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 elege delegado à plenária da CUT
Categoria mobilizada

A plenária estadual 
será realizada dias 26 
e 27 de agosto e a 13ª 
Plenária Nacional de 3 a 
7 de outubro.

É na plenária esta-
dual que serão eleitos 
os delegados à Plenária 
Nacional. Uma das prin-
cipais tarefas é aprovar 
o plano de lutas para o 
próximo período. 

O SINTUFRJ convoca 
todos para participar da 
assembleia para tirada 
de delegados. Participe! 
Vamos fortalecer nossa 
central.

 Assembleia Geral
TERÇA-FEIRA, DIA 26 DE JULHO, ÀS 10H, NO SALÃO AZUL DA REITORIA. 

 Ato Unificado das Ifes 
Nesta quarta os servidores das Ifes do Rio vão dialogar com a população sobre a nossa 
greve e prestar solidariedade ao acampamento do Sepe-RJ, no Centro.
QUARTA, 27/JULHO, 16h, no Largo da Carioca (saída do metrô)

 Seminário da pauta interna
QUINTA-FEIRA, DIA 28 DE JULHO, ÀS 10H, NO SALÃO AZUL DA REITORIA.

Greve na UFRJ

Quarta-feira, dia 27 de julho, às 13h,  
no auditório Samira Mesquita, no 
Salão Azul da Reitoria. Pauta: 
eleição de delegados à Plenária 

Assembleia 
Geral para 
escolha dos 
delegados à 
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Nossos Direitos

Licença médica
De acordo com o art. 102, inciso VIII, alínea 

“b” da Lei nº 8.112/90 (RJU), a licença para 
tratamento da própria saúde é considerada 
como efetivo exercício até o limite de 24 meses.

Expirado esse prazo, o servidor será submeti-
do à junta médica oficial, que atestará ou não 
a sua invalidez.

Caracterizada a incapacidade para o 
desempenho das atribuições do cargo ou a 
impossibilidade de readaptação, o servidor 
será aposentado por invalidez, nos termos 
do inciso I do art. 186 do RJU.

Se a incapacidade for decorrente de 
acidente de trabalho, moléstia profissional 
ou doença grave, contagiosa ou incurável, 
especificada em lei, os proventos serão 
integrais e proporcionais nos demais casos.

Configura acidente em serviço o evento 
causador de dano físico ou mental que tiver 
como causa imediata ou remota o exercício 
das atribuições inerentes ao cargo.

Equipara-se ao acidente em serviço a 
agressão sofrida e não provocada pelo servi-
dor no exercício do cargo, ainda que fora do 
local de trabalho, bem como o dano sofrido 
no percurso da residência para o trabalho e 
vice e versa.

A comunicação do acidente de trabalho 
deverá ser efetivada, em processo especial, no 
prazo de 10 dias, que poderá ser prorrogado 
quando as circunstâncias o exigirem.

Já a moléstia profissional é aquela que 
decorre das condições do serviço ou de fatos 
nele ocorridos, devendo o laudo da junta 
médica estabelecer a rigorosa caracterização.

Consideram-se doenças graves, conta- 
giosas ou incuráveis, tuberculose ativa, 
alienação mental, esclerose múltipla, 
neoplasia maligna, cegueira posterior ao 
ingresso no serviço público, hanseníase, 
cardiopatia grave, doença de Parkinson, 
paralisia irreversível e incapacitante, espon-
diloartrose anquilosante, nefropatia grave, 
estados avançados do mal de Paget (osteíte 
deformante), Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida – AIDS, e outras que a lei indicar, 
com base na medicina especializada. 

Caso o servidor se encontre impossibili-
tado de locomover-se ou esteja hospitalizado, 
o exame médico pericial será realizado em 
sua residência ou no local da internação.

Por fim, vale ressaltar que, para côm-
puto do prazo máximo de licença médica, 
ensejador de aposentadoria por invalidez, 
serão consideradas as licenças decorrentes 
da moléstia causadora da invalidez e aquelas 
relacionadas a doença. Ou seja, só se con-
sideram os períodos de licenças da mesma 
doença que causa a invalidez e as doenças 
correla-cionadas a essa doença principal, não 
sendo considerados os períodos de licença 
decorrentes de outras doenças distintas.

Plantão trabalhista no HU
Informamos o retorno do plantão 

trabalhista na subsede do HU, que estava 
temporariamente suspenso.  O plantão é 
das 8h30 às 12h (e não mais das 8h às 12h 
como antes, considerando a mudança de 
horário de abertura da subsede).

“O veneno está na mesa”
Será nesta segunda-feira, dia 25, às 

20h, no teatro Casa Grande, o lança-
mento do último documentário de Silvio 
Tendler, O veneno está na mesa, sobre 
o perigo a que se está exposto por conta 
do emprego excessivo de agrotóxicos na 
agricultura. 

Depois da exibição do filme (50 min.) 
haverá debate com a participação do autor, 
da agrônoma Nívia Regina, do MST-Via 
Campesina e de Letícia Rodrigues da Silva, 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa).

Esse evento faz parte das comemorações 
dos 45 anos do histórico Teatro Casa Grande, 
que terá a cada mês, sempre às 20h, uma 
palestra sobre temas do Brasil e de nossa 
inserção no mundo, e também da Cam-
panha Permanente contra os Agrotóxicos 
e pela Vida:

O Brasil é o país do mundo que mais 
consome agrotóxicos: 5,2 litros/ano por 
habitante. Muitos desses herbicidas, fun-
gicidas e pesticidas que consumimos estão 
proibidos em quase todo o mundo pelo risco 
que representam à saúde pública. O perigo é 

tanto para os trabalhadores, que manipulam 
os venenos, quanto para os cidadãos, que 
consomem os produtos agrícolas. Só quem 
lucra são as transnacionais que fabricam 
os agrotóxicos.

A ideia do filme é mostrar à população 

Rio de Janeiro, 13 de Junho de 2011,

Frente aos recentes acontecimentos den-
tro do campus do Fundão da UFRJ, em que a 
prefeitura do Rio de Janeiro, em acordo com 
Reitoria da universidade, passou a rebocar 
e multar carros estacionados em frente ao 
CCS, o Centro Acadêmico Carlos Chagas 
(CACC) emite carta aberta sobre a situação 
do transporte no campus Fundão.

 Entendemos que, hoje, a universidade 
não oferece espaços suficientes para receber 
o grande número de veículos que chega 
ao campus todos os dias. Somando a esse 
fato, muitos dos estacionamentos próxi-
mos ao HUCFF e ao CCS se apropriaram 
indevidamente dos pátios da universidade, 
cobrando ilegalmente taxas pelo uso do es-
paço público, sem abertura de licitação ou 
contratos formais. Além disso, em todos os 
estacionamentos dessa região, o controle de 
entrada e saída de veículos não é realizado 
e não há funcionários ou equipamentos 
de segurança.

