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Nesta edição

Assembleia Geral
Dia 6, terça-feira, às 10 horas, no auditório do CT

Técnicos-administrativos da UFRJ 
reunidos em assembleia geral no dia 30 
decidiram manter a greve. Há um impasse 
entre o governo e o Comando Nacional de 
Greve, e o movimento, que é nacional, tenta 
encontrar meios para garantir reajuste 
em 2012. 

A Fasubra enviou ofício à presidenta da 
República, Dilma Rousseff, para tentar res-
tabelecer as negociações com o Comando 
Nacional da Greve. Integrantes da Direção 
Nacional reuniram-se com o secretário 
do ministro-chefe da Secretaria Geral da 
Presidência da República, José Feijó, para 
tratar da greve. Páginas 3 e 4

Contagem regressiva para o Encontro de Carreira
Visite o site do SINTUFRJ e veja o que eles dizem

Políticas governamentais, desen-
volvimento científico e tecnológico 
e políticas sindicais implementadas 
pelo movimento alteraram a realida-

de do trabalho nas instituições federais 
de ensino superior. Quais os problemas 
da nossa Carreira? O que deve orientar 
a formulação de um novo plano?  Estes 

e outros temas serão discutidos por um 
leque de especialistas no Encontro de 
Carreira, seminário que o SINTUFRJ vai 
realizar nos dias 21, 22 e 23 de setem-

bro no Auditório Samira Mesquita, no 
prédio da Reitoria. As inscrições estão 
abertas no site www.sintufrj.org.br. 
Leia mais sobre o tema na página 7. 

Ato na Escola de 
Educação Infantil
Dia 8, quinta-feira, às 10h.

Técnicos-administrativos continuam em greve

Pauta: greve
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Nossos Direitos

O SINTUFRJ está organizan-
do um seminário interno sobre 
segurança da UFRJ. A ideia é 
reunir os três segmentos da co-
munidade, a AmaVila e a Pró-
Reitoria de Pessoal. O seminário 
está programado para os dias 25, 
26 e 27 de outubro.

No dia 2 de setembro, hou-
ve a reunião dos vigilantes da 
UFRJ, na sede do SINTUFRJ. Eles 
discutiram sua proposta para o 
Seminário Interno da UFRJ e 

Setembro chegou e com ele 
o fim da elaboração da proposta 
orçamentária do Governo.

Infelizmente constatamos 
que nela não está previsto ne-
nhum dos itens da nossa pauta 
de reivindicação. Não há nem 
previsão para aumento do piso 
de vencimento da categoria, 
muito menos para o retorno do 
step constante. Ao mesmo tempo 
categorias que continuaram na 
mesa de negociação – a exemplo 
dos professores e de outras cate-
gorias de servidores públicos fe-
derais – conseguiram a inclusão 
de previsão orçamentária para 
atender, ainda que em parte, suas 
reivindicações. O prazo de envio e 
tramitação da LDO passou, bem 
como o processo de elaboração da 
LOA, e nós ficamos de fora.

Mas, afinal, por que a nossa 

Editorial

O segundo prazo terminou, e agora?
categoria em greve há mais de 80 
dias não conseguiu negociar uma 
solução para o impasse? 

Antes de tudo é preciso ter a 
consciência que a ausência de pre-
visão orçamentária inviabiliza, em 
princípio, nossas reivindicações. 
Assim, precisamos olhar para a 
conjuntura em curso e verificar, ou 
a esta altura, constatar a situação 
da correlação de forças que am-
bientam o embate entre a Fasubra-
Sindical e o governo federal. Apesar 
da vontade do Comando Nacional 
de Greve (CNG), o governo parece 
politicamente fortalecido, seja por-
que vive um início de mandato que 
herdou a confiança popular do an-
tecessor, seja porque suas medidas 
gerais do primeiro semestre con-
solidaram a sua força, com várias 
demonstrações práticas da mesma.

Por outro lado, nosso movimento 

interpretou que a negociação havia se 
esgotado e optou  pelo enfrentamento 
com greve. Havia a expectativa, por 
parte do CNG e de parte do comando 
aqui na UFRJ, de que as outras cate-
gorias também sairiam da mesa de 
negociação e viriam à greve, o que de 
fato não ocorreu. A mesa se manteve, 
e, como já notamos, deu frutos para 
outras categorias.

Quando tivemos a oportuni-
dade real de retomar a negociação 
suspendendo a greve, a categoria 
optou por seguir a greve avaliando 
que isso melhoraria a correlação de 
forças e, portanto, nossas possibili-
dades de vitória. Não foi o que ocor-
reu, pois a greve não se fortaleceu 
o suficiente, e a esta altura estamos 
diante de uma infeliz possibilidade: 
o isolamento e o desgaste do movi-
mento, o que pode nos conduzir a 
uma derrota sem precedente.

Restam poucas oportunida-
des para diminuir os prejuízos e 
salvar parte da nossa pauta.

Uma delas, ao nosso ver, 
é construir uma proposta de 
emenda para ser encaminhada 
à Comissão de Orçamento da câ-
mara dos Deputados.

Mas o Comando Nacional 
de Greve deve, em nossa opinião, 
avaliar com clareza a correlação 
de forças e escolher um caminho 
unitário para orientar os novos 
rumos do movimento. Dizemos 
unitário porque a divisão que ca-
racterizou esta greve serviu ape-
nas para demonstrar fraqueza e 
expor publicamente a categoria.

Uma guerra se vence pelo 
conjunto de batalhas que se trava 
e não apenas por aquela que está 
em curso.

Diretoria do SINTUFRJ

 Encontro dos aposentados

Mergulhe em uma cor-
renteza de águas cristalinas 
participando do passeio or-
ganizado pela Coordenação 
de Aposentados, de 23 a 25 
de setembro, ao custo de R$ 
450,00, que pode ser pago em 
três vezes. As acomodações 

são em apartamentos duplos 
ou triplos. A coordenação in-
forma que as vagas são desti-
nadas aos aposentados, assim 
como para os ativos. Informa-
ções via e-mail sintufrj@sin-
tufrj.org.br ou em nossa sede 
e subsedes.

Estamos implementan-
do nova rotina nos plantões 
do jurídico trabalhista para 
garantir melhor dinamismo 
e agilidade no atendimento 
aos sindicalizados.

