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UFRJ reage ao
corte de salários

Todos à Reitoria no  
dia 28 para reivindicar 
as 30 horas semanais

Com a aprovação da EBSERH no Senado torna-
se mais urgente ainda a defesa dos companheiros 
dos hospitais universitários. Todos ao ato pela 
oficialização das 30 horas no dia 28, 
segunda-feira, com concentração às 13h, 
na antessala do Consuni. A reunião com o 
reitor será às 14h.

EBSERH é aprovada no 
Senado

Sob forte rejeição das entidades de trabalhadores 
da educação e da saúde, o projeto que cria a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares foi aprovado no 
Senado e segue agora para sanção presidencial. 
Criação da EBSERH coloca em risco a qualidade do 
ensino, pesquisa e extensão. As próximas frentes de 
luta se darão no Consuni. Páginas 4 e 5.

Por problemas técnicos o Caderno de Unidades não circulará com esta edição do Jornal do SINTUFRJ. 
Mas retornará na próxima semana com a reportagem sobre a Pró-Reitoria de Graduação.  

Foto: Emanuel Marinho

O Conselho Universitário aprovou resolução determinando que a Administração Central não 
proceda a nenhuma redução ou corte arbitrários nos salários dos servidores, conforme é a pre-
tensão do MPOG. O Consuni também determinou que a Administração crie um grupo de trabalho 
que analisará todo o relatório da auditoria do MPOG. A ação governamental está sendo considerada 
como um dos maiores ataques já feitos por Brasília à autonomia universitária. Cabe à Reitoria dar os 
desdobramentos à decisão. A resolução tem que ser levada ao MEC, ao Ministério do Planejamento 
e à Andifes. A UFRJ não vai aceitar passivamente esta agressão aos seus trabalhadores. Página 3    
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O Senado aprovou, no dia 
22, o projeto de lei 79/2011, 
que autoriza o governo a criar 
a Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH). 

O desrespeito às entidades 
representativas dos trabalhadores 
e organismos de controle social 
marcaram a aprovação da medida.

O governo há muito investe 
contra os hospitais universitá-
rios com este mecanismo com 
que diz pretender “agilizar” 
a gestão. Primeiro com uma 
medida provisória (a MP 520) 
derrubada no Senado. E a gora 
com este projeto de lei.

A sociedade foi bombardea-
da nos últimos meses com uma 
série de matérias na mídia des-

Governo ignora sociedade civil
O  Jornal do SINTUFRJ nº 

977 que circulou no início deste 
mês de novembro publicou 
matéria relativa à concessão 
do auxílio-transporte. Nesta 
matéria foi ressaltando entre 
outras questões relevantes, 
que as normas existentes não 
asseguram o auxílio, transporte 
para os trabalhadores que uti-
lizam transportes seletivos ou 
especiais, definidos estes como 
os que transportam passageiros 
exclusivamente sentados, para 
percursos de médias e longas 
distâncias, conforme normas 
editadas pelas autoridades de 
transporte competentes. Entre-
tanto, também foi esclarecido 
que a legislação admite exceção 
somente nos casos em que a lo-
calidade de residência do servi-
dor não seja atendida por meios 
convencionais de transporte ou 
quando o transporte seletivo 
for comprovadamente menos 
oneroso para a Administração.

Na referida matéria, o 
SINTUFRJ já se posicionara 
contrariamente à política ado-
tada ao afirmar que a Instrução 
Normativa nº 4 da Secretaria de 
Recursos Humanos do Minis-
tério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão cria obstáculos 
à livre concessão do benefício 
ao  exigir “bilhetes” ou com-
provantes daqueles servidores 
que utilizam transporte regular 
rodoviário seletivo ou especial, 
bem como que a orientação 
normativa ou qualquer outra 
que venha substituí-la não 
pode impedir a livre fruição do 
direito ao auxílio-transporte, 
que é um benefício as segurado 
por lei. Existindo qualquer tipo 
de impedimento, o servidor 
deve formalizar, mediante pro-
cesso administrativo, qualquer 
insatisfação ou frustração no 
recebimento do benefício.

O SINTUFRJ recebeu de um 
grupo de servidores um estudo 
elaborado por Sindicato de 
Servidores Públicos defendendo 
ser imprópria a exigência dos 
comprovantes de despesas com 
transporte acima referidas. Os 
argumentos utilizados no refe-
rido estudo já está sendo objeto 
de análise por parte do Depar-
tamento Jurídico. Terminada 
a análise, o SINTUFRJ adotará 
os procedimentos necessários. 

O SINTUFRJ sempre esta-
rá à disposição para receber 
contribuições. Entretanto, é 
importante uma leitura das 
disposições normativas inse-
ridas no Decreto Federal nº 
2.880/1998, na Medida Pro-
visória 2.165-36 e na própria 
Orientação Normativa 04 da Se-
cretaria de Recursos Humanos 
do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão.

Nossos direitos

Auxílio-transportequalificando os hospitais federais, 
em especial os universitários. Não 
foi à toa. Culpabilizando a gestão 
destas instituições pelos problemas, 
que no fundo são por falta de recur-
sos que o próprio governo cerceia, 
a mídia abre caminho para a 
privatização e para projetos como 
o que acabou aprovado.

A sociedade civil organizada, 
entidades sindicais, federações, 
fóruns de saúde, conselhos mu-
nicipais e estaduais de saúde, o 
Conselho Nacional de Saúde, todos 
se manifestaram contra a EBSERH. 
Mas o governo simplesmente 
ignorou as decisões legítimas da 
sociedade brasileira. De modo 
falacioso, sustenta que escutou 
as universidades. Mas os técnicos-

administrativos, e sua representa-
ção em nível nacional, a Fasubra, 
sempre se manifestaram de forma 
contundente contra o projeto.

Ainda persistem muitas dúvi-
das: como ficarão os estatutários, 
os administrativos, os prestadores 
de serviço? O Consuni pode decidir 
por não implantar este modelo de 
gestão, mas, neste caso, qual o 
caminho alternativo?

É preciso garantir o financia-
mento pelos ministérios da Edu-
cação, da Saúde e da Tecnologia.

Os hospitais universitários 
sofreram nas últimas décadas 
uma degradação contínua – sem 
concursos públicos e os necessários 
investimentos em infraestrutura. 
Será essa solução cruel a única que 

o governo poderia apresentar 
para o atual cenário dos HUs?

Queremos autonomia uni-
versitária garantida nas ações 
de ensino, pesquisa e extensão. 
Queremos a garantia de finan-
ciamento digno, a abertura 
de concursos e o respeito aos 
direitos dos trabalhadores esta-
tutários e extraquadro.

