional
de Greve da Fasubra tem desenvol-
vido em Brasília com os deputados

Mobilização nas unidades

e senadores para buscar apoio do
Poder Legislativo, aliado às ativi-
dades desenvolvidas pelos coman-
dos locais.

Fasubra pede Fasubra pede Fasubra pede Fasubra pede Fasubra pede mmmmmediaçãoediaçãoediaçãoediaçãoediação
Integrantes da Fasubra, centrais

sindicais, federações, confederações e
sindicatos de base de outras catego-
rias tiveram também uma audiên-
cia com o presidente da Câmara dos
Deputados, Marco Maia (PT-RS).

Eles apresentaram o eixo da luta
unificada e solicitaram a derruba-
da de projetos de lei da pauta de
votações que retiram direitos do
conjunto do funcionalismo. A Fe-
deração solicitou o apoio de Maia
para mediar a abertura de negocia-

ções do governo com o Comando.
Maia comprometeu-se a me-

diar uma reunião entre o funcio-
nalismo e o relator da Lei Orça-
mentária de 2012, Arlindo China-
glia (PT-SP). O objetivo é estabele-
cer uma agenda sobre os projetos
de lei positivos e negativos para o
funcionalismo. Haverá nova reu-
nião após o feriado. Outro encami-
nhamento é a retomada de reuni-
ões da Frente Parlamentar em De-
fesa do Serviço Público.

TAEs dão exemplo de lutaTAEs dão exemplo de lutaTAEs dão exemplo de lutaTAEs dão exemplo de lutaTAEs dão exemplo de luta
Os técnicos-administrativos

em educação compareceram em
massa à marcha. Foram mais de
600 trabalhadores de diversos es-

tados que foram a Brasília exigir
que o governo abra negociações.
O SINTUFRJ participou com três
ônibus.

A greve da Fasubra foi ressal-
tada como exemplo de luta a ser
seguido pelas demais entidades do
serviço público federal, durante as
manifestações das entidades pre-
sentes à marcha. Portando faixas
e cartazes, apitando e entoando
palavras de ordem, os trabalhado-
res em greve mostraram à socie-
dade que a luta salarial tem, tam-
bém, como meta final a melho-
ria da qualidade do ensino, e o
reconhecimento dos trabalhado-
res que tornam possível o avanço
da educação pública no país.

O SINTUFRJ e os integrantes
do Comando Local de Greve (CLG)
têm ido às unidades para organi-
zar a greve. A adesão tem sido cres-
cente. O Comando irá elaborar um
calendário de reuniões por local de
trabalho para construir a greve, e
vem realizando ações contra a per-
seguição de companheiros por di-
reções e chefias. Lembramos que
qualquer situação de intimidação
deve ser trazida ao Comando nas
reuniões ou através do e-mail
comandolocaldegreve@sintufrj.org.br

CrecheCrecheCrecheCrecheCreche – A discussão está li-
gada aos serviços essenciais. Há uma
ação no Ministério Público sobre a
situação dos trabalhadores nestas
atividades e o suporte que lhes é
devido. Este foi o conteúdo da reu-
nião realizada dia 15 com os tra-
balhadores. A questão será coloca-
da em reunião com o Comando
nesta segunda-feira, 20 de junho.

MacaéMacaéMacaéMacaéMacaé – Na reunião foi tirada

a comissão local de greve na uni-
dade. Foram discutidos os serviços
essenciais e decidido que funcio-
nará apenas o trabalho de manu-
tenção da vida nos laboratórios.

DireitoDireitoDireitoDireitoDireito – A reunião foi organi-
zada para debater o funcionamento
da Faculdade Nacional de Direito. A
participação foi expressiva. Foram
tiradas dúvidas sobre a pauta de rei-
vindicações. Os funcionários apro-
varam por unanimidade acatar o
indicativo de greve de evasão do lo-
cal de trabalho com ocupação nas
assembleias e participação nas ati-
vidades do Comando Local de Greve.
Eles fizeram um documento infor-
mando à direção sobre a adesão à
greve, afirmando que está revogado
qualquer acordo que seja feito no
sentido de caracterizar a greve como
de plantão. A comissão local de gre-
ve também foi escolhida. Adesão de
praticamente 100%.