Lembramos que a ineficiência das 
redes de ônibus para o campus dificulta o 
trajeto entre a cidade universitária e outros 
pontos da cidade do Rio, algo que se tornou 

Este evento é mais uma etapa do 
ciclo de eventos organizado pela Escola 
Nacional Florestan Fernandes (ENFF – 
http://amigosenff.org.br/site/), Instituto 
Casa Grande (ICG – http://institutocasa-
grande.wordpress.com/) e jornal de Cultura 
e Política Algo a Dizer (www.algoadizer.com.
br), que está publicando as transcrições das 
palestras na íntegra.

Esta será a sexta palestra do ciclo, que 
teve o professor Emir Sader em março, 
João Pedro Stédile, dirigente do MST, em 
abril, o embaixador Samuel Pinheiro 
Guimarães, em maio, Aleida Guevara em 
junho e, dia 18 de julho, o reitor da UFRJ 
Aloísio Teixeira.

Moção de Repúdio às Condições 
de Transporte da UFRJ

Carta

evidente nos últimos anos, o que limita as 
opções de transporte. Para completar, a 
falta de um trânsito de massa adequado e 
as poucas saídas da ilha do Fundão – que, 
sabidamente, não sustentam o fluxo de 
veículos necessário – provocam engarra-
famentos diários afetando a qualidade de 
vida de todos.

Atentamos que a Reitoria não cumpre 
suas atribuições no transporte do campus e, 
na mesma medida, prejudica funcionários 

e alunos que trabalham todos os dias para 
trazer excelência e qualidade à universi-
dade. Portanto, o CACC, como entidade 
representativa dos estudantes de medicina 
da instituição, se posiciona contra as ações 
estritamente punitivas da UFRJ, exigindo 
uma regulamentação imediata dos estacio-
namentos dentro do Fundão, tornando estes 
gratuitos e com devida segurança para os 
veículos e usuários do sistema de transporte.

Centro Acadêmico Carlos Chagas (CACC)

Palestras na íntegra

Foto: Emanuel Marinho

como estamos nos alimentando mal e 
perigosamente, por conta de um modelo 
agrário perverso, baseado no agronegócio.

A entrada é franca. O Teatro Casa Grande 
fica na Rua Afrânio de Melo Franco, 290, 
Leblon.
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MOVIMENTO

Governo afirma que não haverá 
reajuste linear e negocia demandas 
Mas não 
apresenta 

Na reunião entre governo e 
funcionalismo, dia 21 de julho, 
ficou clara a política praticada 
pelo Ministério do Planejamento. 
O secretário de Recursos Humanos, 
Duvanier Paiva, voltou a afirmar 
que não há possibilidade de o 
governo acatar qualquer proposta 
de política de reajuste linear para 
o conjunto dos trabalhadores 
federais. O que pretende é, sim 
priorizar o atendimento de de-
mandas específicas para corrigir 
distorções que ainda prejudicam 
muitas categorias. 

Nesta segunda-feira, 25, o Fórum 
das Entidades volta a se reunir para 
analisar as consequências da falta de 
avanços no processo de negociação, 
haja vista que até o momento o 
governo não apresentou proposta 
concreta para a pauta geral e nem 
o montante orçamentário que 
pretende negociar. Mais uma vez o 
secretário criticou os trabalhadores 
que cruzaram os braços, referindo-
se à Fasubra, e ameaçou a entidades 
que entrarem em greve.

 A Fasubra mantém sua 
paralisação, e outras categorias 
prometem entrar em greve a partir 
de agosto, caso não tenham respos-
tas concretas, como o Sindicato 
Nacional dos Servidores Federais 
da Educação Básica, Profissional e 
Tecnológica (Sinasefe), que reúne 
20 mil professores e técnicos em 
todo o Brasil, que começará a 
paralisação no dia 1º de agosto.

O secretário de Recursos Hu-
manos reafirmou que as priorida-
des serão definidas e tratadas nas 
mesas de negociação específicas 
em curso. De acordo com ele, o 
reajuste de 14,17% reivindicado 
pela bancada sindical está fora de 
cogitação, e para contemplar essa 
reposição e as demandas das mesas 
específicas, o governo necessitaria 
desembolsar R$ 40 bilhões para o 
próximo ano. 

Segundo Duvanier, o governo 
se dispõe a manter uma negocia-
ção político-salarial permanente 
com os servidores. Como política 
de curtíssimo prazo, ele afirma que 
o governo quer deslocar a questão 
econômica da mesa geral para as 
mesas específicas, visando conta-
bilizar o montante a fim de buscar 
os recursos no Orçamento. Mas não 

D u r a n t e  a  r e u n i ã o  e n -
t r e  a s  e n t i d a d e s  d o  f u n -
c i o n a l i s m o  e  o  M i n i s t é r i o 
d o  P l a n e j a m e n t o ,  d i a 
2 1  d e  j u l h o ,  a  F a s u b r a 
p r o m o v e u  m a n i f e s t a ç ã o 
e m  f r e n t e  a o ministério, 
em Brasília. Com vuvuzelas, 
instrumentos de percussão, 
apitos e narizes de palhaços, 

apontou com quais parâmetros o 
governo vai tratar as pautas especí-
ficas, esquivando-se de definir um 
montante financeiro e também os 
critérios para a negociação. Para 
a mesa geral, ficarão apenas as 
discussões acerca dos projetos de lei 
de interesse dos servidores públicos. 

Insatisfação
Duvanier passou ao menos 

duas horas em reunião com 
representantes de servidores dos 
poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário. Os sindicalistas saíram 
insatisfeitos. A conversa aconteceu 
com uma semana de atraso, sob 
a alegação de que o governo pre-
cisava de tempo para analisar o 
montante orçamentário disponível 
para os reajustes e as prioridades 

dos trabalhadores. Mas nada de 
concreto foi apresentado. “Saímos 
frustrados. Esperávamos, ao me-
nos, a sinalização de uma política 
de reajustes permanentes, como 
a do salário mínimo”, disse Nei 
Jobson, diretor jurídico do Sindicato 
Nacional dos Servidores das Agên-
cias Nacionais de Regulação (Sina-
gências). “Queremos, sim, discutir 
as disparidades, mas precisamos de 
garantias de que, ao menos, o nosso 
vencimento será corrigido ano a 
ano”, disse o secretário-geral da 
Confederação dos Trabalhadores no 
Serviço Público Federal (Condsef), 
Josemilton Costa.