A EBSERH foi aprovada, e 
em breve caberá aos conselhos 
universitários decidir sobre a 
contratação ou não da empresa, 
sob a ameaça das restrições de 
financiamento e de pessoal. 

Este será mais um front, mais 
uma batalha na guerra em defesa 
dos HUs. Não podemos desanimar. 
Temos que continuar na luta.

O jornal está 
cada vez melhor

PR-4 adia debate sobre Carreira

Lamentamos informar o fale-
cimento de Marilena da Conceição, 
no dia 10 de novembro, aos 62 anos, 
vítima de infarto do miocárdio. 
Dona Marilena ingressou na UFRJ 
em 1974 e tornou-se militante da 
associação nas décadas de 1980 e 
1990. “Ela era guerreira. Trabalhou 
no banco do sangue do HU e depois 
no Hospital São Francisco. Foi en-

Venho parabenizar os Diretores 
do SINTUFRJ, especialmente as dire-
toras de Comunicação, Vânia Gloria 
e Kátia da Conceição, pelo lindo tra-
balho junto aos funcionários do De-
cos. O jornal está muito informativo 
e o projeto gráfico está maravilhoso.

Venho acompanhando de bem 
perto esse jornal nos últimos 11 
anos, e ele melhorou demais. Esse 
projeto de colocar no jornal os servi-
ços de cada coordenação, mostrar o 
trabalho que vem sendo executado, 
antes escondido, ficou muito bom. 

Hoje ninguém pode falar que o 
nosso SINTUFRJ não faz nada por 
seus funcionários. Que lindo está o 
trabalho desta coordenação. Estão 
todos de parabéns, vocês estão cada 
dia melhor, e eu sei que isso só se 
consegue com muita luta e força.

Agradeço muito poder fazer 
parte desse Sindicato tão forte e res-

peitado nacionalmente. Eu tive a 
oportunidade de presenciar o que 
lhe escrevo, pois um dia estava do 
lado de vocês na luta. Hoje, por al-
guns motivos de saúde, não estou tão 
perto, porém nunca estive distante. 
Continuo a entregar o jornal para 
os amigos no começo da semana e 
tentando conversar com eles sobre o 
seu conteúdo. Também sempre que 
posso estou repassando as noticias 
por redes sociais.

Fico por aqui com enormes sau-
dades de todos vocês que eu pessoal-
mente conheço (Comando Legal de 
Greve), e esperando que um dia possa 
conhecer melhor os demais diretores. 
Saudações Sindicalistas,

Ivanise Corecha Rosa

Dia 8 de dezembro – com o Grupo Revelação
Inscrições se encerram às 17h do dia 2 de dezembro. 

Somente pela internet.   

A Pró-Reitoria de Pessoal 
informa que, tendo em vista a 
Plenária Nacional Estatutária da 
Fasubra (dias 25 e 26/11), adiou 

Nota de falecimento

o debate sobre Carreira que se-
ria realizado no dia 25, no Sa-
lão Azul. Em breve informará a 
nova data.

fermeira e depois, quando cursou 
a Faculdade de Letras, tornou-se 
técnica em assuntos educacionais. 
Se aposentou no IFCS”, conta seu ir-
mão, João Batista, também servidor 
da UFRJ aposentado, informando 
que tanto ele quanto sua irmã se 
sindicalizaram desde que surgiu o 
SINTUFRJ. A missa foi na Igreja do 
Sagrado Coração de Jesus, no Méier.

Carta

Editorial

Foto: Divulgação
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MOVIMENTO

A ameaça de corte de até 60% 
dos salários de cerca de sete mil 
técnicos-administrativos e docen-
tes da UFRJ, incluindo aposentados 
e pensionistas, a partir de janeiro 
de 2012, por decisão do Ministério 
do Planejamento, Orçamento 
e Gestão (MPOG), mobilizou a 
sessão do Conselho Universitário 
(Consuni) na quinta-feira, dia 24. 

 Os trabalhadores sob a ameaça 
imediata do MPOG são aqueles 
que têm em seus contracheques as 
rubricas DI (Diferença Individual) 
e VP (Vantagem Pessoal). Eles 
constam do relatório elaborado por 
auditores do ministério em 2010 
na folha de pagamento da UFRJ, e 
que não levaram em consideração 
documentos amparados por lei que 
respaldam o pagamento.

Agressão e arbitrariedade
A atitude do governo está 

sendo considerada como um 
dos mais agressivos ataques à 
autonomia universitária. Além de 
arbitrária e desumana, por desres-
peitar um direito do trabalhador 
e atingir quem está há anos 
aposentado. A situação foi levada 
ao Consuni pelo pró-reitor de 
Pessoal, Roberto Gambine. No dia 
anterior, ele participou da reunião 
que o SINTUFRJ realizou com a 
categoria atingida pela medida 
do governo, na qual foi discutida 
a necessidade  de a universidade 

Consuni proíbe corte arbitrário em salários da UFRJ
Conselho aprova Resolução e moção de repúdio ao MPOG 

se envolver institucionalmente 
na questão para combater eficaz-
mente essa agressão arbitrária. 

O SINTUFRJ irá utilizar de 
todos os mecanismos jurídicos e 
políticos de pressão para defen-
der o salário dos trabalhadores 
que estão na mira do MPOG. Há 
poucos dias, a entidade conseguiu 
embargar a redução dos valores 
da função comissionada de parte 
dos trabalhadores da universidade, 
conforme indicação do relatório 
dos auditores do MPOG já a partir 
da folha salarial de novembro. A 
suspensão da medida ministerial 
foi conseguida através de um re-
querimento da entidade à Reitoria, 
que deu um prazo para que se faça 
a defesa desse direito dos servidores. 
A assessoria jurídica da entidade já 
está atuando.   

Decisão do Consuni
A sessão do Consuni aprovou, 

em regime de urgência, urgentís-
sima, Resolução que “determina 
que a Administração Central da 
UFRJ não proceda a nenhuma 
redução ou corte de salários sem 
o devido processo legal, em que se 
garanta o direito ao contraditório 
e de ampla defesa, caso a caso, es-
tabelecido nos Direitos e Garantias 
Fundamentais pela Constituição 
da República”. 

A Resolução também deter-
mina que se crie um grupo de 

trabalho para levantar as infor-
mações identificando as situações 
que geraram as vantagens e os 
pagamentos das rubricas aos 
trabalhadores da universidade. 
E antes que se proceda a alguma 
iniciativa de corte, o relatório deve 
ser revisado pelo grupo de trabalho 
nomeado pela UFRJ.  