Assim, partir do mês de 
setembro deste ano os plan-
tões realizados na sede e na 
subsede do SINTUFRJ no 
HUCFF obedecerão a uma 
nova organização que já é 
observada nos plantões da 
subsede PV e IFCS.

A partir do plantão do 
dia 5 de setembro  (na sede) 
e 6 de setembro (na subsede 
do HUCFF), os atendimen-
tos se darão exclusivamente 
por agendamento. Não ha-
verá mais atendimentos por 
ordem de chegada, ressalva-
dos casos de urgência.

Para ser atendido o ser-
vidor ou pensionista deverá 
entrar em contato com o 
SINTUFRJ através dos tele-
fones (21) 2573-7301 (para 
atendimentos na sede) e 
(21) 3866-6939 (para aten-
dimentos na subsede do HU-
CFF) e informar o assunto 
sobre o qual pretende escla-
recimentos ou orientações, 
bem como demais dados 
solicitados pelo atendente, 
selecionando o horário dis-
ponível.

O horário de atendimen-
to continuará o mesmo, ou 
seja, das 10h às 13h na sede 
e das 8h30 às 12h na subse-
de do HUCFF.

Litteris Editora e Quartica 
Premium convidam para o lan-
çamento do livro Amor e fé pelas 
estradas da vida, de Eva Correia 
Machado Derossi. Será no dia 7 de 
setembro, das 18h às 19h30, no 
Pavilhão Laranja (estande C-10), 
na XV Bienal do Livro do Rio de Ja-
neiro, no Riocentro (Av. Salvador 
Allende, 6.555, Barra).

Seminário de segurança

para o Seminário Nacional de 
Segurança das IPES. No dia 13, 
haverá outra reunião do grupo, 
às 10h, na sede do SINTUFRJ 
para a escolha de delegados 
para o seminário nacional.

Atenção: No dia 13, às 14h, 
haverá reunião do GT-Segu-
rança do SINTUFRJ na subsede 
do Sindicato no HU para tratar 
do seminário. São convidados 
representantes da Adufrj, DCE, 
AmaVila e PR-4.

Mais um 
lançamento 
na Bienal

Alteração 
no Plantão 
do Jurídico 
Trabalhista 
na sede e 
subsede do HU

O próximo encontro mensal dos aposentados no SINTUFRJ será 
no dia 4 de outubro, no Espaço Cultural. Participe.

Fotos: Emanuel Marinho
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GREVE NA UFRJ

Técnicos-Administrativos da UFRJ continuam em greve
Os trabalhadores técnico-ad-

ministrativos em educação (TAEs) 
da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro reunidos em assembleia 
geral no dia 30 de agosto, no au-
ditório do Centro Cultural Horácio 
Macedo, decidiram manter a greve. 

Há um impasse entre o go-
verno e o Comando Nacional 
de Greve, por isso o movimento, 
que é nacional, tenta encontrar 
meios para garantir reajuste em 
2012. A avaliação geral é de que 
o momento é delicado. 

Uma das propostas discutidas 
foi a de que se resgate o impacto 
financeiro da proposta do aumen-
to do piso e da diferença entre os 
níveis (step) da carreira e que este 
seja o norte para trabalhar com 
os parlamentares uma emenda 
ao orçamento.

Para os participantes da as-
sembleia, o Comando Nacional de 
Greve deve avaliar politicamente os 
encaminhamentos dados diante 
da conjuntura e propor cenários 
às bases para que estas possam se 
posicionar. Nova assembleia está 

marcada para  6 de setembro. No 
próprio dia 30, os TAEs da UFRJ, 
após a assembleia, participaram da 
manifestação no centro da cidade 
junto com professores estaduais 
e servidores federais da educação 
básica, profissional e tecnológica.  
E na quinta-feira, 1º de setembro, 
os TAEs fizeram manifestação na 
abertura da Bienal do Livro, no 
Riocentro. 

Delegados da 
UFRJ ao CNG

Os seguintes companheiros 
indicados pelo Comando Local 
de Greve foram referendados 
pela assembleia geral: Aloisio 
Paulino do Nascimento, Car-
los Pereira da Silva, Fátima 
Cavalcante dos Santos, Rafael 
Medeiros Santos e Valcilene 
Ribeiro Costa.

O advogado da Assessoria Jurí-
dica do SINTUFRJ, Diogo Pereira, 
esteve na assembleia da categoria 
para contribuir na análise de pa-
recer da Advocacia-Geral da União 
(AGU) sobre a greve. A seguir, 
Diogo resume sua análise:

“A Advocacia Geral da união 
promoveu, sem consultar as Uni-
versidades, ação judicial contra a 
greve dos técnicos em adminis-
tração das Ifes. O ministro-relator 
Arnaldo Esteves Lima, concedeu 
a liminar determinando que os 
sindicatos mantenham pelo menos 
50% das equipes em cada localida-
de para garantir a manutenção dos 
serviços e atender às necessidades 
essenciais.

Os princípios estabelecidos pela 
decisão do STJ visam garantir que 
se evite paralisação total dos ser-

O governo entregou, no dia 31 
de agosto, a proposta de Orçamento 
da União para 2012 para os pre-
sidentes do Senado, José Sarney, e 
da Câmara, Marco Maia.

Durante o ato, a ministra do 
Planejamento, Miriam Belchior, 
anunciou um aumento de 13,61% 
para o salário mínimo, que deve 
ficar em R$ 619,21 a partir de 1º 
de janeiro de 2012.

A entrega do Projeto de Lei 
Orçamentária Anual (PLOA) de-

AGU quer impor interpretação

Assessor jurídico esclarece parecer da AGU

viços e prejuízos irreparáveis pelo 
não atendimento as necessidades 
essenciais da Administração, me-
diante a manutenção de um con-
tingente mínimo de trabalhadores 
nos locais de atuação.

Mas a decisão gerou dúvidas 
quanto à eficácia, tendo em vista 
a ausência de uma definição 
de “localidade de atuação” no 
teor da decisão. Assim, mediante 
consulta da Universidade Fede-
ral do Paraná, a AGU emitiu o 
parecer 117-2011, interpretando 
como localidade de atuação 
cada setor ou departamento das 
universidades. 

Tal parecer visa orientar as 
universidades a fiscalizar o cum-
primento da decisão e não vincula 
necessariamente a atuação das en-
tidades sindicais. Todavia, deve-se 

destacar que eventuais acusações 
de descumprimento da decisão 
judicial por parte das entidades 
em decorrência da ausência de 
definição formal de localidade de 
atuação pela liminar deverão ser 
dirimidas pelo próprio STJ.”