Negociações
 A Condsef  tem reunião 

específica no dia 2 de agosto na 

qual tratará da pauta dos setores 
de sua base, entre elas o debate 
da extensão da tabela salarial da 
Lei 12.277/10 para os servidores 
de nível superior e concessão de 
mesmo percentual de reajuste 
(78%) aos trabalhadores de nível 
intermediário e auxiliar. 

Além desta reunião, a Con-
dsef aguarda a confirmação de 
reuniões pré-agendadas para 
tratar da pauta dos servidores da 
Imprensa Nacional, Incra, C&T, 
Inmetro, Tecnologia Militar, área 
Ambiental, Inep, FNDE, AGU e SPU. 
Esta última aguarda a assinatura 
de um termo de acordo de uma 
greve realizada pelo setor.

A Polícia Federal negocia 
reestruturação da carreira e 
reajuste para servidores admi-

nistrativos, agentes, escrivães e 
papiloscopistas. Uma reunião 
com o governo está prevista para 
o início de agosto. A postura do 
Planejamento desagradou os 
representantes da classe, que 
esperavam ao menos uma si-
nalização do governo de como 
seriam tratadas as demandas 
salariais da Polícia Federal. Os 
auditores fiscais, por sua vez, 
vêm discutindo reajuste de 24% 
no salário final e da criação 
de uma tabela remuneratória 
composta por seis padrões, com 
diferença de 4,5% entre eles. Os 
trabalhadores da Fiocruz estão 
tratando da reestruturação de 
sua carreira, e fizeram reunião 
com o Planejamento no dia 19 
de julho.

Fasubra promove manifestação
os trabalhadores chamaram  
atenção para a sua luta, que 
completou 45 dias de greve. 
Os coordenadores da Fasubra 
tiveram de deixar a manifesta-
ção para participar da reunião 
da mesa geral de negociação, 
embora o governo venha se 
recusando a negociar com a 
categoria em greve.

No Rio, panfletagem e ato de rua

ATO UNIFICADO das Ifes na Cinelândia, dia 5/7

Nesta quarta, 27 de julho, às 
16h, os servidores das Ifes do Rio 
vão dialogar com a população 
sobre a nossa greve e prestar 
solidariedade ao acampamento 
do Sepe-RJ, no Centro.

Os servidores da UFRJ têm um 
importante compromisso esta se-
mana: levar suas reivindicações às 
ruas  com os demais servidores das 
Ifes do Estado do Rio de Janeiro. 
A atividade, com concentração 
às 16h desta quarta, no Largo da 
Carioca, terá por objetivo expor 
à sociedade a situação da nossa 
categoria e os planos de privati-
zação dos hospitais universitários.

Logo após à panfletagem no 
Largo da Carioca, os servidores 
sairão em caminhada até o acam-
pamento dos Servidores Estaduais 

ATO UNIFICADO DAS IFES – RJ
PANFLETAGEM À POPULA-

ÇÃO E CAMINHADA AO ACAMPA-
MENTO DO Sepe.

QUARTA, 27/JULHO, 16h, no 
Largo da Carioca (saída do metrô).

da Educação, que, em greve desde 
7 de julho, estão acampandos em 
frente à Secretaria Estadual de 
Educação (Rua da Ajuda, Centro).

As atividades foram delibe-
radas na segunda reunião do 

Comando Unificado das Ifes do 
Rio de Janeiro (UFRJ, Rural-RJ, 
UFF, UniRio), reunido semana 
passada na Escola de Serviço 
Social da UFRJ, que contou com 
a presença dos CLGs das Ifes e do 

SinasefeI, cuja base também se 
incorporará à atividade.

A próxima reunião do Coman-
do Unificado das Ifes será reali-
zada em 4 de agosto, às 18h, na 
sede da Asunirio (UniRio, Urca).

Vamos levar nossas 
reivindicações  
às ruas!

Foto: Fasubra

Foto: Emanuel Marinho
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GREVE NA UFRJ

A assembleia da categoria 
na quinta-feira, 21 de julho, às 
10h, no auditório do Quinhen-
tão, discutiu uma pré-pauta de 
reivindicações internas que uma 
comissão composta de dirigentes 
do SINTUFRJ e do CLG entregou 
ao chefe de gabinete do reitor, João 
Eduardo, à tarde.

O documento contém 26 itens 
e será objeto de seminário, na 
quinta-feira, 28, que será realizado 
como uma atividade de greve e 
levado à assembleia na terça-feira 
seguinte para aprovação definitiva 
dos trabalhadores. 

Eis a pré-pauta entregue no 
gabinete do reitor:

1 - Regulamentação da jorna-
da de 30 horas semanais para 
toda categoria, como já aprovou 
a UFPB. Buscar as legislações 

Comando local de greve entrega pauta de reivindicações à Reitoria

DIRIGENTES do SINTUFRJ e CLG protocolam entrega da pauta interna à Reitoria

A próxima assembleia dos técnicos-administrativos em greve da UFRJ será na terça-feira, 
dia 26 de julho, às 10h, no Salão Azul da Reitoria.

para implantar as 30 horas nos 
hospitais universitários como pon-
to de partida para ampliação desta 
carga horária a toda categoria.

2 - Que a universidade garanta 
a contagem de tempo especial para 
aposentadoria aos TAEs que rece-
bem o adicional de insalubridade, 
mas que porventura não tenham 
laudos de insalubridade.

 3 - Pagamento dos atrasados 
dos bombeiros hidráulicos.

 4 - Reforço na segurança da 
UFRJ.

 5 - Implantação dos Progra-
mas: 1) de capacitação e aperfei-
çoamento, com realização de 
cursos para todos os cargos; 2) de 
avaliação de desempenho; 3) de 
dimensionamento das necessida-
des institucionais.

6 - Eleição da CIS (Comissão 

Interna de Supervisão da Carreira) 
e garantia de infraestrutura para o 
funcionamento da mesma.

7 - Regulamentação da pro-
gressão por capacitação profis-
sional em conformidade com a 
carga horária do curso realizado, 
podendo inclusive evoluir do nível 
de capacitação I ao IV.

8 - Construção do Centro de 
Convivência dos Trabalhadores 
(as) da UFRJ no antigo espaço 
do Metrô.

9 - Garantir a participação 
dos TAEs no processo da esta-
tuinte de forma paritária. Pela 
democratização da gestão na 
universidade, das unidades até 
os Conselhos Superiores. Garantir 
aos aposentados direito a voto e a 
candidatar-se. 

10 - Maior divulgação à comu-

nidade na contratação de novos 
concursados.

11 - Dimensionamento da 
terceirização na instituição, com 
apresentação do impacto financei-
ro na mesma.

12 - Que a universidade cons-
trua e implemente, urgentemente, 
uma política de saúde do trabalha-
dor referenciada no Siass/MPOG. 
Por exemplo, que se amplie a 
execução dos exames periódicos.