Antes de levada à aprovação da 
plenária, a proposta da Resolução 
foi analisada pelas Comissões 
de Legislação e Normas e de 
Desenvolvimento. O conteúdo do 
documento foi resultado de elabo-
ração coletiva dos conselheiros. As 
comissões também propuseram, 
e foi aprovada, uma moção de 
repúdio ao MPOG.

Esta Resolução do Consuni 
deve ser levada ao MEC e ao 
MPOG, à Associação Nacional de 
Dirigentes das Instituições Federais 
de Ensino Superior (Andifes) e a 
outros fóruns, pois a ação arbi-
trária do governo atinge várias 
universidades federais. No dia 1º 
de dezembro, Roberto Gambine 
vai levar a posição da UFRJ à 
reunião da Comissão Nacional de 
Dirigentes de Pessoal, em Brasília.        

MPOG age levianamente 

Reunião do SINTUFRJ 

Reações dos conselheiros
 
“A resposta a essa agressão 

tem que ser da UFRJ. São quase 
sete mil pessoas envolvidas, a 
maioria aposentados que vai per-
der até 60% do salário. A equipe 
da Reitoria não teve percepção 
da gravidade e há necessidade 
de se recuperar o tempo perdido, 
porque o governo deu sinais 
claros este ano de mudança de 
comportamento. A universidade 
tem que intervir fazendo arti-
culações políticas, respondendo 
administrativamente e juridica-
mente”, afirmou durante a sessão 
do Consuni a coordenadora-geral 
do Sindicato e representante 
dos técnicos-administrativos 
no órgão, Neuza Luiza.Nilson 
Theobald, coordenador de Edu-
cação do SINTUFRJ e também 
conselheiro do Consuni, reforçou 
o que disse Neuza: “Não é uma 
questão isolada, mas um padrão 
de comportamento do governo 
de agressão à autonomia univer-
sitária. Por isso tem que haver o 
envolvimento político e jurídico 

da universidade. É importante que 
o reitor se envolva pessoalmente 
nesta questão”, frisou. 

A diretora da Faculdade de 
Letras, Eleonora Ziller, alertou 
que esta não é a primeira vez que 
o governo investe contra o salário 
dos servidores. “Já houve tem-
po”, lembrou, “que a vantagem 
pessoal foi tratada como caso de 
polícia. Desta vez o ataque sobre a 
UFRJ é feito como se a instituição 
estivesse coberta de irregulari-
dades. É a vida da universidade 
que está em jogo”. A conselheira 
propôs a realização de um ato 
conjunto dos segmentos da UFRJ 
antes do término do ano letivo, 
no CT, em defesa do artigo 207 
da Constituição Federal, que ga-
rante a autonomia universitária, 
e da dignidade da UFRJ, e em 
homenagem aos professores na 
lista do MPOG. “Este é um dos 
ataques mais vergonhosos que 
esta universidade já sofreu, e vem 
do segundo e terceiro escalão”, 
complementou.   

O relatório de dezenas de pá-
ginas da auditoria realizada pelo  
MPOG nos vencimentos dos servi-
dores da UFRJ em 2010  relaciona 
cerca de sete mil trabalhadores 
que têm em seus contracheques 
as rubricas DI (Diferença Indivi-
dual) e VP (Vantagem Pessoal). 
E, por meio de um Comunica via 
Internet à Pró-Reitoria de Pessoal, 
o ministério informa que pretende 
extinguir as tais rubricas do sistema 
Siape em janeiro de 2012, o que sig-
nifica retirá-las dos contracheques,  
e ainda exige a restituição do que 

foi pago ao longo de décadas aos 
trabalhadores.  

As rubricas que estão sendo 
questionadas pelo governo são 
originárias de processos de enqua-
dramento dos servidores e essas 
ações sempre se pautaram pelo 
princípio da irredutibilidade do 
salário. O próprio relatório infor-
ma que o trabalho realizado pelos 
auditores foi por amostragem, 
portanto, de forma superficial e 
sem considerar as razões que le-
varam ao pagamento dos valores 
aos trabalhadores.    

Na quarta-feira, dia 23, a di-
retoria do Sindicato avaliou com 
os trabalhadores que a situação é 
muito grave para ficar no âmbito 
apenas da Pró-Reitoria de Pessoal. 
Estavam diante do relatório dos 
auditores, que sinalizava com outros 
cortes em salários de outras centenas 
de trabalhadores da universidade, e 
do Comunica, também do MPOG, 
enviado por e-mail à Pró-Reitoria 

de Pessoal, informando sobre a 
extinção das rubricas DI e VP no 
sistema Siape em janeiro. 

A reunião decidiu que o 
problema deveria ser levado 
ao Consuni, para que o órgão 
máximo de deliberações da uni-
versidade apontasse os caminhos 
à Reitoria de defesa dos direitos 
dos trabalhadores e da autonomia 
universitária. 

REPRESENTANTES técnicos-administrativos no Consuni expõem o problema. Abaixo, a reunião do dia 23.
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PRIVATIZAÇÃO

Sob forte rejeição das en-
tidades de trabalhadores da 
educação e da saúde, o projeto 
que cria a Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares obteve 
48 votos e apenas 18 contra.

O projeto, que abre cami-
nho para a privatização dos 
hospitais universitários, foi 
aprovado no Senado na noite 
do dia 23 de novembro e segue 
agora para sanção presiden-
cial.  Partidos de oposição, 
como o PSOL, já preparam 
ações judiciais para contestar 
o projeto no Supremo Tribunal 
Federal (STF).

O PLC 79/2011, que cria 
a Empresa Brasileira de Ser-
viços Hospitalares (EBSERH) 
para gerir os 46 HUs prevê 
genericamente que a EBSERH 
deverá respeitar o princípio da 
autonomia universitária, mas 
seguirá as normas de direito 
privado e ainda facilitará a 
terceirização da mão de obra 
nos HUs. A ótica desta adminis-
tração seguirá mais o mercado 
e os HUs deixarão de cumprir 
a sua função social.

As entidades dos trabalha-
dores denunciam também que 
a criação da EBSERH coloca 
em sério risco a qualidade do 
ensino, pesquisa e extensão 
praticados nas universidades, 
comprometendo assim os servi-
ços oferecidos pelos HUs através 
do Sistema Único de Saúde.

O projeto
Segundo a Agência Sena-

do, na proposta, o Executivo 
apresentou duas justificativas 

Empresa que irá gerir HUs é 
aprovada no Senado

para criação da nova empresa. 
A primeira é de estabelecer um 
modelo jurídico-institucional 
mais “ágil e eficiente” para 
os 46 hospitais hoje vincula-
dos a universidades federais. 
A segunda justificativa é so-
lucionar irregularidades na 
contratação de pessoal nos 
hospitais universitários que 
têm mais de um terço de 70 
mil funcionários contratados 
por intermédio de fundações 
de apoio, na forma de ter-
ceirizações. A modalidade foi 
condenada pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU).