UFRJ já se posicionou
O Conselho Universitário 

da UFRJ, reunido no dia 11 de 
agosto, aprovou moção de so-
lidariedade proposta pelo reitor 
Carlos Levi em que manifesta 
indignação e surpresa em re-

lação ao procedimento judicial 
impetrado pela Procuradoria Geral 
Federal para reprimir o movimen-
to dos trabalhadores incluindo sua 
participação como requerente da 
ação judicial à revelia e desconhe-
cimento da UFRJ.

Governo entrega orçamento
flagra um processo que se estende 
por todo o segundo semestre na 
Comissão Mista de Orçamento. 
O colegiado é composto de 15 
deputados e 11 senadores, que 
tomam como base o parecer com a 
estimativa de receitas da União do 
senador Acir Gurgacz (PDT-RO). 
Com base neste, o relator Arlindo 
Chinaglia (PT-SP) vai elaborar seu 
parecer preliminar.

A partir da apresentação do 
relatório de Acir Gurgacz, come-

ça a apresentação de emendas, 
analisadas pelos relatores setoriais 
encarregados de 10 áreas temáti-
cas, como infraestrutura, saúde, 
fazenda, etc.

O parecer final é submetido 
a sessão conjunta do Congresso 
Nacional que se realiza geralmente 
em dezembro. O texto final passa 
por uma redação final antes de 
ser encaminhado à sanção da 
Presidência da República.

Fonte: Agência Brasil

Reajuste para 420 mil
O projeto de lei com as tabelas com aumento para 420 mil servi-

dores do Executivo federal já chegou à Câmara dos Deputados.Foram 
contemplados servidores de 12 carreiras dos seguintes órgãos: FNDE 
(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), Inde (Instituto 
Nacional de Desenvolvimento da Educação); Ciência e Tecnologia, 
Inmetro, Tecnologia Militar, PGPE (Plano Geral de Cargos do Poder 
Executivo), CPST (Carreira da Previdência, Saúde e Trabalho) e 
correlatas.

Os novos valores deverão ser aplicados a partir de julho de 2012, 
com aumento de até 31% na gratificação de desempenho.

Fotos: Emanuel Marinho
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GREVE

Centenas de servidores técni-
co-administrativos, estudantes 
e professores participaram do 
ato unificado (UFRJ, UFF, IFRJ, 
INES e CPII) na Bienal do 
Livro, no Riocentro, na última 
quinta-feira, dia 1º de setembro. A 
presidenta Dilma Rousseff esteve 
na abertura do evento, assim 
como o ministro da Educação, 
Fernando Haddad, o governador 
do estado, Sérgio Cabral, e o 
prefeito do Rio, Eduardo Paes. 
Antes da chegada das autorida-
des, a concentração era grande 
na frente do local onde foram 
feitos os discursos de abertura. O 
ato cercou área dos discursos de 

Atendendo à solicitação dos tra-
balhadores de Macaé em assembléia 
do dia 30 de agosto o CLG/SINTUFRJ 
enviou sete representantes (Francis-
co/IB, Val/IM, Baiano/Geociências, 
Rodrigo/IM, Genivaldo/PU, Lucia-
no/PU e Rui Reis/HU) para que 
pudessem integrar a reunião do dia 
31 de agosto.

A reunião iniciou por volta 
das 13h30 com aproximadamente 
40 presentes, e os representantes 
do CLG/SINTUFRJ apresentaram 
todos os informes da assembleia e 
da interpretação judicial do parecer 
jurídico da AGU,tranqüilizando os 

Ato unificado na Bienal do 
Livro é considerado vitorioso

Trecho da reunião com o 
ministro Haddad na Bienal:

COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO: Ministro, se tem 50 bilhões de 
dólares para dar para banqueiro, por que tem que tirar da educação? 
... o governo tira do trabalhador para dar para o banqueiro?

HADDAD: - Não é bem assim. Sexta-feira passada o Andes assinou 
um acordo conosco.

COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO: O Sinasefe não gostou desse 
acordo.

HADDAD: Nem Jesus Cristo agradou a todo mundo, que dirá o 
governo.

O ministro disse que a Fasubra saiu da mesa de negociação em 
junho e que ele havia prometido que faria uma proposta.

COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO: Nós apontamos a greve para 
março, e a pedido de vocês nós suspendemos, porque vocês falaram 
que iriam negociar.

HADDAD: Não! Isso não é verdade. Vocês em março não tinham 
deliberado greve.

COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO: Claro que sim. Nós apontamos a 
greve e suspendemos a deliberação a pedido de vocês, e esperamos até 
junho, e nada aconteceu, depois de 43 reuniões. Não restou à categoria 
outro caminho a não ser a greve... é difícil de acreditar em vocês. 

abertura, exigindo, para liberação 
da entrada dos convidados e da 
imprensa, uma audiência com 
o governo. Após muita pressão, o 
ministro da Educação, se reuniu 
com uma comissão de represen-
tantes do movimento. A UFRJ foi 

representada pelas integrantes 
do Comando Local de Greve 
Valdenise Pinheiro (Instituto de 
Matemática) e Karine Guedes 
(Escola de Educação Infantil). A 
reunião durou cerca de 20 minu-
tos, e o ministro Fernando Haddad 
manteve o tom de intransigência 
que marca este governo.

A manifestação foi ampla-
mente coberta pela “grande” 
imprensa, dando boa visibilidade 
à nossa greve.

Reunião dos trabalhadores de Macaé dia 31/8
Foto: Divulgação 

presentes de que o parecer não era 
uma obrigação de fazer e que a 
orientação do CNG/Fasubra e pela 
intensificação da luta, haja vista 
que naquele momento faltavam 
elementos que confirmassem o 
prazo de 31 de agosto como final 
para o fechamento de propostas 
orçamentárias.

Ao final dos informes e da tirada 
de dúvidas sobre a situação da judi-
cialização da greve, os representan-
tes do CLG/SINTUFRJ propuseram 
se retirar da reunião para que os 
trabalhadores de Macaé tomassem 
suas decisões de forma autônoma. 

A Fasubra enviou ofício à 
presidenta da República, Dilma 
Rousseff, para tentar restabelecer 
as negociações com o Comando 

Fasubra tenta 
restabelecer negociação

Segundo informe da Fasubra, 
o Comando Nacional de Greve 
inviabilizou, no dia 31 de agosto, 
a reunião da Comissão Especial 
que iria votar o Projeto de Lei 
1749/2011, que cria a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitala-
res S. A. – EBSERH.