13 - Que a UFRJ reserve vagas 
de graduação, mestrado e douto-
rado para servidores técnico-admi-
nistrativos e que as vagas ociosas 
do vestibular sejam destinadas a 
este segmento.

14 - Cobrar da universidade 
posicionamento contrário à im-
plantação da EBSERH S.A.

15 - Retomada da negociação 
do processo administrativo dos 
operadores de máquinas agríco-
las (“tobateiros”) da Prefeitura 
Universitária.

16 - Que a universidade não 
permita que bolsistas de pesquisa 
e extensão realizem atividades 
técnico-administrativas.

17 - Estacionamento gratuito 
para todos.

18 - Debater com transparência 
a ampliação, reorganização da 
hierarquização e a construção de 
um plano de concessão das funções 
gratificadas e das horas extras para 
os TAEs.

19 - Abertura de novos concur-
sos conforme a vacância por morte 

Assembleia terça manteve a greve

ou saída de TAEs.
20 - Por uma política de valo-

rização do ensino básico.
21 - Pela manutenção da 

posição do Consuni contrária à im-
plementação do ponto eletrônico.

22 - Garantia de dotação orça-
mentária no Orçamento de 2012 
para que o campus UFRJ Macaé 
consiga melhorar suas condições 
de funcionamento.

23 - Melhoria na infraestru-
tura do campus UFRJ Macaé 
quanto aos espaços físicos e 
equipamentos necessários ao bom 
funcionamento dos diferentes 
setores ou serviços administrati-
vos, inclusive no que se refere aos 
meios de comunicação (telefonia 
e internet).

24 - Retorno e/ou manutenção 
do transporte que interliga os 
diferentes polos que compõem o 
campus UFRJ Macaé e que atende 
alunos, técnicos-administrativos 
e docentes.

25 - Previsão de novas vagas 
de concurso público para campus 
UFRJ Macaé, inclusive para fun-
ções ou serviços que são objeto 
de terceirização dentro da UFRJ. 
Reposição das vagas que foram 
abertas em decorrência de pedidos 
de exoneração.

26 - Institucionalização dos 
diferentes setores ou serviços da 
administração do Campus UFRJ 
Macaé, com a implantação das 
funções gratificadas necessárias à 
boa gestão dos mesmos. 

A assembleia geral realizada ter-
ça-feira, 19, também no auditório 
do Quinhentão, deliberou pela ma-
nutenção da greve. Os trabalhadores 
decidiram ainda pela realização 
do ato no dia 21, na Reitoria, data 
indicada pelo Comando Nacional 
de Greve como dia de mobilização 
frente à reunião no Ministério do 
Planejamento neste dia. No qua-
dro geral da greve até o dia 22 de 
julho havia 34 universidades em 
greve e 17 haviam interrompido a 
paralisação.

Representantes da CUT Na-
cional, Lúcia Reis, e do Sindicato 
Nacional dos Servidores Federais 
da Educação Básica, Profissional 
e Tecnológica (Sinasefe), Luiz 
Sérgio Ribeiro, colocaram suas 
reflexões. Luiz Sérgio, dirigente do 

Sindicato dos Servidores do Colégio 
Pedro II, informou a decisão da 
categoria de entrar em greve a 
partir de 1º de agosto diante da 
falta de avanços na negociação. 

Três unidades colocaram ofi-
cialmente sua posição resultante 
das reuniões por local de traba-
lho. Foram elas Coppe, Ippur e 
Biologia, que apresentaram a sua 
decisão de suspensão da greve. 

Após as intervenções duas pro-
postas foram à votação. Uma pela 
manutenção da greve na UFRJ e 
outra pela suspensão. E por amplo 
contraste ganhou a proposta de 
manutenção da greve na UFRJ. 

Depois da votação foram eleitos 
os seis companheiros que represen-
tarão o SINTUFRJ no Comando 
Nacional de Greve. São eles: 

Patrícia, Mônica, Carlos, Aloísio, 
Rodrigo e Reginaldo (suplente).

A assembleia remeteu a dis-
cussão e votação do fundo de 
greve para a assembleia do dia 26 
de julho.

Outras deliberações:
- construção de campanha 

de busdoor com as demais Ifes e 
setores da educação, em defesa da 
nossa greve e dos HUs;

- confecção de grande banner 
a ser afixado na fachada do HU, 
dando visibilidade à defesa dos 
hospitais universitários;

- mais faixas da greve na 
universidade;

- distribuição de cópias dos 
últimos Informes de Greve do 
Comando Nacional nas assem-
bleias.

Fotos: Emanuel Marinho
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“Liberdade e autonomia: por uma nova 
estrutura sindical”. Este é o mote da 13ª 
Plenária Nacional da CUT. A central convoca 
a todos os trabalhadores, desde os locais de 
trabalho até os delegados às plenárias, ao 
processo de reflexão para atualização do 
projeto político e organizativo com o objetivo 
de fortalecer a CUT.

A plenária estadual é estatutária e ocorre 
a cada dois anos. A expectativa da CUT-Rio 
é de participação de cerca de 300 delegados. 
Uma das principais tarefas dos trabalhadores 
é aprovar o plano de lutas para o próximo 
período. Esse fórum de discussão cutista 
sinaliza politicamente para o 14º Congresso 
Estadual da CUT (Cecut). O SINTUFRJ con-
voca a participação de todos à assembleia 

Plenárias da CUT: momento histórico
A plenária estadual será dias 26 e 27 de 
agosto e a de 3 a 7 de outubro

Servidores da rede federal de ensino entram em greve dia 1º 
O Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e 

Tecnológica (Sinasefe) aprovou em plenária dia 16 de julho indicativo de greve para 1º  
de agosto. A decisão foi tomada após a avaliação de que as negociações com o governo 
não têm avançado.

para tirada de delegados a essa plenária, no 
dia 27, às 13h, no Salão Azul da Reitoria.

Além destas importantes tarefas, é 
na plenária estadual que serão eleitos os 
delegados para a 13ª Plenária Nacional da 
CUT. O encontro nacional da central tratará 
de questões como sindicatos de base e or-
ganização por local de trabalho, federações 
e confederações, central sindical: CUT Na-
cional e CUT nos estados, eleições sindicais, 
sindicalização, negociação e contratação 
coletiva, o financiamento dos sindicatos e 
democracia interna serão imprescindíveis 
para potencializar e continuar fazendo com 
que a Central Única dos Trabalhadores seja 
protagonista dos desejos e aspirações da 
classe trabalhadora brasileira.

Professores universitários mobilizados

O PRESIDENTE da Comissão de Acesso da bancada técnico-administrativa, Sergio Guedes

CEG discute como operacionalizar Enem na UFRJ

A plenária do 56º Congresso do Andes (Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições 
de Ensino Superior) aprovou, sobre a pauta específica do setor das Instituições Federais 
de Ensino Superior (Ifes), mobilizar a base indicando “para a categoria a necessidade da 
construção da greve”.