Pelo PLC 79/11, a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospita-
lares é uma empresa pública 
unipessoal, com personalidade 
jurídica de direito privado e 
patrimônio próprio, vinculada 
ao Ministério da Educação, 
com foro no Distrito Federal. 
Suas fontes de recursos virão 
principalmente de dotação 
orçamentária da União.

A empresa é responsável 
pelo trabalho perante as ins-
tituições federais de ensino 
para serviços de apoio a ensino, 
pesquisa, extensão e formação 
de pessoas no campo da saú-
de pública. Também poderá 
prestar serviços gratuitos de 
assistência médico-hospitalar 
e ambulatorial à comunidade 
e planos privados de assistên-
cia à saúde, com seu devido 
ressarcimento.

Senadores de oposição ar-
gumentaram que o projeto fere 
o artigo 207 da Constituição 
que trata da autonomia uni-

versitária, ao passar a gestão 
dos hospitais universitários 
a uma empresa de fora das 
instituições de ensino. 

Fasubra critica
Segundo a coordenadora 

de  Educação  da  Fasubra , 
Rosângela Soares, o governo 
aprovou o projeto de forma 
covarde, negando o direito ao 
controle social não discutindo 
com entidades da saúde e da 
educação, seus trabalhadores e 
o Conselho Nacional de Saúde, 
que já havia se posicionado 
contrário ao projeto. Ela afir-
ma que a Fasubra irá acionar 
seu departamento jurídico e os 
sindicatos têm de continuar a 
luta dentro das universidades 
nos seus conselhos univer-
sitários para que a empresa 
não saia do papel. Isto porque 
também, avalia, ao contrário 
do que o governo diz, a EBSERH 
aprofunda o processo de tercei-
rização e fragmenta a carreira 
dos técnicos-administrativos 
em educação.

O projeto foi aprovado sem 
objeções por parte do Legisla-
tivo e o Executivo vai produzir 
o estatuto da empresa, que 
vai ganhar corpo sob a forma 
de um decreto presidencial. 
Para o coordenador-geral da 
Fasubra, Paulo Henrique dos 
Santos, agora a batalha será 
nos conselhos universitários, 
pois estes têm de aprovar o 
funcionamento da empresa nos 
seus HUs. E este projeto muda 
completamente o perfil destes 
hospitais.

Ainda segundo ele, é pro-
vável que em meados do 1º 
semestre a ameaça comece a se 
concretizar nas universidades.

O coordenador apontou a 
preocupação com o fato de que, 
de início, o governo anunciou a 
preocupação com 26 mil traba-
lhadores e agora documento do 
MEC apontava a contratação de 
15 mil. “Ou seja, esses 11 mil 
vão para onde?”, perguntou. 
Ele aponta que a lógica de 
toda empresa é ter mercado. 
A relação entre a quantidade 
de técnicos de enfermagem e 
pacientes numa instituição de 
ensino é diferente daquela em 
uma instituição privada: “Se eu 
tinha um técnico para cuidar 
de cinco pessoas num HU, num 
hospital será de um para 10. 
Valerá essa lógica agora? Aí 
justifica a quantidade menor 
de pessoal.”, avalia o diretor.

“A lógica de mercado não 
coincide com a lógica do ser-
viço público. Ou é público ou 
é privado”, argumenta Paulo 
Henrique, ponderando que há 
muitos reitores ansiosos para 
liquidar as dívidas Fundações 
com os recursos que o governo 
acena com a implementação 
da EBSERH. “Agora, vamos ter 
grandes batalhas nos conse-
lhos. Tranquilamente”, prevê 
Paulo Henrique.

SINTUFRJ avalia
Depois de definido o es-

tatuto da nova empresa, será 
remetida aos conselhos uni-
versitários a decisão de sua 
adoção ou não pelas Ifes. Mas 

para Gerly Miceli, coordena-
dora de Políticas Sindicais do 
SINTUFRJ, sob a aparência de 
que é facultativo às Ifes realizar 
o contrato está a ameaça de 
que se as universidades não o 
fizerem não haverá recursos 
para os HUs se manterem. 

A coordenadora lamenta 
que a associação dos reitores 
tenha se mantido “em cima do 
muro”. A Andifes apresentou 
algumas críticas, mas condi-
cionou seu posicionamento à 
resolução de alguns problemas 
que via na proposta, os quais, 
no entanto, estava claro que 
não seriam resolvidos.  Ela 
apontou ainda a campanha 
da mídia de depreciação dos 
hospitais que condicionou a 
sociedade a aceitar mais facil-
mente o projeto.

“Há, inclusive na UFRJ, 
quem já tenha na manga da 
camisa minuta pronta para a 
contratação da empresa. Por 
isso, a nossa reação também 
tem que ser imediata. E tem 
que ser no Consuni. No caso 
de a UFRJ optar pela contra-
tação, antevemos uma série 
de problemas que precisarão 
ser resolvidos. Por exemplo, 
com re lação  à  ca rga  ho -
rária dos trabalhadores ,  a 
avaliação de desempenho já 
que a empresa vai trabalhar 
com o es tabelecimento de 
metas ou a carreira que será 
proposta pela tal empresa. 
Várias incógnitas precisam 
ser  d i scut idas ,  e  o  fórum 
será o Consuni”, explicou a 
coordenadora.
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SAÚDE

O SINTUFRJ defende, assim como a Fasubra e a CUT, a dimunuição da carga horária 
sem redução salarial para todos os trabalhadores. Mas é preciso entender que a situação 
dos profissionais dos hospitais universitários é dramática em consequência aprovação de 
criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH).

A diretoria do Sindicato apresentou à Reitoria proposta de oficialização das 30 horas 
para os trabalhadores abrangidos pelo Decreto Presidencial nº 4.836/2003. Esse decreto 
autoriza o gestor a implantar a jornada de 30 horas nas unidades de turno ininterrupto 
sem redução de salário.

Lembramos, também, que a implantação da jornada de 30 horas primeiro nos HUs 
foi aprovada pela categoria em assembleia geral, durante a greve, pelo entendimento do 

Ainda mais razões para lutar pelas 30 horas 

Delegados à plenária: 
Nilce Corrêa, Jorge 
Ignácio, Nivaldo Holmes, 
Rafael Medeiros e 
Antônio Santos foram os 
delegados eleitos para 
representar a UFRJ na 
plenária estatutária da 
Fasubra dias 25 e 26, em 
Brasília.