IFCSIFCSIFCSIFCSIFCS – A reunião decidiu pela

adesão à greve conforme aprovado
em assembleia. Os trabalhadores
formaram seu comando local e dis-

Próximas
reuniões
dia 20/6

 CrecheCrecheCrecheCrecheCreche
– 9h, Espaço Cultural do
SINTUFRJ

 Faculdade de LetrasFaculdade de LetrasFaculdade de LetrasFaculdade de LetrasFaculdade de Letras
– 10h, Pátio da unidade

 IPPMGIPPMGIPPMGIPPMGIPPMG
– 11h, Salão Nobre

 Reunião doReunião doReunião doReunião doReunião do
Comando Local deComando Local deComando Local deComando Local deComando Local de
GreveGreveGreveGreveGreve
14h, na subsede sindical
no HU

cutiram organizar uma atividade
como um debate sobre assédio mo-
ral. A adesão é quase de 100%.

Fotos: Emanuel Marinho

A FASUBRA teve papel de destaque na marcha unificada dos servidores
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CARREIRA

A Proposta de Emenda à
Constituição nº 257/1995 – a
chamada PEC da ascensão fun-
cional – está de volta ao cená-
rio político. Foi pedido o seu
desarquivamento e agora o mo-
vimento pode novamente cen-
trar fogo na sua aprovação.

A ascensão funcional é uma
reivindicação histórica do fun-
cionalismo público. O SINTU-
FRJ vem levantando esta ban-
deira desde que a nova direção
assumiu. O desarquivamento da
PEC prova que o Sindicato esta-
va correto no encaminhamento
da ascensão funcional.

Entenda o problemaEntenda o problemaEntenda o problemaEntenda o problemaEntenda o problema
Na atual situação, configu-

rada com a Constituição de
1988, a carreira dos servidores
ocupantes de cargos efetivos foi
engessada no cargo ou emprego
de ingresso no serviço público,
sem perspectiva de mobilidade,
a não ser dentro do mesmo car-
go, por progressão ou promoção.
Este engessamento foi provoca-
do por um discurso moralizante
que se tinha à época da Consti-
tuinte, da eliminação de privi-
légios no serviço público.

Passados mais de 20 anos
após a aprovação da Constitui-
ção, a reflexão sobre a prática
realizada pelos trabalhadores
públicos possibilitou um acú-
mulo de debate que permite a
proposição de mudança nesse
mecanismo consti tucional,
com vistas a aprofundar os prin-
cípios de garantia do interesse
público de promoção de serviços
com qualidade. Isso pode ser im-
plementado a partir da aprova-
ção da PEC 257/95.

S T FS T FS T FS T FS T F
O Supremo Tribunal Fede-

ral (STF) vem afirmando a im-
possibilidade de se realizar pro-

PEC da ascensão funcional é desarquivada

Portaria conjunta do Ministé-
rio do Planejamento, Orçamento
e Gestão e Ministério da Educação
obriga os Hospitais Universitários
(HUs) a implantar ponto eletrô-
nico e estipula um prazo para isso,
sob pena de suspensão do paga-
mento dos adicionais de plantão
hospitalar (APHs).  

Estes adicionais são o recurso

Sindicato cobra autonomia contra ponto eletrônico dos APH
que o governo lançou para não
ter de contratar mais pessoal e
estender a jornada de parte dos
servidores de hospitais através de
plantões.

O funcionamento do controle
eletrônico dos APHs a partir de 1 º
de julho foi informado pelo MEC
em reunião com os gestores dos
HUs, realizada há duas semanas.

Nossa opiniãoNossa opiniãoNossa opiniãoNossa opiniãoNossa opinião
O SINTUFRJ considera este ul-

timato ao funcionamento dos HUs
como mais uma medida do gover-
no de ingerência na autonomia da
universidade.

Devemos cobrar da Reitoria
que exerça sua autonomia admi-
nistrativa e não se submeta a esta
e outras imposições que poderão

vir deste governo.
Não vamos aceitar mais esta

arbitrariedade. Não iremos ficar na
defensiva. Temos capacidade de
reagir e de construir outras solu-
ções que não resultem em divisões
da nossa categoria.

Estamos em greve e este é o
momento de aumentarmos nossa
capacidade de mobilização e bar-

rarmos estas medidas.
É um momento de luta e de

muito enfrentamento para derro-
tar qualquer medida que vislum-
bre a instalação do Estado míni-
mo e suas consequências com
ações autoritárias, privatistas, de-
sagregadoras e que não valorizem
o serviço público, e principalmen-
te o servidor.

cessos seletivos internos no âm-
bito da administração pública
com base no inciso II do artigo
37 da Constituição. Surge então
a interpretação pelo STF quanto
à inconstitucionalidade de to-
das as formas de provimento de-
rivado de cargos públicos. Mas
tal interpretação não leva em
conta o artigo 39 da Constitui-
ção que trata do desenvolvimen-
to dos servidores públicos em
suas carreiras.

