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Democracia racial distante

O dia de Zumbi

Os números do Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Esta-
tística (IBGE) sobre cor e raça 
revelam que o Brasil está longe 
de se tornar uma democracia 
racial. Em média, os brancos 
têm os maiores salários, sofrem 
menos com desemprego e são 
maioria no ensino superior. Já 
os indicadores socioeconômicos 
da população preta e parda e 
indígena estão muito aquém. 
Dos 54% dos brasileiros que se 
autodeclaram negros ou pardos, 

apenas 17% encontram-se entre 
os mais ricos. E dos 38,5% dos 
negros, 30% compõem os extratos 
mais pobres da sociedade.

A realidade brasileira ainda 
é herança do longo período de  
colonização europeia e por ter sido 
o último país a acabar com a es-
cravidão, observa o professor Otair 
Fernandes, doutor em Ciências 
Sociais e coordenador do Labora-
tório de Estudos Afro-Brasileiros da 
Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro (Leafro/UFRRJ). Segun-

do ele, mesmo depois de 130 anos 
da Abolição, ainda é muito difícil 
para a população negra ascender 
economicamente no Brasil.

“A escravidão é uma marca 
histórica. Durante esse período, 
os negros não tinham nem a 
condição de humanidade. E, 
pós-abolição, não houve ne-
nhum projeto de inserção do 
negro na sociedade brasileira. 
Mesmo depois de libertos, os 
negros fi caram à própria sorte. 
Então, o Brasil vai se estruturar 

A Lei nº 10.639/2003, 
assinada por Lula, instituiu 
o Dia da Consciência Negra, 
em homenagem a Zumbi dos 
Palmares, morto na mesma 
data, em 1695. 

Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, foi 
instituído como referência de luta dos afrodescendentes contra o preconceito

sobre aquilo que chamamos de 
racismo institucional”, afi rma 
o professor. 

Ele acrescenta que atitudes 
individuais não são sufi cientes 
para romper essa questão 
social e historicamente. “É 
preciso pensar em políticas de 
afi rmação do negro. Políticas 
de valorização daqueles que 
foram marginalizados e ex-
cluídos, ressalta. (Com Revista 
Retratos, “IBGE mostra as 
cores da desigualdade”).

Quinta-feira, 29 de 
novembro, das 10h às 
14h – Anfi teatro do Salão 
Nobre/IPPMG

Pauta: conjuntura e 
os cenários de ataque à 
carreira, à universidade e 
ao serviço público anun-
ciados pelo novo governo. 
Eleição dos delegados 
à Plenária Nacional da 
Fasubra. 

Assembleia 
geral

JULIO Cesar, Natasha, 
Patrícia e Thalles, es-
tudantes da Faculdade 
de Letras, desfilam sua 
dignidade na Cidade 
Universitária, na Ilha 
do Fundão

 de novembro
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Até o dia 25 de novembro está aberta a adesão ao plano 
de saúde Amil sem carência. Quem aderir poderá começar 

a usá-lo a partir de 1º de dezembro. 

Adesão ao 
plano Amil

Uma cultura formadora 
da sociedade brasileira

A Lei nº 10.639/2003, que 
instituiu o Dia Nacional da 
Consciência Negra, foi editada 
também para garantir o ensino 
em salas de aula da história e 
cultura afro-brasileira e africa-
na – ressaltar a importância da 
cultura negra na formação da 
sociedade brasileira. 

Em 2008, a Lei nº 10.639 foi 
alterada pela Lei nº 11.645, tor-
nando obrigatório o ensino de 
história e cultura afro-brasileira 
e africana em todas as escolas 
públicas e particulares, do fun-
damental ao ensino médio.

Para o mestre em História 
Leandro Carvalho, a primei-
ra reflexão que deve ser feita 
é sobre a palavra escravo, que 
foi sempre atribuída a pessoas 

em determinadas condições de 
trabalho. “Portanto”, diz ele, 
“a palavra escravo não existi-
ria sem o significado do que é 
o trabalho e das condições para 
o trabalho”. 