Conselho Nacional de Saúde publica moção de repúdio contra EBSERH 

ATENÇÃO! ATENÇÃO!
O ato das 30 horas será dia 28, segunda-feira, às 13h, na antessala do Consuni (segundo andar da Reitoria)

conjunto dos trabalhadores da necessidade de se proteger os companheiros das unidades de 
saúde. Essa demanda consta, inclusive, da nossa pauta interna de reivindicações aprovada 
na greve e entregue ao reitor.

Ato segunda-feira, dia 28, às 13h
Não há o que esperar. Neste momento temos que lutar e garantir a implantação da 

jornada de trabalho nos hospitais universitários. 
Portanto, companheiros trabalhadores dos HUs, da assistência e administração: pre-

cisamos lotar a antessala do Conselho Universitário nesta segunda-feira, dia 28, às 10h 
(segundo andar do prédio da Reitoria). Esse ato organizado pelo SINTUFRJ é decisivo para 
a conquista da nossa reivindicação. Essa é a hora de fazer valer nosso direito. 

Entre outras ponderações, 
o Conselho Nacional de Saúde 
(CNS), em reunião realizada dias 
5 e 6 de outubro, considerou a 
criação da empresa um retrocesso 
do processo de fortalecimento 
dos serviços públicos, e que se 
implementada representará “o 
aprofundamento das contradições 
existentes na formatação do Estado 
brasileiro”. E, antevendo uma 
possível aprovação do projeto do 
governo que cria a EBSERH, pu-
blicou moção de repúdio. 

A moção declara que as con-
tradições no Estado brasileiro serão 
aprofundadas com a manutenção 

da flexibilização das relações de 
trabalho resultante da terceiriza-
ção nas universidades, através de 
parcerias com Fundações de Apoio 
Privadas, empresas de terceiriza-
ção e, por último, a EBSERH. E 
que o Estado não pode secunda-
rizar o papel desenvolvido pela 
Universidade Pública Brasileira 
na transformação social, no de-
senvolvimento e soberania do país, 
por se encontrar intrinsecamente 
relacionado ao modelo de Estado. 

 O CNS considera que é de 
fundamental importância a oferta 
dos serviços prestados, de forma 
gratuita e de qualidade, na área 

da saúde e da educação pela uni-
versidade no cumprimento de seu 
papel com vistas ao fortalecimento 
do Estado, e que estes serviços, 
como bens sociais, não devem ser 
mercantilizados. Denuncia a pre-
carização, resultante do processo 
de terceirização, um mal para o 
serviço público, “por se constituir, 
na maioria, um canal de corrup-
ção, de clientelismo, de nepotismo, 
de baixa qualidade nos serviços 
públicos prestados à população”.  

 E afirma que com a criação 
da EBSERH o dinheiro continuará 
vindo diretamente do Tesouro, 
mas, as demais fontes continuarão 

sendo financiadas, inclusive com 
recursos do SUS, “ficando evidente 
que a origem dos recursos conti-
nuará sendo a mesma: recursos 
públicos disponibilizados para o 
setor privado”.

 No documento, o CNS declara 
que a sociedade precisa, mais 
uma vez, estar ciente do debate 
sobre este projeto para os HUs. E 
mais ainda, os trabalhadores das 
Fundações poderão ser enganados 
neste processo, “pois a substituição 
das fundações pela EBSERH não 
garante a transferência dos tra-
balhadores para a nova empresa”.

 O Conselho diz na moção que 

a solução para a chamada crise 
dos HUs, resultado da redução 
gradativa de pessoal que assolou 
o setor público e da falta de in-
vestimentos necessários para dar 
conta de toda a missão de atenção 
social (ensino, pesquisa, extensão 
e assistência à saúde), está na 
retomada dos concursos públi-
cos pelo Regime Jurídico Único 
e pelo incremento financeiro 
no orçamento dessas unidades 
Acadêmicas, para cumprimento 
de suas funções, com qualidade 
social, sem se esquecer da cor-
responsabilidade do Ministério 
da Saúde.

Entenda o caso
Desde o início do ano, o Executivo vem pressionando para a aprovação da EBSERH no 

Congresso. A proposta constava a princípio na Medida Provisória (MP) 520, assinada por Lula 
da Silva, ao final de seu mandato, em 31 de dezembro de 2010.

Após ser aprovada na Câmara, apesar da grande pressão do movimento sindical para que 
os deputados vetassem a proposta, a MP 520/2010 acabou perdendo validade quando estava 
em debate no Senado e não chegou a ser votada pelos senadores, em 1º  de junho.

Em resposta à derrota, o governo encaminhou o PL 1749/2011 à Câmara dos Deputados, 
para ser apreciado em caráter de urgência. Apesar da grande mobilização contra o projeto, o 
governo conseguiu que os deputados aprovassem o PL em 20 de setembro. O mesmo foi então 
encaminhado para votação no Senado, como PLC 79/2011.
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PELO CAMPUS

Novo curso do SINTUFRJ na área de educação
Sindicato abrirá inscrições para curso de Inglês e Espanhol Instrumental para acesso à pós-graduação

Artigo

Pessoas escondidas sob o 
covarde véu do anonimato estão 
enviando e-mails criminosos 
para a comunidade da UFRJ. A 
prática, que ficou popularizada 
durante a campanha eleitoral, 
atinge agora professora da 
Faculdade de Letras acusada de 
acumular irregularmente duas 
matrículas no serviço público 
federal. A professora, que já havia 
solicitado a regularização de sua 
situação funcional, foi alvo de 
denúncia anônima distribuída 
para a Ouvidoria da UFRJ, o Mi-
nistério Público, a Procuradoria 
e a Reitoria. Demonstrando com-
pleta ignorância sobre regimento 
da pós-graduação, o documento 
utiliza argumentos inconsis-
tentes para tentar desqualificar 
a participação da professora 
em bancas de dissertação de 
mestrado. Evidentemente que o 
intuito não era fazer justiça, nem 
corrigir qualquer irregularidade. 
Poucos dias após a denúncia 

ser entregue nesses órgãos, um 
e-mail, provavelmente criado para 
este fim, foi distribuído por toda a 
universidade, invadindo a caixa de 
mensagem de inúmeras pessoas, 
das mais diferentes unidades. O 
detalhe mais covarde foi o envio 
da mensagem para o filho da 
professora, tratando-a como cri-
minosa. Entretanto, no dia 9 deste 
mês, a motivação mais profunda 
de tal vingança ficou clara com 
uma nova mensagem que acusa a 
professora de ter vínculos explícitos 
de amizade e de trabalho com o 
primeiro colocado de um concurso 
para professor. Esqueceram de 
dizer que a professora não era a 
única a julgar o candidato, e que 
ela possui vínculos explícitos de 
amizade e trabalho com outros 
candidatos também, alguns inclu-
sive que foram reprovados.    