Boa lutaBoa lutaBoa lutaBoa lutaBoa luta
A PEC da ascensão funcio-

nal propõe então que se altere o
inciso II do artigo 37 da Consti-
tuição para que se abra a possi-
bilidade de progressão funcio-
nal para o servidor no plano de
carreira. Esta é uma boa luta,
pois estimula os novos funcio-
nários ao longo de sua vida pro-
fissional com perspectivas de
crescimento e atende ao investi-
mento dos que já se qualifica-
ram, mas se encontram estag-
nados na carreira.

RealidadeRealidadeRealidadeRealidadeRealidade
Temos hoje no PCCTAE vá-

rios servidores que já não têm
para onde avançar no próprio
cargo, e o que é mais perverso,
não possuem chance de as-
cenderem

a ou-
tro cargo com exi-

gência de escolaridade superior
ao que ocupam, faltando dez

anos
ou mais para se

aposentar. Este quadro gera
desmotivação e compromete a
qualidade do serviço público.

Então, o técnico-administra-
tivo em educação que investiu

anos de estudo e sacrifício
pessoal, após chegar ao ápice da
qualificação, carrega muito or-
gulho e um belo currículo, mas
também frustração. Estando em
cargos de apoio ou médio, ele
está impedido de progredir na
carreira e permanece exercendo

funções aquém de sua
capacidade.

O mesmo futuro, sem a as-
censão, está fadado aos novos
funcionários. Esta é uma reali-
dade nas universidades em que
as injustiças e a discrepância no
cotidiano laboral virou regra e
não exceção, realidade esta que
o SINTUFRJ vem investindo para
reverter.
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GÊNERO

Marcha das Margaridas deve mobilizar 100 mil

Trabalhadoras se organizam na Marcha Mundial de Mulheres

Uma das principais
mobilizações do sin-
dicalismo rural e que
conta com a adesão
das trabalhadoras or-
ganizadas de todo o
país, a 4ª Marcha das
Margaridas já tem
data: dias 16 e 17 de
agosto, na Espla-
nada dos Ministé-
rios.

A 4ª Marcha
das Margaridas
reafirma a pre-
sença das mu-
lheres trabalha-
doras rurais na
luta por melhores
condições de vida e
trabalho no campo
e contra todas as for-
mas de discrimina-
ção e violência contra
a mulher.

HistóricoHistóricoHistóricoHistóricoHistórico
A mobilização organizada na-

cionalmente pelas trabalhadoras
rurais o corre a cada quatro anos,
sempre em agosto. O mês é simbó-
lico, por se tratar da data do assas-
sinato, há 27 anos, da líder sindi-
cal Margarida Alves, que defendia
direitos das trabalhadoras e dos tra-
balhadores rurais. A estimativa é

e Trabalhadores Rurais (STTRs) e
a Central Única dos Trabalhadores
(CUT), em parceria com os Movi-
mentos de Mulheres e Movimentos
Feministas.

A Marcha afirma a resistência
e convicção de que somente orga-
nizada é possível manter um diá-
logo aberto com a sociedade, res-
saltando uma postura de sujeitos
ativos pela transformação da so-
ciedade e libertação das mulheres
na perspectiva da autonomia eco-
nômica, salário digno, fim das di-
versas formas de exploração da for-
ça de trabalho, política, reflexão
sobre a construção cultural e in-
clusão social.

Quem foiQuem foiQuem foiQuem foiQuem foi
MargaridaMargaridaMargaridaMargaridaMargarida
Margarida Maria

Alves foi assassinada em
1983, na porta de sua casa,

por latifundiários do Grupo
Várzea, na cidade de Alagoas

Grande, Paraíba. Defensora
dos direitos dos trabalhadores
rurais, a sindicalista promo-
via campanhas de conscien-
tização, com grande reper-
cussão entre estes trabalha-

dores e entre os sindica-
tos, e ingressava com
ações na Justiça do

Trabalho para o cumpri-
mento de direitos trabalhis-

tas, como assinatura de carteira
de trabalho, pagamento de 13º
salário e férias.

reunir cerca de 100 mil mulheres
na atividade, representando os es-
tados brasileiros.