A sessão teve início às 15h, 
com o CNG/FASUBRA portando 
faixas e cartazes em que recha-

PL 1749: votação na comissão inviabilizada

Informe da direção do SINTUFRJ: Posteriormente foi informado ao SINTUFRJ que a decisão da reunião foi de retorno de 50% ao trabalho.

çava a possibilidade de aprovação 
do texto do relator, deputado 
Danilo Forte (PMDB-CE), por 
entender que o PL proporcionará 
a privatização dos hospitais uni-
versitários, retirará a autonomia 
universitária ao tirar a gestão hos-
pitais das universidades federais 
e possibilitará, ainda, a criação 
de vários vínculos empregatícios 
precarizados no âmbito dos HUs, 

em detrimento da determinação 
constitucional que prevê a reali-
zação de concursos como forma 
de prover os cargos públicos.

Em contato com a assessoria 
do gabinete do deputado Danilo 
Forte, fomos informados de que o 
relatório foi lido na comissão e que 
ficou acordado entre as lideranças 
o reinício da discussão para o dia 
13 de setembro.

que uma sinalização positiva 
seria atender à reivindicação de 
recomposição do salário inicial 
da Carreira (R$ 1.034,00), com 
elevação desse valor para três 
salários mínimos.

O representante do governo 
questionou se haveria possibilidade 
de a categoria obter esse reajuste de 
forma parcelada. “Como em anos 
passados, a categoria já optou por 

essa forma de recomposição, a DN 
informou que os técnicos-admi-
nistrativos em educação poderiam 
se dispor a dialogar nesse sentido”, 
registra nota do portal da Fasubra.

O secretário comprometeu-se 
a conversar com o ministro-chefe 
Gilberto Carvalho com o objetivo 
de mediar o processo de discussão 
da pauta de reivindicação com o 
Ministério do Planejamento.

Nacional da Greve. No documento, 
a Federação informa à presidenta 
principal causa da categoria ter 
deflagrado a greve em junho: o 

não cumprimento do Termo de 
Compromisso firmado em 2007.

Integrantes da Direção Na-
cional reuniram-se no dia 31 
de agosto com o secretário do 
ministro-chefe da Secretaria Geral 
da Presidência da República, José 
Feijó, para tratar da greve.

O secretário perguntou a 
prioridade da pauta da campanha 
salarial. A Direção respondeu 

Foto: Fasubra

Informe dos membros do Comando Local de 
Greve presentes na reuinão

Informe dos membros do CLG presentes no ato
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MOVIMENTO

Esta é uma das principais po-
líticas da CUT-RJ para o próximo 
semestre definida na 9ª Plenária 
Estadual realizada nos dias 26 e 
27 de agosto, no Clube da Light, 
bairro do Grajaú, Zona Norte da 
Cidade. O objetivo é lutar contra a 
precarização dos direitos e contra 
a terceirização. O SINTUFRJ par-
ticipou com 19 delegados.

A plenária, além de definir a 
política e o plano de lutas, elegeu 
21 delegados à 13ª Plenária Nacio-
nal que será realizada em outubro, 
em São Paulo. Dentre os eleitos, 
dois são do SINTUFRJ, Neuza Lu-
zia e Gerly Miceli. Lúcia Reis, que 
foi pela delegação do SINTUFRJ, 
participará como delegada nata 
da direção nacional.

Após a abertura da plenária, 
com uma emocionada homena-
gem a Abdias do Nascimento, foi 
realizada a mesa de debate sobre 
trabalho decente com o economis-
ta do Dieese, Cloviomar Cararine, 
e os dirigentes da CUT-RJ, Neuza 
Luzia e Vítor Carvalho. Cloviomar 
deu informações sobre a realiza-
ção da 1ª Conferência Nacional 
de Emprego e Trabalho Decente, 
destacando  a importância da 
participação dos sindicatos cutistas 
nas conferências municipal e esta-

CUT vai priorizar trabalho decente

O Encontro dos Servidores 
Públicos Ativos, Aposentados e 
Pensionistas realizado no dia 31 de 
agosto, em Brasília, reuniu mais 
de três mil pessoas no auditório 
Petrônio Portela, no Senado Fede-
ral. Compareceram quase todas as 
forças políticas sindicais do país, e 
também vários parlamentares, in-
clusive lideranças partidárias e de 
bancadas no Congresso Nacional.  

O evento, organizado pelo 
Movimento dos Servidores Aposen-
tados e Pensionistas (Mosap), foi 
recomendado pelo Comando Na-

cional de Greve (CNG) às entidades 
de base. O Comando Local de Greve 
(CLG)/SINTUFRJ participou do en-
contro com nove servidores, sendo 
quatro aposentados e cinco ativos, 
dos quais três são coordenadoras 
sindicais: Eliane Nascimento, 
Kátia da Conceição e Gerly Miceli.    

A pauta do encontro era uma 
só: conscientizar e mobilizar pela 
aprovação das PECs 555/2006 e 
270/2008. De acordo com a coorde-
nadora de Organização e Política 
Sindical, Gerly Miceli, ela e as 
outras duas dirigentes presentes ao 

encontro, avaliaram que o evento 
foi um passo importante para a 
organização de um movimento 
forte nacionalmente para reparar a 
grande injustiça cometida contra o 
trabalhador público por ocasião da 
reforma previdenciária realizada 
em 2003, e impedir a criação da 
previdência privada para os novos 
ingressos no serviço público. 

As PECs
A PEC 555/2006 acaba com a 

contribuição previdenciária para 
os aposentados do serviço público, 

que foi instituída na reforma da 
Previdência Social de 2003.

A PEC 270/2008 põe fim a outra 
absurda injustiça cometida contra 
o servidor público, também das três 
esferas (federal, estadual e munici-
pal), imposta desde 2003, que é NÃO 
conceder aposentadoria integral para 
quem se aposenta por doença grave 
ou invalidez. Isso não ocorre com 
os trabalhadores regidos pela CLT.    

A mobilização que se pretende 
organizar país afora ainda terá 
outra tarefa a cumprir: impedir 
a aprovação do Projeto de Lei nº 

1.992/2007, que cria a previdên-
cia privada para quem ingressar 
futuramente no serviço público.  
O PL já foi aprovado na Comissão 
de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, da Câmara Fe-
deral, e seguirá agora para as de 
Finança e Tributação, Seguridade 
Social e Família, e Constituição 
Justiça e Cidadania. 