Mesmo que todos concluam 
que a professora errou, nada 
justifica a campanha anônima. 
Foram mais de vinte concursos 

realizados na Faculdade de Letras, 
apenas dois deles tiveram seus 
resultados questionados por can-
didatos que recorreram nos prazos 
legais, dentro das normas previstas 
pelo edital, e foram avaliados e 
julgados improcedentes. No caso 
da denúncia, ela se reveste tão 
somente de rancor e de vingança, 
pois o professor aprovado  já tomou 
posse e está em pleno exercício de 
sua profissão, não cabendo mais 
recursos. Durante a realização 
do concurso e de sua homologa-
ção, ninguém questionou nada. 
Nenhum candidato manifestou 
qualquer insatisfação em relação 
ao resultado, muito menos em 
relação a qualquer procedimento 
da banca. 

A direção da Faculdade de 
Letras já solicitou apoio da Rei-
toria no sentido de garantir que 
a universidade investigue e puna 
os responsáveis por tal agressão. 
Trata-se de pessoa ou pessoas que 
têm acesso aos processos e docu-

mentos internos, além de ampla 
lista de e-mails institucionais. 
A prática, de cunho fascista, foi 
largamente utilizada durante a 
campanha eleitoral e foi publi-
camente repudiada por todos os 
candidatos. Pensava-se que o fim 
das eleições sepultasse a covardia. 
Escondidos sob uma aparente 
“ação moralizante”, este grupo 
age como as milícias formadas 
por policiais, que ganharam a 
confiança de muitas comunida-
des, mas que em pouco tempo 
passaram a extorquir e a roubar 
descaradamente, muitas vezes 
com mais violência ainda.  

Outras mensagens continuam 
circulando, denunciando servido-
res em várias unidades. Não preci-
samos de “pseudojusticeiros” que 
cometem crimes mais graves do 
que aqueles que dizem combater. 
Precisamos de coragem política e 
vontade coletiva para enfrentar o 
inimigo invisível que se instala em 
nossas salas, que almoça conosco, 

que sorri nos elevadores e depois, 
na calada da noite, nos apunhala 
pelas costas. O pior efeito que 
este tipo de atitude traz para 
nossa comunidade é o clima de 
desconfiança que passa a pairar 
sob nossas cabeças, desconfiamos 
de tudo e de todos. As denúncias 
anônimas lembram tempos ter-
ríveis dos anos de chumbo, onde 
em cada esquina poderia haver 
um dedo-duro pronto para nos 
entregar para a polícia. Hoje, no 
regime democrático, aqueles que 
querem denunciar crimes e têm 
medo de retaliações podem fazê-
lo nos diversos órgãos públicos, 
até mesmo no disque-denúncia, 
protegidos pelo anonimato. Mas 
a distribuição irresponsável e ma-
ledicente de denúncias anônimas 
só tem um propósito: encobrir os 
motivos inconfessáveis daqueles 
que não podem se mostrar à luz 
do dia porque sabem que suas 
denúncias são frágeis e seus 
interesses são escusos.

Milicianos tentam sitiar a UFRJ
Eleonora Ziller Camenietzki, diretora da Faculdade de Letras – UFRJ

Como parte do Projeto Univer-
sidade para os Trabalhadores, o 
SINTUFRJ dará início a partir de 
março de 2012 ao Curso de Língua 
Instrumental para acesso à pós-

graduação (Inglês e Espanhol) aos 
sindicalizados e seus dependentes. 
O curso tem por objetivo capaci-
tar o aluno para leitura de texto 
acadêmico através do estudo de 

tópicos gramaticais e da utilização 
de diferentes técnicas e estratégias 
de leitura. 

As provas de conhecimento de 
Língua Estrangeira que compõem 

os processos seletivos para os cursos 
de mestrado e doutorado testam, em 
geral, as habilidades de leitura e 
interpretação de textos. Em muitas 
é permitido o uso de dicionário, e 

na grande maioria as respostas são 
dadas em língua portuguesa, sendo 
que em algumas provas é solicitada 
ainda a tradução de trechos do texto. 
Em breve divulgaremos o edital.

O Curso Pré-Vestibular do SIN-
TUFRJ é preparatório para acesso 
aos cursos de graduação e também 
para obtenção de diploma do ensino 
médio por meio do Enem. Serão 
oferecidas 120 vagas. O Edital 2012 
pode ser consultado na página do 
SINTUFRJ. Mas fique atento ao 
calendário:

Pré-inscrição (somente pela 
internet): no site www.sintufrj.org.
br, até o dia 31 de janeiro de 2012.

Inscrição: Dias 7, 8 e 9 de feve-
reiro de 2012, na sede e subsedes do 
SINTUFRJ.

Sorteio: 13 de fevereiro de 2012 
na subsede do IFCS, às 18h.

Início das aulas: 27 de Fevereiro .

A consulta para escolha da 
direção no Instituto Psicologia 
(2011 a 2015) ocorreu dias 16, 17 
e 18. A chapa única, composta por 
Rosa Maria Leite Ribeiro Pedro e 
Amâncio de Jesus Gomes, obteve 
95% dos votos válidos. Houve 
1,3% de votos nulos e apenas 
3,7% votos contrários. A comissão 
organizadora da pesquisa foi 
composta pelos professores Jane 
Correa (presidente) e Fernando 
Gastal e pelos técnicos Ana Arcos 
e José Luiz Borges. 

A valorização da democracia 
interna nos processos de decisão, 
a adoção de uma política cole-
tiva de trabalho e gestão com o 
engajamento e responsabilização 

A Divisão de Inclusão, Acessibi-
lidade e Assuntos Comunitários da 
Superintendência Geral de Políticas 
Estudantis da UFRJ convida para o 
Seminário 30 anos do AIPD (Ano 
Internacional da Pessoa Deficiente): 
desconstruindo estigmas, rotulações 
e preconceitos. O evento será rea-
lizado dias 1 e 2 de dezembro, no 
auditório Prof. Manoel Mauricio de 
Albuquerque (CFCH, Praia Verme-
lha). A abertura será às 9h. 

O seminário, que pode ser acom-
panhado pela página da tv.ufrj.br/
cpmeco, celebra os 30 anos do ano 
internacional da pessoa deficiente 
(comemorado em 3 de dezembro) e 
também os cinco anos da promulga-
ção da convenção internacional dos 
direitos das pessoas com deficiência e 

Seminário discute 
inclusão e acessibilidadeInscrição para o CPV 

disponível no site

os três anos da transformação dessa 
convenção em emenda constitu-
cional no Brasil pelo Senado e pela 
Câmara dos Deputados.