Essa ação de massa teve início
em 2000, em Brasília, e reuniu 20
mil mulheres de todo o país. Na 2ª
edição, em 2003, o número de par-
ticipantes dobrou. A Marcha das
Margaridas é uma das estratégias
das trabalhadoras rurais para ga-

rantir e ampliar as conquistas das
mulheres do campo e da floresta. É
um processo amplo de mobiliza-
ção nos estados, promovido pelo
Movimento Sindical das Trabalha-
doras e Trabalhadores Rurais: Con-
federação dos Trabalhadores na
Agricultura (Contag), Federações de
Trabalhadores na Agricultura (Fe-
tags), Sindicatos de Trabalhadoras

Desde 2000, trabalhadoras de
todo o mundo se unem na Marcha
Mundial de Mulheres (MMM), que
é um projeto de ações concretas do
qual se participa. Nasceu como uma
grande mobilização que reuniu
mulheres de todas as nacionalida-
des em uma campanha contra a
pobreza e a violência.

As ações começaram a ser pos-
tas em prática em 8 de março, Dia
Internacional da Mulher, e termi-
naram em 17 de outubro, organi-
zadas a partir do chamado “2000
razões para marchar contra a po-
breza e a violência sexista”.

A Marcha Mundial de Mulhe-
res foi inspirada em uma manifes-
tação realizada em 1995, em Que-
bec, no Canadá, quando 850 mu-
lheres marcharam 200 quilôme-
tros reivindicando, simbolicamen-
te, “pão e rosas”.

Como participarComo participarComo participarComo participarComo participar
No Rio de Janeiro, a MMM está

sempre se reunindo e realizando
atividades. No sábado, dia 18, por
exemplo, realizou a primeira eta-
pa de um seminário que será dividi-
do em três partes, no auditório da
CUT-RJ, que discutiu, entre outros
assuntos, a organização da Marcha
das Margaridas – a exemplo do que
vem ocorrendo em todo o país –, e
com a presença da companheira
Penha, da Fetag. Para participar da
MMM, entre em contato com
marchamundialdasmulheres.rj@
gmail.com.

Organização e açõesOrganização e açõesOrganização e açõesOrganização e açõesOrganização e ações
Entre os princípios da MMM

estão a organização das mulheres
urbanas e rurais a partir da base e
as alianças com movimentos so-
ciais. A Marcha defende a visão de
que as mulheres são sujeitos ativos
na luta pela transformação de suas
vidas e que ela está vinculada à
necessidade de superar o sistema
capitalista patriarcal, racista, ho-

mofóbico e destruidor do meio
ambiente. Busca construir uma
perspectiva feminista afirmando o
direito à autodeterminação das
mulheres e a igualdade como base
da nova sociedade pela qual luta-
mos para construir.

A Marcha tem se firmado como
um movimento que articula ações
locais, nacionais e internacionais.
Desde que foi criada, construiu sua
força e legitimidade organizando
as mulheres em torno de uma agen-
da radical anticapitalista e antipa-
triarcal. Neste trajeto, utilizou como
estratégia fortalecer a auto-organi-
zação das mulheres, estando simul-
taneamente presente nos movimen-
tos sociais, dentro de uma perspecti-
va de construção de um projeto que
incorpore o feminismo e as mulhe-
res como sujeitos políticos.

O movimento tem como marca
ações políticas em espaços públicos,
utilizando formas irreverentes e ale-
gres de crítica à sociedade capitalis-

ta, machista e patriarcal. Ativistas
da Marcha estiveram presentes nas
ruas, debates e mobilizações em di-
versas situações: contra a pobreza e a
violência, pela valorização do salá-
rio mínimo, pelo direito a terra,
legalização do aborto, contra a Área
de Livre Comércio das Américas
(Alca) e Organização Mundial do
Comércio (OMC), contra o deserto
verde e violência sexista, por mu-
danças na política econômica e re-
forma urbana.