Na próxima edição do Jornal 
do SINTUFRJ publicaremos o 
Encarte Especial dos Aposentados 
com matéria completa sobre o 
encontro.

Ativos e aposentados unidos contra injustiças
Encontro de servidores contra PECs e PL aponta para grande mobilização nacional

dual para a eleição de delegados e 
que servirão de preparação para  a 
etapa nacional, em 2012.

No segundo dia, pela manhã, 
os delegados discutiram o texto 
apresentado pela direção da CUT-RJ 
sobre o estado do Rio de Janeiro – 
um panorama político, econômico 
e social do Estado. Emendas foram 
apresentadas e acatadas. Os temas 
versaram sobre segurança, meio am-
biente, transporte, saúde, educação e 
serviço público. Ainda sobre trabalho 
decente, o secretário de Relações de 
Trabalho, Marcello Azevedo, fez uma 
explanação detalhada.

A delegada do SINTUFRJ, Vâ-
nia Glória, apresentou moção de 
repúdio às Organizações Sociais 
(OS) e à Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (EBSERH). 
As OS estão sendo implantadas 
nas instituições hospitalares mu-
nicipais e estaduais e a EBSERH 
nos hospitais universitários com 
o objetivo de transformar a gestão 
dos serviços públicos de saúde em 
gestão das empresas privadas.

Outra contribuição da delega-
ção do SINTUFRJ foi a apresenta-
ção de emendas aditivas para o 
tema saúde: “Assistência à saúde 
integrada nos três níveis de gover-
no e que a equipe de saúde preste 

atendimento de modo integral, 
como previsto na Lei 8.080/90, que 
criou o Sistema Público de Saúde 
do nosso país”. Em relação aos por-
tadores de necessidades especiais, 

foi proposto texto enfatizando que 
sua contratação seja conforme 
a lei e que esta contratação seja 
fiscalizada.

A CUT ainda está sistematizan-

do as contribuições para o plano 
de lutas e as resoluções definidas 
na plenária. Quando baixar para 
os sindicatos, publicaremos as 
informações.

Homenagem a Abdias: a atriz Léa Garcia, ex-companheira de Abdias, ex-deputado Caó de 
Oliveira e o filho do homenageado, Bida Nascimento

Delegação do SINTUFRJ

Fotos: Emanuel Marinho

Fotos: Divulgação
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UFRJ-MACAÉ

Durante reunião organizada pelo SINTUFRJ, no dia 24 
de agosto, os trabalhadores da UFRJ-Macaé entregaram à 
diretora protempore do campus, Antonieta Tirrel, a pauta de 
reivindicações internas com14 itens, os quais também atendem 
às necessidades dos professores e alunos.

Os técnicos-administrativos fundamentaram os pontos da 
pauta durante a reunião e a direção do campus respondeu cada 
uma das reivindicações. Tirrel foi objetiva em relação às suas 
limitações como diretora protempore, mesmo assim houve 
avanços no atendimento aos trabalhadores.   

Elogio e destaques
A diretora disse que “via muita maturidade” na postura 

da categoria, pois vários itens da pauta não se restringiam 
aos técnicos-administrativos: a pauta era ampla e envolvia 
os outros segmentos. Entre os pontos atendidos, destaca-se: 
Garantia da participação paritária dos técnicos-administrativos 
na estrutura institucional do campus Macaé – no dia anterior, 
o Colegiado Provisório do campus, que reúne os diretores dos 
oito cursos, havia aprovado por unanimidade e sem alteração 
as regras propostas pela Comissão de Elaboração das Normas 
de Consulta à Comunidade. Além disso, a categoria conquistou 
o direito de eleger os coordenadores de Administração e Ex-

Categoria em Macaé entrega pauta interna
Reunião do SINTUFRJ e dos trabalhadores com a diretora pro tempore obteve respostas na hora 

Pauta de reivindicações
1 - Garantia de apoio da direção do 

campus UFRJ-Macaé junto às instâncias 
deliberativas da universidade para 
implantação da jornada de 30 horas. 

2 - Constatada a demanda, abertura 
de uma turma do Curso de Especializa-
ção em Gestão da Universidade Pública 
Federal, em Macaé.

3 - Garantir em Macaé a partici-
pação paritária de representantes dos 
técnicos-administrativos, escolhidos 
de acordo com o que for decidido pela 
categoria, em assembleias convocadas 
com essa finalidade e amplamente 
divulgadas, em todos os colegiados, 
conselhos, grupos de trabalho, comis-
sões ou grupos correlatos, existentes 
ou que serão ainda criados, que visem 
discutir assuntos de interesse coletivo 
no campus UFRJ-Macaé.

4 - Implantação de uma unidade 
da Divisão de Saúde do Trabalhador 
(DVST) em Macaé. Garantia da aplica-
ção das políticas de saúde do trabalha-
dor discutidas e aprovadas em seminário 
que será promovido pela PR-4.

5 - Compromisso por um posicio-
namento contrário à implantação da 
EBSERH S.A. em Macaé, em caso de 
cessão pela Prefeitura do município do 
hospital HPM para a UFRJ ou construção 
de um hospital universitário em Macaé.

6 - Que a universidade e a direção 
do campus não permitam que alunos, 
bolsistas ou não, exerçam atividades 
inerentes aos técnicos-administrativos.

7 - Garantia de dotação orçamentá-
ria anual para as melhorias e a manu-
tenção das condições de funcionamento 
do campus UFRJ-Mcaé.

8 - Melhoria da infraestrutura do 
campus UFRJ-Macaé quanto aos espa-
ços físicos e equipamentos necessários 
ao bom funcionamento dos diferentes 
setores ou serviços administrativos, 
inclusive no que se refere aos meios 
de comunicação (telefonia e internet).

9 - Reafirmar o compromisso pela 
manutenção e melhoria do transporte 
que interliga os diferentes polos que 
compõem o campus UFRJ-Macaé e 
implantar uma rotina de transporte 
entre os campi Macaé e Fundão.

10 - Fazer avaliação, atendendo 
às demandas e especificidades do 
campus, para a criação de novas vagas 
de concurso público para o campus 
UFRJ-Macaé. Garantir a reposição das 
vagas que foram abertas em decorrência 
de vacância.