E acrescenta: “Quando nos 
referimos, em sala de aula, ao 
escravo africano, nos equivo-
camos, pois ninguém é escravo 
– as pessoas foram e são escra-
vizadas. O termo escravo, além 
de naturalizar essa condição às 
pessoas, ou seja, trazer a ideia 
de que ser escravo é uma condi-
ção inerente aos seres humanos, 
também possui um significado 
preconceituoso e pejorativo, que 
foi sendo construído durante a 
história da humanidade. Além 
disso, nessa mesma visão, o 

negro africano aparece na con-
dição de escravo submisso e 
passivo”. 

De acordo com Carvalho, a 
Lei nº 10.639 propõe novas dire-
trizes curriculares para o estudo 
da história e cultura afro-brasi-
leira e africana. “Por exemplo, 
os professores devem ressaltar 
em sala de aula a cultura afro-
-brasileira como constituinte 
e formadora da sociedade bra-
sileira, na qual os negros são 
considerados como sujeitos his-
tóricos, valorizando-se, portan-
to,  o pensamento e as ideias de 
importantes intelectuais negros 
brasileiros, a cultura (música, 
culinária, dança) e as religiões 
de matrizes africanas”, sugere o 
estudioso.   

A bola rolou no campo do 
Cepe/Fundão nesta terça-feira, 
dia 13. Às 16h, Sintufrj e ETU se 
enfrentaram. Placar: 0 a 0 no 
tempo regulamentar, mas o ETU 
ganhou no shoot out (o jogador 
fica com a bola a 5 metros do gol, 
e quando o juiz apita, ele parte em 
direção à baliza para  marcar o gol, 

evitando que o goleiro defenda). 
Às 17h, a disputa foi entre a 

EEFD e Reitoria. O empate de 1 a 1 
entre as equipes levou também ao 
shoot out, e a EEFD foi a vitoriosa. 

As semifinais serão jogadas 
na quinta-feira, 29: às 16h, CT 
e EEFD e às 17h, CCS e ETU, no 
campo do Cepe/Fundão.  

A UFRJ é a universidade 
mais inovadora do Brasil, de 
acordo com o Ranking Uni-
versitário Folha 2018.

Se você tem ou teve vínculo 
com a UFRJ (alunos, ex-alu-
nos, técnicos e professores) e 
é fundador de uma empresa, 

AGÊNCIA DE INOVAÇÃO

Levantamento das 
Empresas-Filhas da UFRJ

cadastre sua Empresa-Filha 
da UFRJ.

Temos dois objetivos com 
este levantamento: entender 
melhor o impacto que as em-
presas geradas por membros 
da UFRJ causam na socieda-
de e melhor a divulgação dos 

empreendimentos oriundos da 
UFRJ.  

Pedimos que encaminhe 
esta solicitação para os ou-
tros membros da comunidade 
da UFRJ. E-mail: www.inova-
cao.ufrj.br. Telefone: +55 21 
3733-1794.       

Nos dias 23, 24 e 25 de ou-
tubro a comunidade do Cen-
tro de Letras e Artes (CLA) foi 
às urnas eleger novos decanos 
(titular e vice). Duas  chapas  
concorreram ao pleito: chapa 
1, Resistir e Renovar, e chapa 
2, Integração. 

A chapa 1 foi a vitoriosa, 

CLA elege novos decanos
sendo eleitos Cristina Tran-
jan, da Escola de Belas Artes, 
decana, e Osvaldo Silva, da 
Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo, vice-decano. O 
resultado da eleição foi ho-
mologado pelo Conselho de 
Coordenação do CLA no dia 
31 de outubro. COMUNICADO IMPORTANTE

TABELA DE PREÇOS

PLANO DE SAÚDE
O SINTUFRJ comunica aos beneficiários atual-

mente inscritos nos planos de saúde vinculados à 
UNIMED Rio, o encerramento no próximo dia 
30/10/2018 do contrato mantido com essa opera-
dora, considerando que as negociações de reno-
vação com o CLUB CACSS não prosperaram de 
forma favorável para a manutenção da parceria.