MMM no exteriorMMM no exteriorMMM no exteriorMMM no exteriorMMM no exterior
A Marcha Mundial das Mulhe-

res já realizou duas ações interna-
cionais, em 2000 e 2005. A primei-
ra contou com a participação de
mais de 5.000 grupos de 159 países
e territórios. O encerramento mo-
bilizou milhares de mulheres em
todo o mundo, ocasião em que foi
entregue à Organização das Nações
Unidas (ONU), em Nova Iorque,
um documento com 17 pontos de

reivindicações, apoiado por cinco
milhões de assinaturas. Essa ativi-
dade foi caracterizada como um
primeiro chamado de largo alcan-
ce, um passo no sentido da consoli-
dação da MMM como movimento
internacional.

A segunda ação mundial, rea-
lizada em 2005, novamente levou
milhares de mulheres às ruas. A
Marcha construiu a Carta Mun-
dial das Mulheres para a Humani-
dade, em que expressa sua visão das
alternativas econômicas, sociais e
culturais para a construção de um
mundo fundado nos princípios da
igualdade, liberdade, justiça, paz e
solidariedade entre os povos e seres
humanos em geral, respeitando o
meio ambiente e a biodiversidade.
De 8 de março até 17 de outubro
daquele ano, a partir de um reta-
lho de cada país foi construída
uma grande Colcha Mosaico Mun-
dial de Solidariedade, uma forma
simbólica de representar a Carta.
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Desigualdades raciais e de gênero
à luz da Constituição de 88

OOOOO que mudou no país em termos
de equidade racial e de gênero desde a
Constituição de 1988? A resposta a esta
indagação, estudiosos do assunto e mi-
litantes encontram no Relatório Anual
das Desigualdades Raciais no Brasil
uma publicação de quase 300 páginas
lançada este mês pelo Laboratório de
Análises Econômicas, Históricas, So-
ciais e Estatísticas das Relações Raci-
ais (Laeser), que vem a ser um núcleo
do Instituto de Economia da UFRJ.

Este é o seu segundo volume do
Relatório Anual das Desigualdades
Raciais no Brasil elaborado pelo Lae-
ser e analisa a evolução das assime-
trias (diferenças) de cor e raça e gru-
pos de sexo no Brasil de 2009-2010,
com base em dados oficiais. O pri-
meiro abrangeu os anos 2007 e 2008.
Foram dois anos de um minucioso
trabalho de sistematização e reflexão
dos pesquisadores Marcelo Paixão, Ire-
ne Rossetto, Fabiana Montovanele e
Luiz Carvano.

Vinte anos depoisVinte anos depoisVinte anos depoisVinte anos depoisVinte anos depois
De acordo com Irene Rossetto, ao

analisarem as mudanças nas desigual-
dades raciais à luz da Constituição de
1988, concluíram que esta foi positi-
va para melhorar o status da desi-
gualdade de raça e cor na sua ótica
universalista. Entretanto, afirmou a
pesquisadora, os estudos indicaram
que a desigualdade é ainda muito pre-
sente em relação ao acesso a saúde,
educação, Previdência Social e a Pro-
gramas de Assistência Social.

Em todas essas frentes é forte a
desigualdade entre os grupos. Como
exemplo, ela cita a diferença de aces-
so entre as mulheres brancas e as ne-
gras e pardas ao exame preventivo. O
segundo grupo perde de longe para o
primeiro. “Estudamos exaustivamen-
te os dados oficiais do governo e este
segundo volume do Relatório é muito
mais abrangente que o primeiro”, in-
formou Irene Rossetto. A base de da-
dos dos pesquisadores do Laeser in-
cluiu o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), Ministé-
rio do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome (MDS), Ministério da
Saúde, entre outros órgãos governa-
mentais.

A intenção dos profissionais en-
volvidos no trabalho é construir uma
referência para pesquisas sociais para
estudiosos e militantes do tema e, en-
tre muitos outros objetivos, contri-
buir para a formulação e avaliação de
políticas públicas: tanto faz que se-
jam as de ordem mais geral, como as
de promoção da igualdade entre os
grupos de cor ou raça e sexo.

Os estudos dos indicadores de
acesso dos distintos grupos de cor
ou raça ao Sistema Único de Saúde
(SUS) mostram o abismo existente
entre a intenção do legislador, em
termos de universalização do aten-
dimento, e a sua realidade efetiva.
Sendo que as lacunas do sistema
atingem com maior intensidade os
pretos e pardos.