Com o evento, a UFRJ pretende 
dar visibilidade às diversas ações 
desenvolvidas no âmbito da inclusão 
e acessibilidade das pessoas com 
deficiência e também estimular 
a interlocução entre as áreas de 
conhecimento. 

Eleição 
na Psicologia

de funcionários, professores e 
alunos estão entre as diretrizes do 
programa assumido pela chapa. 
Em particular quanto aos técnicos-
administrativos, a nova direção se 
comprometeu com a construção de 
uma política de valorização e enga-
jamento do segmento na busca por 
melhores condições de trabalho, 
com reconhecimento e estímulo à 
qualificação profissional.



HUMANIZAÇÃO

A política de humanização 
adotada na unidade foi o centro 
da discussão do X Encontro de 
Pacientes do Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (HUCFF/
UFRJ), que reuniu de 10 a 11 de 
novembro, no auditório Halley 
Pacheco, no 8º andar, usuários, 
residentes, professores e profissio-
nais de saúde. 

“O encontro é o resumo do nos-
so trabalho ao longo do ano, uma 
espécie de prestação de contas à co-
munidade”, informou a assistente 
social Maria da Conceição Lopes 
Buarque, presidente da Comissão 
de Direitos do Paciente, organiza-
dora do evento. O encerramento 
teve a apresentação do violonista 
e cantor Rafael dos Santos. 

  
Aprendizado  
As mesas Falando de História 

– O Desafio da Discussão em Roda 
e Parceiros do HUCFF foram desta-
ques no segundo dia do encontro. 
A representante dos 44 residentes 
multiprofissionais, Aline Cristina, 

Comissão de Pacientes do HU realiza encontro anual

Como funciona a comissãoAtiva representante dos pacientes
Há cinco anos Maria Bernadete 

Tavares Soares representa os pacien-
tes na comissão. Ela chegou lá depois 
de realizar um transplante de medula 
óssea no hospital e ter que lutar pela 
vida pós-transplantada por não ter 
condições de comprar mensalmente 
um remédio que custava R$ 3 mil e 
a unidade não tinha para fornecer.  

“Não fiquei sem o remédio 
porque pessoas me ajudaram, mas 
havia pessoas que não tinham sequer 
dinheiro para passagem de ônibus. 
Comecei a organizá-las e a cobrar 
soluções à Comissão de Direitos do 
Paciente, quando fui convidada pela 

Conceição para integrá-la”, conta a 
representante.   

Ela lamenta que atualmente 
só funcione o setor de transplante 
de medula óssea autólogo (utiliza 
células do próprio paciente) e por 
dificuldades várias esteja fechado 
o setor de transplante alogênico 
(células transplantadas são de um 
doador), como foi o caso dela, cujo 
doador foi a irmã. “O hospital passa 
por momentos difíceis: é o entulho 
da implosão que provoca riscos aos 
pacientes, redução de leitos, falta 
de residentes e de médicos, princi-
palmente anestesistas, e problemas 

no centro cirúrgico que chegou a fe-
char”, contabiliza Maria Bernadete.

No entanto, apesar dos problemas 
que enumerou, ressalta que o hospital 
ainda é o melhor no estado. “Uma prova é 
que eu fiquei curada. Porque os melhores 
médicos e enfermeiros estão aqui e eles 
lutam pelos pacientes. A Hematologia é 
um exemplo de excelência”. Maria Ber-
nadete vai ao HUCFF duas vezes ao mês 
para participar das reuniões da comissão, 
do Conselho Gestor e do Comitê de Ética 
na Pesquisa – onde também representa 
os pacientes –, e uma vez por semana dar 
aulas de ioga aos usuários, trabalhadores 
e estudantes.        

A Comissão de Direitos 
do Paciente funciona com 
um staff de seis pessoas, 
representantes dos servi-
ços no HUCFF, e se reúne 
quinzenalmente com os 
usuários. Desenvolve as 
seguintes ações: educativa, 
responsável pelos trabalhos 
de suporte na elaboração de 
materiais educativos para 
discussão em grupo; con-
trole social, que consiste na 
participação do usuário no 
monitoramento da qualida-
de do atendimento prestado 

pelo hospital e na participação 
no Conselho Gestor, que é 
composto por representantes 
da UFRJ, Secretaria municipal 
de Saúde, funcionários e a 
direção do HUCFF.

O maior problema hoje no 
hospital, segundo Maria da 
Conceição, é evitar o extravio 
do prontuário dos pacientes, o 
que ocorre sempre no momen-
to da distribuição e recolhi-
mento. “É o documento mais 
importante do paciente, e há 
muitas queixas na Ouvidoria 
de sumiço”, informou. 

afirmou em seu depoimento que 
aprendeu com a formação acadê-
mica/modelo biomédico a tratar a 
doença e não o paciente, e também 
a não pensar nas relações com as 
outras profissões.  

“Foi a residência multiprofis-
sional que me ensinou a tratar do 
paciente e perceber que ele tem 
demandas psíquicas, físicas, espiri-
tuais e emocionais. Passei a ouvi-lo 
e a reconhecer suas necessidades. 
Constatei como a instituição pode 
prejudicá-lo e também o trabalho 
dos profissionais”, afirmou a re-
sidente e fisioterapeuta formada 
na UFRJ. 

Na definição de Aline Cristina 
o residente é aquele profissional 
com pouco tempo de formado, 
mas cheio de gás. E por ter contato 
direto com os usuários e o ambien-
te de trabalho, conhece todas as 
demandas e pode encaminhá-las.

Michele Moraes é graduada 
pela Escola de Serviço Social da 
UFRJ, foi bolsista da Divisão de 
Apoio Estudantil e fez estágio 

curricular na Comissão de Direitos 
do Paciente. Professora do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio de Janeiro, con-
tou que o aprendizado adquirido 
na universidade foi um divisor de 
águas para a prática profissional. 

“Nunca abandonei a discussão 
a respeito do controle social. Tenho 
consciência de que, como assisten-
te social, tenho interferência sobre 
a vida e a morte das pessoas, como 
tem o médico, na medida em que 
detenho informações sobre direitos 
do paciente que determinarão 
como será a permanência dele no 
hospital”, disse a professora.