Segundo a plenária, as seções sindicais devem promover assembleias preferencialmente 

até o dia 5 de agosto, antecedendo a próxima reunião do setor, para imprimir dinâmica mais 
intensa em torno da proposta definida pelo congresso. Foi deliberado ainda um calendário 
de mobilizações para fortalecer e unificar a categoria, além de intensificar a pressão sobre 
o governo. Entre as atividades, haveria uma paralisação geral dos docentes unificados no 
Andes-SN, via seções sindicais, para os dias 23 e 24 de agosto, com mobilizações locais.

O Conselho de Ensino de 
Graduação (CEG) está discutindo 
como viabilizará a adesão ao sis-
tema Enem/Sisu dos candidatos 
às vagas das ações afirmativas.  
Os problemas relativos ao in-
gresso através do sistema Enem/
Sisu já haviam sido motivo de 
relatório da Comissão de Acesso e 
de preocupação dos conselheiros. 
Provavelmente em sua próxima 
sessão o colegiado irá elaborar um 
documento com questionamentos 
ao Consuni e solicitar solução.

“A questão da ação afirmativa é 
um problema que precisa ser discu-
tido. Como vamos conduzir a sua 
implementação? Decidiram pela 
adesão ao Enem/Sisu, ampliaram 
as vagas para as ações afirmativas, 
estas destinadas a estudantes da 
rede pública estadual com renda 
familiar per capita até um salário 
mínimo, mas não debateram a 
viabilidade desta decisão. E este é 
um problema grave que vai acabar 
recaindo nas costas dos técnicos-
administrativos em educação e que 
pode prejudicar muito estudante”, 
declara o presidente da Comissão 
de Acesso do CEG e integrante da 
bancada técnico-administrativa, 
Sergio Guedes.

Segundo ele, a questão é 
operacional. “Existe um trabalho 
enorme para identificar quem se 
enquadra na condição estabelecida 
pela universidade num prazo de 

apenas três dias. O grande pro-
blema não é o requisito em si, 
mas o prazo em que se precisa 
verificar se o estudante atende às 
exigências. É uma janela de tempo 
muito curta para essa operação 
para um volume muito grande”, 
explica. Aliado a isso, até hoje exis-
te problema para a qualificação 
da escola pública, e isso tende a 
se complicar com o aumento do 
número de vagas. 

“Precisa ser viável de ser feito 
e a gente não está vendo a viabili-
dade. E não envolve uma pessoa, 
envolve um grupo de pessoas. 
O CEG, a Comissão de Acesso, 
a Comissão Executiva, a DRE, 
estão todos dizendo que do jeito 
que pensaram fazer não é viável. 
Haverá problema e a Reitoria acha 
que não”, alerta Guedes.  

Ele explica que o Sisu não tem 
controle se o candidato se enqua-
dra nas exigências. “A pessoa vai 
tomar posse e precisa comprovar 
que atende às exigências. O Sisu 
não tem esse controle. E aí va-
mos ter um funcionário que vai 
cometer um erro, correndo assim 
risco de ser processado. É isso que 
ninguém vê. O funcionário está 
sendo jogado no fogo”, desabafa.

Paralelamente a questão ope-
racional, Sergio Guedes diz que a 
decisão do Consuni pode não se 
traduzir em democratização do 
acesso como foi avaliado. “Esta 
decisão exige planejamento, o que 

não foi feito. Sem planejamento, as 
vagas destinadas às ações afirmati-
vas podem ser apenas um número 
no papel. Assim, continuaremos 
a manter a universidade pública 
para os ricos sem a competência 
para receber e manter os que 
realmente necessitam”, avalia.

Entenda o caso
O Conselho Universitário apro-

vou em sessão do dia 30 de junho a 
adoção total ao Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem), acabando de 
vez com o vestibular. E as vagas des-
tinadas às ações afirmativas – para 
estudantes da rede pública estadual             
com renda familiar per capita até um 
salário mínimo – foram ampliadas 
para 30%.

A Comissão de Acesso do CEG 
produziu relatório relatando os 
problemas relativos ao ingresso 
através do sistema Enem/Sisu. Houve 
sobrecarga no trabalho da Comissão 
Executiva e da Divisão de Registro de 

Estudantes (DRE), que tiveram de 
correr para cumprir prazos, criando 
assim uma série de dificuldades, e 
isto tudo aliado à falta de pessoal 
para a realização das tarefas.

Tais problemas podem au-
mentar em face do número de 
alunos que agora passarão a ter 
direito ao acesso através das ações 
afirmativas. O CEG tenta com o 
Consuni uma forma para viabili-
zar a adesão ao novo sistema sem 
prejudicar os candidatos.

Foto: Emanuel Marinho
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Lenin lança livro sobre a 
Central do Brasil

CASO  JUAN

Em julho de 2011, após enor-
me repercussão do assassinato 
de Juan Moraes, de 11 anos, em 
operação da polícia na favela 
Danon, Nova Iguaçu, o secretário 
de Segurança Pública, Mariano 
Beltrame, declarou que o caso o 
envergonha. Conforme edição do 
Jornal do Brasil online do dia 10, 
ele pediu transparência nas investi-
gações e punição dos responsáveis.

A Secretaria de Segurança 
Pública, sob o comando do dele-
gado Beltrame desde 2007, adota, 
segundo o próprio, a máxima de 
que “sem quebrar ovos não se faz 
uma omelete”. A declaração foi 
feita após operação policial no 
Complexo do Alemão, que deixou 
ao menos 19 mortos. 

Conforme a Rede de Comu-
nidades e Movimentos contra a 
Violência, a política adotada pela 
Secretaria de Segurança Pública 
é sempre a da reação. Políticas 
ditas de segurança pública são 

produzidas sempre, a partir de 
eventos espetaculares, ou seja, de 
ações dos bandidos em série ou de 
impacto direto na sociedade.

Um indício da afirmação foi 
o clima de guerra instaurado na 
cidade – em novembro passado 
– após supostos “arrastões” e 
incêndio de veículos. À época, as 
autoridades públicas anunciaram 
que se tratava de ataque orquestra-
do do tráfico de drogas à política 
de segurança pública. Situação 
de guerra. Esta foi a senha para 
que a arbitrariedade se alargasse 
e a violência fosse utilizada como 
primeiro e único recurso.

Quase todas as altas taxas de 
mortandade foram classificadas 
como “mortes em confronto” ou 
“vítimas de balas perdidas” em 
ações de defesa, por parte da po-
lícia. Porém, o perfil das vítimas 
das chamadas “balas perdidas” 
não é de homens ou jovens que 
pode-riam estar participando de 

ações do tráfico, e sim de idosos, 
estudantes uniformizados, mu-
lheres, etc, segundo site da Rede 
Nacional de Jornalistas Populares.