A despeito das diversas melho-
rias ocorridas na última década, o
Relatório constata que pretos e par-
dos brasileiros chegaram ao ano de
2008 nas seguintes condições no que
diz respeito ao acesso aos serviços de
saúde:

- 45,5% dos homens pretos e par-
dos não haviam visitado um médi-
co nos últimos 12 meses. Entre os
brancos ,  e s t e  percentual  fo i  de
38,6%. No contingente feminino, o
percentual de não visita ao médico
no último ano foi de 26,2% entre as
pretas e pardas e de 21,5% entre as
brancas. Dentro de cada grupo de
sexo, os pretos e pardos tendiam a ir
ao médico menos vezes.

- 12% dos pretos e pardos que
apresentavam quadro de saúde ruim
ou muito ruim não haviam tido
uma consulta médica nos últimos
12 meses. Entre os brancos, este per-
centual foi de 8,8%.

- 15,4% dos homens pretos e par-
dos nunca haviam ido ao dentista,
diante de 10,1% dos brancos. No
contingente feminino, o peso rela-
tivo de pretas e pardas que nunca
haviam ido ao dentista foi de 12,6%,
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diante de 8,5% das brancas.

Saúde sexual  e  reprodut ivaSaúde sexual  e  reprodut ivaSaúde sexual  e  reprodut ivaSaúde sexual  e  reprodut ivaSaúde sexual  e  reprodut iva
Entre 1980 e a década atual, ocor-

reu uma forte redução das Taxas Es-
pecíficas de Fecundidade Total (TFTs)
tanto das mulheres brancas (38,8%)
como das mulheres pretas e pardas
(46,7), acompanhada de uma conso-
ante redução nas assimetrias de cor e
raça. Mas as mulheres brancas e pre-
tas e pardas continuam a apresentar
TFTs distintas.

O estudo das TFTs e do Padrão Etá-
rio da Fecundidade (PEF) revelou ser
maior o peso das parturientes em ida-
des mais jovens entre as pretas e par-
das do que entre as brancas. Assim, do
total de partos realizados em 2007 em
todo o Brasil, entre as mães de crian-
ças pretas e pardas, 56% corresponde-
ram a mulheres com idade até os 24
anos, percentual que, entre as mães
de crianças brancas, foi 13 pontos per-
centuais inferior.

Em 2006,  51,6% das  mulheres
brancas usavam métodos anticoncep-
tivos modernos ante 45,2% das pretas
e pardas. Já a esterilização feminina
correspondeu à situação de 29,7% das
mulheres pretas e pardas e a 23,7%
das mulheres brancas.

Com base na Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (PNAD)
2008, nos  exames preventivos do cân-
cer, as mulheres pretas e pardas en-
contravam-se em nítida desvantagem
em relação aos indicadores apresen-
tados pelas mulheres brancas.

E, no caso de óbitos por câncer no

colo do útero, os indicadores do Sis-
tema de Informações sobre Mortali-
dade (SIM) revelaram maior inci-
dência desta causa de mortalidade
sobre as mulheres pretas e pardas.

Prev idênc ia  Soc ia lPrev idênc ia  Soc ia lPrev idênc ia  Soc ia lPrev idênc ia  Soc ia lPrev idênc ia  Soc ia l
Posto o seu modo de inserção

no mercado de trabalho brasileiro,
os pretos e pardos possuem menor
acesso à Previdência Social do que
a população branca.

E s c o l a r i d a d eE s c o l a r i d a d eE s c o l a r i d a d eE s c o l a r i d a d eE s c o l a r i d a d e
Até 1980, 40% dos pretos e par-

dos eram analfabetos, ante 16,1%
dos brancos. No Nordeste, mais da
metade dos pretos e pardos eram
analfabetos, e os brancos 34,8%.

 A média de anos de estudos das
pessoas brancas com idade supe-
rior a 15 anos era de 5,2 anos em
1988, passando para 8,3 anos 20
anos depois. Entre os pretos e par-
dos do mesmo grupamento etário
e em igual período, a evolução do
indicador foi de 3,6 para 6,5 anos
de estudos. Em termos comparati-
vos, a desigualdade entre um e ou-
tro grupo, que era de 1,6 ano em
1988, caiu para 1,5 ano de diferen-
ça em 2008.

Muito  mais  informaçõesMuito  mais  informaçõesMuito  mais  informaçõesMuito  mais  informaçõesMuito  mais  informações
O minucioso trabalho dos pes-

quisadores do Laeser  – que ana-
l isa muito mais  temas do que foi
apresentado nesta matéria – está
d i s p o n í v e l  n o  s i t e  l a e s e r . i e .
ufr j .br .