Como afrodescendente que 
enfrentou e venceu o preconceito, o 
professor adjunto do Departamen-
to de Clínica Médica, Lúcio Pereira, 
considera a Comissão de Direitos 
do Paciente um instrumento de 
“respeito ao Estado-cidadão e de 
valorização do serviço público”. 
Ele é ex-aluno da Faculdade de 
Medicina da UFRJ, onde também 
fez mestrado e doutorado, e por 

duas vezes foi paciente do HUCFF. 
“Apenas 30% da minha formação 
básica foi em escola privada e 
mantenho como atividade profis-
sional única esta no setor público”, 
diz com o orgulho.    

Para o funcionário do HUCFF, 
Sebastião Antônio, o Zizo, urge 
uma mudança na formação dos 
profissionais de saúde pela UFRJ. 
“Eles (estudantes da área de saú-
de) estão distanciados do objetivo 
principal que é o paciente. Focam 
apenas na formação. Por isso 
tendem a praticar um atendimento 
burocrático. Mas nem sempre foi 
assim. No início da implantação do 
hospital a formação era humani-
zada e isso tem que ser resgatado”. 

Parceria
A psicóloga do Juizado Espe-

cial Criminal do Leblon, Márcia 
Regina de Oliveira de Souza, foi 
uma das representantes dos par-
ceiros da Comissão de Direitos do 
Paciente no encontro. Há quatro 
anos apenados de crimes de me-

nor potencial ofensivo ajudam a 
comissão a desenvolver as tarefas 
diárias: “Temos convênios com vá-
rias instituições, e o HUCFF é uma 
delas. As pessoas gostam de prestar 
serviços porque ficam conhecendo 
uma realidade que não tiveram 
oportunidade de vivenciar”. 

Maria da Conceição, pre-
sidente da comissão, afirmou 
que muitos dos condenados 
continuam colaborando com a 
comissão depois que cumprem 
a pena. Eles criam vínculos 
com a comunidade hospitalar 
e se tornam defensores das cau-
sas dos usuários e da própria 
unidade. 

“A Lei nº 9.099/1995, que criou 
os juizados mudou os princípios 
do Judiciário, que deixou de ser 
uma instituição hermética, con-
servadora, distante da população 
para tornar-se mais humana. 
Juízes desceram do pedestal e a 
psicologia e a assistência social 
foram convocadas para ajudar”, 
afirmou Márcia Regina.      
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Aline Cristina Zizo PLATEIA do segundo 
dia do encontro

MARIA DA 
CONCEIÇÃO (fita 
verde no pescoço) 
com equipe e 
palestrantes
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Venha celebrar o mês 
da Consciência Negra

2011 É O ANO INTERNACIONAL DOS AFRODESCENDENTES E, NO BRASIL, NOVEMBRO É O MÊS EM QUE SE 
COMEMORA A CONSCIÊNCIA NEGRA. CONVIDAMOS VOCÊ A SE UNIR AO SINDICATO NESTA CELEBRAÇÃO

17 de novembro, quinta-feira, às 9h,
em frente à subsede do SINTUFRJ, na Praia Vermelha

Encontro Ibero-Americano, 
além de declarar a cidade como 
capital dos afrodescendentes, 
propôs a criação de um fundo in-
ternacional para financiar ações 
complementares das políticas 
públicas de reparação. Será um 
fundo de combate ao racismo que 
contará com contribuições volun-
tárias para o financiamento de 
projetos dedicados à preservação 
cultural africana.

O 21º Encontro Ibero-Ame-
ricano de Afrodescendentes, 
realizado entre os dias 16 e 19 
de novembro, em Salvador (BA), 
faz parte das celebrações do Ano 
Internacional dos Povos Afro-
descendentes, e reuniu chefes de 
Estado, entre eles a presidente 
Dilma Rousseff, parlamentares 
e representantes de movimentos 

Salvador é capital negra da América Latina
sociais de países com populações 
afrodescendentes e autoridades de 
países africanos e caribenhos.

Referência na preservação 
da cultura negra

A cultura de quase três milhões de 
baianos foi determinante para a esco-
lha de Salvador como a capital negra 
da América Latina. As características, 
herança dos africanos escravizados 
no Brasil colonial, são a alma da 
cidade 80% negra, segundo dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

Durante o encontro, os chefes 
de Estado discutiram políticas 
públicas de apoio às comunidades 
negras e as metas foram divul-
gadas por meio da Declaração 
de Salvador dia 19 de novembro. 
“Os afrodescendentes ainda são as 

principais vítimas do desemprego, 
da extrema pobreza e da violên-
cia”, disse a presidenta Dilma 
Rousseff em seu discurso. “O maior 
objetivo da Declaração de Salvador 
é reverter este quadro”, completou. 

O presidente do Uruguai, José 
Mujica, anunciou que seu gover-
no vai beneficiar os negros com 
medidas políticas de inclusão na 
educação a partir de 2012. “Que 
nenhum negro, nenhum homem 
ou mulher que traga em suas 
veias sangue africano fique sem 
educação de qualidade”, afirmou.

O secretário-geral ibero-
americano, Enrique Iglesias, 
afirmou: “Nós estamos endivida-
dos com as comunidades negras 
da América Latina. Esse evento 
não termina amanhã (19). Pre-
cisamos continuar, não só nos 

governos, mas principalmente 
nos movimentos sociais”. 

10 anos de inclusão 
A Declaração propôs uma 

década dedicada aos afrodescen-
dentes, englobando ações contra o 
racismo e em favor da inclusão dos 
negros em relação à educação, à 
justiça e aos cargos públicos. Entre 
os muitos temas que aborda, o 
documento identifica e reconhece 
avanços e conquistas da luta do 
povo negro nos países marcados 
pela Diáspora.

Com objetivo de contribuir 
para a continuidade da mobili-
zação pelo pleno reconhecimento 
dos direitos da população negra 
de todo o planeta e para o desen-
volvimento de políticas públicas, 
o grupo decidiu ainda sobre a 

instauração de um observatório 
que compile dados estatísticos 
sobre a população negra na Amé-
rica Latina e no Caribe. Os dois 
juntos têm a maior população 
de afrodescendentes do mundo, 
estimada em 150 a 200 milhões 
de pessoas.

Na Carta, há a proposta 
política da constituição de um 
fórum permanente de afrodes-
cendentes nas Nações Unidas e a 
fundação de um centro histórico 
para preservação da memória da 
escravidão. Os países ressaltaram 
a necessidade de proteção dos 
jovens negros, alvos dos geno-
cídios e da violência derivada 
da pobreza, e condenaram as 
práticas de intolerância contra 
a cultura e a religiosidade de 
matriz africana.

IMAGENS da festa organizada pelo SINTUFRJ no dia 17 de novembro, na Praia Vermelha. Música, dança, debates e artesanato animaram o evento 

SINTUFRJ no mês da Consciência Negra

ÚLTIMA PÁGINA
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