Homicídios: 25% foram 
em confrontos

Pesquisa do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), de junho 
de 2009, chamada “Segregação 
territorial e violência no município 
do Rio de Janeiro” e realizada pelas 
pesquisadoras Rute Rodrigues e Pa-
trícia Rivero revela que entre 2002 e 
2006 houve 13.727 homicídios, 25% 
em confronto com a polícia. A maioria 
nas zonas norte (43,5%) e oeste (30%). 

Na zona sul, a taxa de ho-
micídios foi de 7%. Bonsucesso, 
bairro da zona norte que engloba 
as favelas do Complexo do Ale-
mão e da Maré, deteve o maior 
número de ocorrências: 585 ho-
micídios em cem mil habitantes.

Os dados foram apresentados 
em matéria da revista Desafios 
(http://desafios2.ipea.gov.br). 

A contradição do poder público diante das 
mortes em ações policiais

“A polícia tem uma ação mais 
letal na zona norte e oeste (ex-
cluindo a área litorânea da Barra). 
Ações não letais, como prisões e 
apreensões de drogas, são mais 
frequentes na zona sul”, explica Ri-
vero. Na avaliação de Luiz Antonio 
Machado, do Instituto Universitário 
de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iu-
perj), o fato de haver mais prisões 

nas zonas abastadas e mais mortes 
nas zonas pobres significa que o 
estado está presente em todas as 
regiões. “O problema é a natureza 
dessa presença. (...)Enquanto pre-
dominar a mentalidade de apenas 
afastar os ‘outros’ (negros, pobres 
e favelados) que nos ameaçam, 
teremos sempre o que esta aí (essa 
situação de violência)”, afirma. 

O antropólogo e ex-coordena-
dor-geral do SINTUFRJ Lenin Pires 
autografará  no dia 18 de agosto 
o livro Esculhamba, mas não 
esculacha! – Uma etnografia 
dos usos urbanos dos trens da 
Central do Brasil. O livro é re-
sultado de dois anos de pesquisas 
no ambiente dos trens da Central. 

Em sua etnografia o antropó-
logo descreve os conflitos referentes 
às distintas formas de apropriação 
do espaço público por parte de di-
ferentes atores – religiosos, passa-
geiros de trens, vendedores ambu-
lantes, funcionários das empresas 
concessionárias de transportes, 
policiais, entre outros. No trabalho 
ganha relevância a análise da 
categoria “esculacho”, explorada 
como chave para compreensão 
dos valores relativos aos processos 
de administração institucional de 
conflitos naquele espaço, como 
também na sociedade carioca. 

A pesquisa que deu origem ao 
livro começou em 2000. Sua mo-
tivação, porém, vem desde o tempo 
em que fez parte do SINTUFRJ. 
“Eu comecei a militância no mo-
vimento técnico-administrativo 

Lançamento será dia 17/8, na Livraria da Travessa, na Travessa do Ouvidor, 17, às 18h

em 1989 e fui coordenador-geral 
entre 1996 e 2001. Todo esse pe-
ríodo coincide com a emergência 
e crise do chamado neoliberalismo 
no Brasil. Período em que cresceu 
significativamente a informalida-
de, tendo fortes impactos no espaço 
público. Meu livro fala de um des-
tes lugares onde as relações infor-
mais são dominantes: o ambiente 
dos trens urbanos. Nele eu falo 
sobre as mais diferentes formas de 
uso e apropriação daquele espaço 
público, mas o foco principal está 
na relação entre vendedores ambu-
lantes e agentes responsáveis pelo 
controle e repressão daquele tipo 
de comércio”, diz o autor. 

Segundo ele, a pesquisa parte 
de uma pergunta bem simples: 
como é possível a venda ambulante 
nos trens da Central se ela não é 
permitida legalmente? “O resul-
tado é um desvendar de relações 
que explicam não só a vigência, 
como também a pertinência e a 
legitimidade da venda ambulante. 
Mas também apresenta aspectos 
concernentes às relações hierar-
quizadas de nossa sociedade, onde 
se torna possível a observação do 

esculacho, uma forma de insulto 
existente e, lamentavelmente, 
naturalizada em nossa sociedade”, 
explica Lenin, para quem as ativi-
dades ditas informais não devem 
ser confundidas com ilegalidade, 
nem tampouco podem ser remetidas 
a um universo de marginalidade: 
“ As construções negativas sobre a 
informalidade resultam dos olhares 
preconceituosos, de interesses políti-
cos que têm na lei um instrumento 
de dominação e exercício de poder 
antidemocrático, compromissado 
com a pe rpetuação de uma ordem 
voltada para expropriar a maioria da 
população, repressão dos conflitos e 
criminalização dos mais pobres. Por 
isso eu vejo com muito bons olhos 
que o movimento social organizado 
tenha incorporado as reivindicações 
dos camelôs às suas bandeiras de 
luta, rompendo com o elitismo e 
distanciamento que existia na época 
em que eu militava”, resume.

Lenin conta que em função 
de engajamento político, tardou a 
concluir a graduação. Mas tão logo 
conseguiu, teve a oportunidade de 
cursar o mestrado e o doutorado em 
Antropologia na UFF: “Devo isso à 
UFRJ, que me possibilitou condições 
para encarar o desafio de me sociali-
zar em uma das carreiras complexas, 
como também ao Núcleo Flumi-
nense de Estudos e Pesquisas da 
UFF, que não economizou recursos 
para que eu me desenvolvesse. Hoje 
sou um antropólogo bem treinado, 

com boa produtividade em termos 
acadêmicos e com experiência inter-
nacional. Nestes últimos onze anos 
aprendi que não se pode parar; e para 
seguir nesse ritmo, penso que terei 
que migrar para a carreira docente. 
Não há uma política institucional, de 

maneira abrangente, de absorção de 
pessoal técnico-administrativo nas 
atividades de pesquisa, de forma a 
possibilitar formas alternativas de 
reprodução intelectual a partir de 
uma perspectiva não docente”, 
conclui Lenin.

Foto: Divulgação
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Jonas: uma homenagem aos que lutaram contra o regime 

Natal, 2 de julho de 2011

Prezado júri do 19º Prêmio PNBE
Recebi comunicado notificando que este júri decidiu conferir-me o prêmio de 2011 na categoria 

Educador de Valor, “pela relevante posição a favor da dignidade humana e o amor à educação”. A pre-
miação é importante reconhecimento do movimento reivindicativo dos professores, de seu papel central 
no processo educativo e na vida de nosso país. A dramática situação na qual se encontra hoje a escola 
brasileira tem acarretado uma inédita desvalorização do trabalho docente. Os salários aviltantes, as péssimas 
condições de trabalho, as absurdas exigências por parte das secretarias e do Ministério da Educação fazem 
com que seja cada vez maior o número de professores talentosos que após um curto e angustiante período 
de exercício da docência exonera-se em busca de melhores condições de vida e trabalho.