11 - Concessão de espaço e estrutura 
para implantação de uma subsede do 
SINTUFRJ no campus UFRJ-Macaé.

12 - Melhoria da segurança do 
campus UFRJ-Macaé sob a supervisão 
da Diseg.

13 - Construção no campus UFRJ-
Macaé de uma creche e um restaurante 
universitário. 

Macaé se adapta ao Software Livre

tensão, mas os candidatos têm que 
ser portadores de diploma de curso 
superior, mesmo pertencendo ao 
nível intermediário.

Quanto às reivindicações 
relacionadas à infraestrutura do 
campus, a diretora informou que 
estão avançados os entendimentos 
com a Prefeitura da UFRJ para 
solução dos problemas estrutu-
rais em Macaé, como vigilância, 
limpeza e transporte. 

Sobre a criação de uma sub-
sede do SINTUFRJ no campus, 
Antonieta Tirrel se comprometeu 
viabilizar espaço físico nos Polos 
Barreto ou Ajuda. E em relação 
à construção de creche e restau-
rante universitário – duas novas 
propostas acrescentadas à pauta 
no dia da reunião –, a diretora 
a considerou justa e manifestou 

apoio, prometendo discutir o 
assunto com a PR-4. 

Outra vitórias da categoria foi a 
implementação do Curso de Capa-
citação em Informática idealizado 
por um funcionário e viabilizado 
com a colaboração de outros dois. 
O projeto foi  encaminhado pela 
Reitoria da UFRJ ao Ministério 
do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MPOG), que o aprovou e 
o financiou (veja boxe). 

Nota máxima do MEC
Ao final da reunião, Tirrel 

fez questão de dar uma notícia 
relevante e fresquinha ao SINTU-
FRJ, tanto no aspecto acadêmico 
como de valorização dos técnicos-
administrativos que, mesmo em 
greve, contribuíram para que o 
MEC desse a nota máxima (5) ao 
curso de graduação em Biologia.    

Avaliação do SINTUFRJ
As dirigentes sindicais que conduziram a reunião avaliaram que os 

trabalhadores de Macaé entenderam que muitos pontos reivindicados 
seriam atendidos no médio e longo prazo, e que as discussões em 
torno deles não se encerravam naquele dia. Mas o mais importante 
é que eles estavam fazendo história: aquela era a primeira pauta 
de reivindicações entregue oficialmente pelos trabalhadores de um 
campus da UFRJ em implantação.    

O projeto aprovado e financiado pelo MPOG, de autoria de Emer-
son Borges, técnico-administrativo em Tecnologia da Informação (TI) 
e gestor de Educação a Distância, capacita para o uso do navegador 
Mozilla Firefox e a suíte de aplicativos BrOffice.org (editor de texto, 
planilhas e apresentações), facilitando a adaptação do usuário ao 
Software Livre, que reduz os custos com licenças de uso dos programas 
para computador.

“Além de capacitar o servidor na edição de textos, criação de 
planilhas e apresentações gráficas, o projeto trouxe outros benefícios, 
como, por exemplo, o funcionário ser responsável pelo seu apren-
dizado e adquirir autoconfiança na execução das tarefas rotineiras, 
no que diz respeito ao uso de softwares. São benefícios que elevam a 
autoestima”, contabiliza Emerson Borges.

Um dos desafios do projeto, destacou o técnico-administrativo, foi 
a execução dele na modalidade a distância. “Devido a experiências 
negativas ou à falta de conhecimento, muitos discriminam este 

método de aprendizado (a distância). Mas com o Pasol consegui-
mos quebrar esse paradigma”, comemora Emerson. A técnica-
administrativa em audiovisual, Astréa Castro, foi responsável pela 
parte administrativa do curso; e Vinícius Benone, de tecnologia da 
informação, ajudou na elaboração dos materiais didáticos e atuou 
como tutor. Os dois são do campus Macaé, assim como Emerson. 
Na Reitoria, os três contaram com o apoio da técnica em assuntos 
educacionais Valdete Viana e do então superintendente de Pessoal, 
Roberto Gambine. E um curso simples de informática se trans-
formou numa atividade selecionada para representar a UFRJ no 
I Encontro Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, do MPOG.      

O curso tem 120 horas-aula e já capacitou duas turmas de 
30 alunos cada uma, de Macaé e de outros campi da UFRJ. Na 
opinião do idealizador, o ineditismo da iniciativa fica por conta 
da introdução da educação a distância (EaD) na capacitação dos 
trabalhadores.  

A direção sindical também entende que a greve para o campus 
Macaé serviu para aglutinar a categoria em torno da UFRJ. “Eles se 
viram de fato como parte desta universidade, e, com isso, cresceu e 
foi valorizado o sentimento de construção da Cidade Universitária, 
tanto a sua estrutura acadêmica como administrativa e política”, 
concluiu a coordenadora de Organização e Política Sindical, 
Gerly Miceli.

EMERSON Borges e Vinícius Benone atuando como professores do curso

Foto: Emanuel Marinho
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21/9
 14h - Abertura: Direção do SINTUFRJ, Prof. Carlos Antônio Levi da Con-

ceição – Reitor da UFRJ; Roberto Antônio Gambine Moreira – Pró-reitor de 
Pessoal; Léia de Souza Oliveira – Coordenadora Geral da Fasubra
 14h30 - Debate - A função social das IFES

Palestrantes: Prof. Aloísio Teixeira – Prof. IE-UFRJ/ ex-Reitor da UFRJ; Ana 
Maria Ribeiro – Téc. em Assuntos Educacionais /ECT; Luis Osório R. dos 
Santos – Pró-Reitor de Planejamento,  Desenvolvimento e Avaliação/ UNI-
PAMPA
Moderadora: Rosângela Costa – Coordenação de Educação da Fasubra
 17h30 - Encerramento – Direção do SINTUFRJ

22/9
 9h - Abertura: Direção do SINTUFRJ, Rosangela Gomes Soares da Costa  – 

Coordenadora de Educação da Fasubra 
 9h15 - Estruturação de Carreiras e da Política de Pessoal no Brasil - mo-

delos
Palestrante: Luis Osório R. dos Santos – Pró-reitor de Planejamento,  Desen-
volvimento e Avaliação/UNIPAMPA e Marcelo Rosa – CNSC/Fasubra
 10h - PAINEL: O PUCRCE, PCU e o PCCTAE – evoluindo rumo a uma Carrei-

ra dos Técnicos-Administrativos em Educação das IFES
Palestrantes: Tânia Flores – TAE/UFSM e Maria de Lourdes Lose –  
APTAFURG
 11h25 - PAINEL: Diretrizes de Planos de Carreira e Ascensão Funcional