Embora exista desde 1994, esta é a primeira vez que esse prêmio é destinado a uma professora com-
prometida com o movimento reivindicativo de sua categoria. Evidenciando suas prioridades, esse mesmo 
prêmio foi antes de mim destinado à Fundação Bradesco, à Fundação Victor Civita (Editora Abril), ao 
Canal Futura (mantido pela Rede Globo) e a empresários da educação. Em categorias diferentes também 
foram agraciadas com ele corporações como Banco Itaú, Embraer, Natura Cosméticos, McDonald’s, Brasil 
Telecom e Casas Bahia, bem como políticos tradicionais como Fernando Henrique Cardoso, Pedro Simon, 
Gabriel Chalita e Marina Silva.

A minha luta é muito diferente dessas instituições, empresas e personalidades. Minha luta é igual a de 
milhares de professores da rede pública. É um combate pelo ensino público, gratuito e de qualidade, pela 
valorização do trabalho docente e para que 10% do Produto Interno Bruto seja destinado imediatamente 
para a educação. Os pressupostos dessa luta são diametralmente diferentes daqueles que norteiam o PNBE. 
Entidade empresarial fundada no final da década de 1980, esta manteve sempre seu compromisso com 
a economia de mercado. Assim como o movimento dos professores, sou contrária à mercantilização do 
ensino e ao modelo empreendedorista defendido pelo PNBE. A educação não é uma mercadoria, mas um 
direito inalienável de todo ser humano. Ela não é uma atividade que possa ser gerenciada por meio de 
um modelo empresarial, mas um bem público que deve ser administrado de modo eficiente e sem perder 
de vista sua finalidade.

Oponho-me à privatização da educação, às parcerias empresa-escola e às chamadas “organizações da 
sociedade civil de interesse público” (Oscips), utilizadas para desobrigar o Estado de seu dever para com 
o ensino público. Defendo que 10% do PIB seja destinado exclusivamente para instituições educacionais 
estatais e gratuitas. Não quero que nenhum centavo seja dirigido para organizações que se autodenominam 
amigas ou parceiras da escola, mas que encaram estas apenas como uma oportunidade de marketing ou, 
simplesmente, de negócios e desoneração fiscal.

Por essa razão, não posso aceitar esse Prêmio. Aceitá-lo significaria renunciar a tudo por que tenho 
lutado desde 2001, quando ingressei em uma Universidade pública, que era gradativamente privatizada, 
muito embora somente dez anos depois, por força da internet, a minha voz tenha sido ouvida, ecoando 
a voz de milhões de trabalhadores e estudantes do Brasil inteiro que hoje compartilham comigo suas 
angústias históricas. Prefiro, então, recusá-lo e ficar com meus ideais, ao lado de meus companheiros e 
longe dos empresários da educação.

Saudações,
Professora Amanda Gurgel

Professora recusa prêmio do empresariado

No dia 4 de julho, o Pen-
samento Nacional de Bases 
Empresariais - (PNBE) - orga-
nizou solenidade para entregar 
o prêmio Brasileiros de Valor 
2011. O júri escolheu a profes-
sora potiguar Amanda Gurgel, 
que criticou a educação em au-
diência pública na Assembleia 

Fotos: Divulgação

COM ESTAS MÃOSEm reconhecimento à luta dos 
milhares de brasileiros contra a 
opressão do período da ditadura mi-
litar, a Câmara de Vereadores de São 
Paulo, por proposição do ve-reador 
Francisco Chagas (PT), concederá 
a Virgílio Gomes da Silva o título de 
Cidadão Paulistano in memorian, 
em 15 de agosto de 2011. “O título 
é uma homenagem justa e digna à 
memória deste bravo brasileiro, que 
lutou com dignidade pela liberdade, 
em nome de um país soberano”, 
declara o vereador.

Virgílio Gomes da Silva, ou 
Jonas, nasceu em 15 de agosto de 
1933, no Sítio Novo, localidade de 
Santa Cruz, Rio Grande do Norte. 
Em 1951, aos 18 anos, chegou a 
São Paulo em busca de melhores 

Legislativa do RN. A professora 
recusou o prêmio.  Em carta, 
Amanda Gurgel expôs seus 
motivos. Disse que a luta dela é 
outra, e que pretende debater a 
privatização do ensino e o papel 
de organizações e campanhas 
que se dizem amigas da escola. 
Fonte: Fórum 20 de Novembro.

condições de vida; era mais um 
nordestino em êxodo rural. So-
nhador, tornou-se militante do 
PCB e dedicou-se à luta contra as 
torturas e as arbitrariedades do 
poder, à época do regime militar, 
razão pela qual foi obrigado a se 
tornar clandestino e a adotar o 
codinome Jonas. 

Em 1969, após ter coman-
dado o sequestro do embaixador 
norte-americano Charles Burke 
Elbrick –  ação que o tornaria 
conhecido na História – foi preso 
e torturado até a morte. Devido 
à repercussão mundial do caso, 
os militares foram obrigados 
a reconhecer a existência da 
tortura no Brasil e a libertar 15 
ativistas políticos.

(Pedro Tierra)
Cultivarei o chão da manhã.
Com estas mãos
ainda algemadas.
Não importa o sangue,
se ele brota dos meus dedos
ou da terra ferida.
Não importa se a colheita de luz tarda,
ou se os depósitos da noite permanecem intactos.
Não importa que a passagem do inimigo
só tenha deixado destroços.
Cultivarei o chão da manhã,
embora, hoje, eu deva recompor
o corpo do meu irmão feito em pedaços.
Não importa se tarda a colheita da luz.

Poema de Pedro Tierra, escrito em 1974, dedicado a 
Virgílio Gomes da Silva “Ao companheiro Jonas, torturado 
até a morte em 29 de setembro de 1969”, parte do livro 
Poemas do Povo da Noite.
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A mulher negra, 
eterna e forte guerreira, 
é homenageada

“Sou filho natural de negra africana livre, da 
nação nagô, de nome Luísa Mahin, pagã, que 
sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. 
Minha mãe era baixa, magra, bonita, a cor de 
um preto retinto sem lustro, os dentes eram al-
víssimos como a neve. Altiva, generosa, sofrida 
e vingativa. Era quitandeira e laboriosa.”