Sistemas de Funções Públicas: aberto, fechado e híbrido; e Diretrizes de 
Planos de Carreira - proposta das entidades; Ascensão Funcional - PEC 
257/95, PEC 34/07, substitutivo das entidades
Palestrante: Vera Miranda – Assessoria de Gestão/ SISEJUFE
 14h - PAINEL: Conceitos para a construção de um Plano de Carreira

Palestrante: André Ribeiro Silva – CIS/UFPE 
14h50 - Desenvolvimento da Carreira: Conceitos e Programas
Palestrante: Marcelo Rosa – CNSC/Fasubra
 16h10 - PAINEL: A Fasubra e a evolução da luta pela carreira – o que mu-

dou na concepção e nos processos negociais? 
Palestrante: Celso Carvalho – APTAFURG
 17h10 - DEBATE: Trabalhadores em Educação das IFES: O Perfil mudou?

Debatedores: Sonia Baldez – TAE/UFMA; Rafael Pereira – TAE/UNIFEI; 
Adriano Souza – TAE/UFRB; e Paulo Abdalla – TAE/UFBA
Moderador: Celso Carvalho – APTAFURG

23/9 
 9h15 - PAINEL: Tendências na Administração Pública Federal para a Ges-

tão de Pessoas
Palestrante: Luís Fernando Silva
Coordenação da mesa: SINTUFRJ
 10h40 - DEBATE: Possibilidades, limites e desafios na construção /implan-

tação de uma carreira nas IFES na atual conjuntura
Palestrantes: Carlos Maldonado – Secretário de Gestão Pública/Várzea 
Paulista;  Tonia Duarte –  Psicóloga, Ex- CNSC/PCCTAE, membro do GT Car-
reira da Fasubra
 13h30 – Painel: Diagnóstico dos principais problemas existentes na estru-

turação da atividade funcional nas IFES
Palestrantes: Cenira da Matta e Marcelo Rosa  
 14h50 - PAINEL: Construção de alternativas e possíveis soluções para uma 

Carreira das IFES
Palestrante: Tônia Duarte – GT Carreira da Fasubra 
 16h - Mesa-Redonda: Limites e desafios na construção da Carreira dos 

TAE: modelo(s), alternativas e soluções possíveis
Mesa: todos os palestrantes convidados
 18h - Encerramento – Direção do SINTUFRJ

Confira a programação

Não conquistamos a carreira 
que havíamos proposto na Fede-
ração, com o cargo único. Tínha-
mos naquele momento (2005) 
o limite dado pela correlação de 
forças, mas também por entendi-
mentos jurídicos que tiveram pre-
valência muito grande no rumo 
que o processo tomou à época. 
Tínhamos a clara consciência de 
que essa Carreira era insuficiente.

E um dos problemas mais sé-
rios é o enclausuramento em um 
cargo, sem que o servidor possa 
mudar para outro, mesmo que a 
instituição necessite e para o qual 
o servidor esteja qualificado.

Não acho que a questão do 
retorno da ascensão funcional re-
solva todas as questões. Especial-
mente a do desvio de função. Mas 
acho que aponta para a possibi-
lidade de minimizar o problema.

Especialmente na questão de 
cargo único, temos um grande 
embate político e jurídico, com o 
governo e no âmbito das demais 
categorias. A ideia do cargo único 
traz a possibilidade de nós termos 

visão excessiva, de certa maneira 
contraditória, com a realidade do 
servidor, no dia a dia do trabalho.

Hoje somos sistematicamente 
levados a usar múltiplas funcio-
nalidades no dia a dia, o que não 
condiz com os cargos descritos. 
Por outro lado, temos que ter o 
cuidado de que aquilo que esta-
remos defendendo ao longo da 
negociação e do encontro não ca-
minhará na perspectiva de voltar-
mos a um generalismo exagera-
do, que permita a exploração do 
trabalho, o que já aconteceu na 
universidade e que não devemos 
permitir que retorne.

Iniciativa Importante
Temos que saudar a iniciati-

va do SINTUFRJ de retomar uma 
matéria que, embora esteja sem-
pre na pauta, está a carecer muito 
hoje de uma retomada pela raiz 
das concepções que efetivamen-
te devem orientar uma carreira. 
Não adianta acharmos que uma 
concepção colocada no passado 
pode se transpor mecanicamente 
para a situação de hoje. Temos 
que ter um olhar cuidadoso para 
o contexto do trabalho e pensar 
numa carreira que seja de inte-
resse público e atenda à aspiração 
legítima de desenvolvimento dos 
servidores.

A carreira 
ontem e hoje: 
problemas e 
perspectivas
Luis Osório

flexibilidade para que a instituição 
possa fazer a adequação perma-
nente do seu quadro de pessoal e 
possa valorizar de maneira muito 
mais consequente a qualificação 
que os servidores fazem ao longo 
de sua vida funcional.

De outra parte, é necessário que 
toda discussão a respeito da reto-
mada à ascensão funcional tenha 
como premissa o estabelecimento 
de parâmetros claros e éticos para 
que essa migração de uma função 
para outra seja necessariamente 
pública e que garanta isonomia de 
tratamento aos servidores.

O debate da carreira que o 
SINTUFRJ está propondo significa 
uma retomada importante para a 
categoria como um todo. A minha 
expectativa é que esse encontro 
tenha capacidade de iniciar um 
grande processo de discussão da 
carreira, o que envolve necessaria-
mente a concepção de princípios. E 
é fundamental que a Fasubra e os 
servidores técnico-administrativos 
em educação consigam pensar 
concepção e princípios, porque isso 
nos fortalece no processo de nego-
ciação com o governo. A inexistên-
cia de tais elementos consolidados 
acaba gerando uma situação em 
que os negociadores ficam ao sa-
bor de pressões, e reclamam por 
vantagens que não raro atropelam 
concepções de princípios, como já 
vivenciamos na Federação.

Nesse debate, que esperamos ga-
nhe corpo, devemos fazer uma abor-
dagem que nos leve a compreender 
que a carreira deve necessariamente 
servir ao desenvolvimento do servi-
dor enquanto profissional e cidadão 
e atender ao interesse público.

Também acredito que a forma 
de avançar na reconstrução da car-
reira vai requerer da Fasubra e dos 
servidores, e em última análise do 
movimento como um todo, cuida-
dos estratégicos que nos permitam 
ter alternativas que nos encami-
nhem a cada passo para a concep-
ção desejada.

Vamos supor que a conclusão 
do movimento seja a opção pelo 
cargo único como solução para 
o desvio de função, o enclausura-
mento e a insatisfação. Se tivermos 
essa ideia como referência, deve-
mos ter alternativas intermediá-
rias, dar o passo possível para a 
solução desejada. 

Uma situação intermediária 
seria termos alguns macrocargos 
que pudessem superar essa subdi-

O atual Plano de Carreira dos 
técnicos-administrativos das uni-
versidades federais já não atende 
mais às expectativas de desenvol-
vimento profissional. A Carreira 
atingiu seu limite? Que soluções 
há no horizonte?  Essas e outras 
questões serão debatidas a fundo 
no seminário que o SINTUFRJ vai 
realizar dias 21, 22 e 23 de setem-
bro no Auditório Samira Mesquita, 
no prédio da Reitoria. 

Chamado Encontro de Carrei-
ra: Debates e Perspectivas, o semi-
nário vai reunir especialistas para 
discutir o tema com a categoria, 
como Luis Osório Rocha dos San-
tos, pró-reitor de Planejamento, 
Desenvolvimento e Avaliação da 
Unipampa. Osório é economista, 
foi dirigente sindical e se envolveu 
com o debate sobre a Carreira des-
de 1980 e integrou o grupo de tra-
balho da Federação sobre o tema 
até 2005. 

Foto: Internet



QUILOMBOLAS
A Conferência Nacional de 

Educação (Conae), realizada em 
Brasília, em 2010, realizou um 
debate sobre a “diversidade” no 
campo da política educacional. 
As discussões da Conae resultaram 
na inclusão da educação escolar 
quilombola como modalidade 
da educação básica, sendo criada 
então uma comissão especial do 
Conselho Nacional de Educação 
para organizar as diretrizes.

 Isso significa que a regula-
mentação da Educação Escolar 
Quilombola nos sistemas de 
ensino deverá ser consolidada 
em nível nacional e seguir 
orientações curriculares gerais da 
educação básica e, ao mesmo tem-
po, garantir a especificidade das 
vivências, realidades e histórias 
das comunidades quilombolas 
do país. 

É um processo longo que 
envolverá a realização de três 
audiências públicas previstas para 
acontecer no Maranhão, na Bahia 
e no Distrito Federal. Nessas reu-
niões serão ouvidos quilombolas, 
educadores, pesquisadores, repre-
sentantes de movimentos sociais 
e dos setores do poder público 
(governo), que vão discutir e re-
fletir sobre alguns temas. Após esse 
trabalho, será concluído o texto 
final das diretrizes curriculares.

No dia 5 de agosto a primeira 
audiência pública foi realizada 
em Itapecuru-Mirim (MA). O 
município foi escolhido pelo 
significativo número de comu-
nidades quilombolas, cerca de 
50 localidades reconhecidas. O 
objetivo é reunir o maior número 
possível de municípios das regiões 
Norte e Nordeste. As outras duas 
audiências serão realizadas em 
São Francisco do Conde (BA) e 
em Brasília (DF) – esta última 
voltada para as regiões Centro-
Oeste, Sudeste e Sul.

Depois da discussão, finaliza-
ção e homologação das diretrizes 
pelo Ministério da Educação, os 
sistemas de ensino e os cursos de 
formação inicial e continuada de 
professores da educação básica de 
todo o país deverão cumprir com 
o dever e a responsabilidade de 
colocá-las em prática.

E para isso deverão considerar 
vários aspectos da realidade dos 
povos quilombolas, tais como: 
o que se entende por quilombo, 
quilombo como território, as lutas 
da comunidade quilombola, a re-
lação entre quilombos e trabalho, 
cultura e ancestralidade africana, 
os avanços e limites do direito 

Educação específica é passo importante
para superar herança de opressão e violência

dos quilombolas na legislação 
brasileira e a educação escolar 
quilombola.

Os quilombos são grupos 
étnico-raciais, com trajetória 
histórica própria, dotados de re-
lações territoriais específicas, com 
presunção de ancestralidade negra 
relacionada com a resistência à 
opressão histórica sofrida. No Bra-
sil, existem hoje, segundo dados 
da Fundação Cultural Palmares 
do Ministério da Cultura, 3.754 
comunidades remanescentes de 
quilombos, identificadas com 
maior concentração nos estados do 
Maranhão, Bahia e Minas Gerais. 
De acordo com outras fontes, esse 
número pode chegar a cinco mil.

Existem no país, em áreas re-
manescentes de quilombos, 1.561 
escolas de ensino fundamental e 
57 de ensino médio (INEP/2009), 
mas as informações sobre a rea-
lidade das escolas de educação 
básica localizadas em regiões 
quilombolas ou que atendam 
essa parcela da população são 
insuficientes.

É dever do Estado superar 
essa situação e da sociedade civil 
pressionar para que ele assuma 
a implementação de políticas 
públicas que garantam o direito à 
especificidade da educação escolar 
quilombola. A construção das 
Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Escolar Quilom-
bola é um passo importante, mas 
não é o único.

QUILOMBOLASQUILOMBOLAS
A situação das comunidades remanes-

centes de quilombos no Brasil é muito séria e 
tensa, vai além da educação. Ela tem sido uma 
história de luta contra a opressão e a violência. 
Na atualidade, ela se dá em relação à posse 
indevida das terras quilombolas por grupos 
com poder político e econômico, resultando, 
inclusive, em assassinatos e outras formas 
de violência. 

Portanto, é tarefa de todos a conjugação 
de forças para proporcionar aos quilombolas o 
direito à sua própria organização política- cul-
tural. Isto, com uma educação escolar tendo 
como referência valores sociais, culturais, 
históricos e econômicos dessas comunida-
des. Para tal, a escola deverá se tornar um 
espaço educativo que efetive o diálogo entre 
o conhecimento escolar e a realidade local, 
valorize o desenvolvimento sustentável, o 
trabalho, a cultura, a luta pelo direito à terra 
e ao território. 

(Com informações do Caderno da Câmara 
de Educação Básica do Conselho Nacional de 
Educação – Brasília-DF/2011)
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