Registro das notas biográficas do poeta e 
abolicionista Luís Gama acerca de sua mãe.*

Na 19ª edição do Dia da 
Mulher Negra Afro-Latino-Ame-
ricana e Caribenha, o cenário de 
lutas não mudou muito, resulta-
dos positivos foram alcançados, 
claro, mas a discriminação racial, 
so-cial e a violência contra as 
mulheres negras ainda são alar-
mantes e preocupantes. 

A data, criada em 25 de julho 
de 1992, no I Encontro de Mu-
lheres Afro-Latino-Americanas e 
Afro-caribenhas, em Santo Do-
mingo, República Dominicana, 
tem o objetivo de dar visibilidade 
à luta, às ações e à valorização da 
identidade da mulher negra, além 
de promover a discussão sobre 
temas como racismo, sexismo, 
discriminação, preconceito e 
demais desigualdades raciais e 
sociais. E desde a criação, gover-
no e sociedade vêm atuando em 
conjunto, para dar visibilidade 
à sociedade para a condição de 
opressão, do gênero racial/étnica, 
em que vivem as mulheres negras, 
explícita em muitas situações 
cotidianas.

No mês desse marco inter-
nacional, palestras, seminários, 
festivais, dentre outros, ocorrem 
pelo País. 

Em São Paulo, ocorrerá 
nos dias 22 e 23 de julho, o II 
Seminário da Mulher Afro-Latino-
Americana e Caribenha, no Páteo 
do Colégio 184. Promovido pela 
Coordenação de Políticas para 
a População Negra e Indígena 
(Cone), organização Elas por 
Elas; Vozes e Ações das Mulheres 
e Secretaria Estadual de Justiça 
e Cidadania. O evento pauta as 
prioridades das mulheres negras 
para o século XXI, a partir de 
conferências e palestras.

“É na força dos nossos maiores 
expoentes culturais que buscamos 
inspiração pra continuar lutando 
por nossos ideais e sonhos. Nesse 

cenário, a mulher negra tem fun-
damental importância enquanto 
força de resistência e cultura. 
Todas as manifestações artísticas, 
referentes ao universo feminino, 
estarão presentes no evento, que 
tem a missão de confraternizar o 
povo brasileiro em toda sua diver-

sidade”, explica Rose de Oliveira, 
uma das organizadorados do Festi-
val da Cor da Raça, Nação Mulher 
que começou no dia 21 de julho, no 
Rio de Janeiro, no Centro Cultural 
Ação Cidadania, e tem incluída na 
programação conferências, desfiles 
de moda, gastronomia e shows. 

Porém, em pleno século XXI, 
de acordo com o estudo “Esco-
laridade e Trabalho: desafios 
para a população negra nos 
mercados de trabalho metropo-
litanos”, elaborado a partir dos 
dados da Pesquisa de Emprego 
e Desemprego (PED), rea-lizada 
pelo DIEESE, Fundação SEADE e 
convênios regionais em cinco re-
giões metropolitanas e no Distrito 
Federal, após longos anos de lutas, 
as taxas de desemprego ainda 
são sistematicamente mais altas 
para a população negra, como 
demonstrado no gráfico abaixo.

A questão da discriminação 
racial fica ainda mais evidente 
quando a população brasileira 
de mulheres não negras é compa-
rada à de mulheres negras, que, 
além de receberem os menores 
salários, são as principais vítimas 
do desemprego, apesar de algu-
mas serem mais escolarizadas do 
que os homens.

Apesar do movimento ter 
conseguido conquistar alguns 
direitos e quebrar algumas bar-
reiras sociais, a atual situação das 
mulheres negras ainda continua 
desfavorável dentro da sociedade. 
Elas são ainda quem encontram 
as maiores dificuldades para 
completar sua escolarização; no 
emprego doméstico, atividade 
desvalorizada e tida como femini-
na, predomina a absorção da mão 
de obra negra, e, para completar 

o quadro, a probabilidade de uma 
afrodescendente chegar, em sua 
carreira profissional, a cargos de 
direção e chefia é pequena.

As conclusões acima são de 
uma edição especial do boletim 
do Dieese (Departamento Inter-
sindical de Estatística e Estudos 
so-cioeconômicos), intitulada 
“Mulher Negra: dupla discrimi-
nação nos mercados de trabalho 
metropolitanos”, lançada dentro 
das atividades do Dia da Consci-
ência Negra, em 2003.

Entretanto a sociedade vem 
se engajando cada vez mais em 
prol dos afrodescendentes. Orga-
nizações sociais, como o Instituto 
Feira Preta, sem fins lucrativos, 
foram criadas com o propósito 
de promover e desenvolver so-
cioculturalmente a comunidade 
negra e o empreendedorismo 
afro-brasileiro em nível nacional. 
Para isso, tem desenvolvido um 
conjunto de iniciativas colabora-
tivas, coletivas e inclusivas.

*Luísa Mahin, nascida no 
início do século XIX, foi uma 
ex-escrava africana, radicada 
no Brasil. Sua casa tornou-se 
quartel-general das principais 
revoltas negras que ocorre-
ram em Salvador em meados 
do século XIX. Fonte: http://
bahia.pps.org.br/helper/prin-
tData/197110.

Exposição fotográfica no Cedim
Fotos fazem parte das comemo-

rações pelo Dia da Mulher Negra, 
Latino-Americana e Caribenha.

O Espaço Cultural do Con-
selho dos Direitos da Mulher 
(Cedim) Heloneida Studart 
inaugurou, dia 21 de julho, 
a exposição ‘Um Olhar’, do 

fotógrafo Zezzynho Andraddy. O 
evento tem apoio da Secretaria 
de Estado de Assistência Social e 
Direitos Humanos (SEASDH) e da 
Superintendência dos Direitos da 
Mulher (SUDIM).

 “A exposição do Zezzynho 
Andraddy abre as comemorações 

pelo Dia da Mulher Negra, Latino-
Americana e Caribenha. São fotos 
de mulheres negras em paisagens 
do Rio de Janeiro, mostrando a be-
leza delas e da cidade. Sabemos que 
a realidade vivida pelas mulheres 
negras é bem diferente, pois elas 
sofrem cotidianamente os precon-

ceitos e discriminações de gênero 
e raça. Penso que realçar a beleza 
fortalece as mulheres e mostra 
uma outra forma de luta para 
mudar essa situação”, destacou 
a superintendente de Direitos da 
Mulher, Cecília Soares.

 A exposição tem entrada 

gratuita, e pode ser visitada até 
o dia 2 de agosto, de segunda a 
sexta-feira, das 10h às 19h. O 
Cedim fica na Rua Camerino, 
51, Centro, Rio de Janeiro. Infor-
mações pelo telefone 2334-9527.

Fonte: Secretaria de Assistên-
cia Social e Direitos Humanos

A edição integral do boletim encontra-se
http://www.midiaindependente.org/pt/
blue/2003/11/268452.shtml
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