Temos ainda a satisfação de informar aos 
filiados do SINTUFRJ, que a partir de 01/12/2018, 
com a gestão direta da AllCare Administradora 
de Benefícios, a assistência médica de todos fica 
plenamente garantida com a qualidade e exce-
lência dos planos ofertados pela Amil Assistên-
cia Médica.

Contudo em função da substituição do vínculo 

com a operadora estipulante do contrato e 
respeitando as regras da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), obrigatoriamente será 
necessária a Atualização Cadastral dos beneficiá-
rios assistidos pela Unimed Rio, para adequação 
do seu plano de saúde aos produtos disponíveis 
na AMIL, evitando assim a descontinuidade da 
assistência médica contratada.

Alertamos que o dia 20/11/2018 é o prazo 
máximo negociado com a AMIL para o preenchi-
mento dessa Atualização Cadastral, por isso toda 
a equipe do SINTUFRJ, não medirá esforços para 
garantir canais de atendimentos, que permitam 
de maneira ágil e assertiva, o acesso as informa-
ções necessárias para a adesão aos novos 
planos ofertados.

ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES
PAGAMENTO DA MENSALIDADE ― O paga-

mento das mensalidade será realizado direta-
mente pelo beneficiário, ficando a AllCare Admi-
nistradora de Benefícios, responsável mensal-
mente pela cobrança, conforme indicação da 
opção desejada pelo titular do plano:

  Débito em Conta Corrente

  Boleto Bancário

CARÊNCIA ― Isenção total de carências para 
todos os beneficiários que protocolarem sua 
atualização de Dados Cadastrais ou nova adesão 

Sem taxa de adesão.

até o dia 20/11/2018.

CARTEIRINHAS ― Os cartões de todos os 
beneficiários que fizerem a atualização cadastral, 
serão substituídos, para a continuidade dos 
atendimentos a partir de 01/12/2018.

DEPENDENTES 

  Esposa(o) ou Companheira(o), comprovada a 
união estável por meio dos documentos de 
certidão de casamento ou declaração pública de 
união estável (realizada em cartório de títulos e 
documentos), respectivamente;

  Filhos (as) solteiros (as) naturais, adotivos, 
com guarda provisória ou definitiva, enteados e 
os tutelados na forma de lei, desde que possuam 

até 40 anos completos e netos até 17 anos 
completos;

  Filhos (as) inválidos, declarados no Imposto 
de Renda do beneficiário titular.

PLANO ― Abaixo características gerais de 
coberturas dos planos disponíveis:

  Segmentação: Ambulatorial + Hospitalar 
com Obstetrícia;

  Acomodação:  Enfermaria ou Apartamento;
  Abrangência:  Regional ou Nacional;
  Fator Moderador:  Sem Coparticipação;
  Rede:  Aberta – Credenciada e Própria.

POSTOS DE ATENDIMENTO

INFORMAÇÕES E VENDAS
0800 601 1013
(21) 3194-7100

contato@allcarecredenciamento.com.br

Sede – Ilha do Fundão
Subsede – Praia Vermelha

Hospital Universitário

Acomodação

00 a 18

19 a 23

24 a 28

29 a 33

34 a 38

39 a 43

44 a 48

49 a 53

54 a 58

59 acima

Plano

Reg. ANS

Medicus Esp

Enfermaria
 196,19
221,85
300,51
355,56
405,12
408,95
444,15
561,49
824,31
1.051,31

454260056
Medicus 122

Enfermaria
 233,28
264,71
360,24
427,27
487,60
492,20
535,07
677,82
997,65

1.273,90

466861128
Medicus Esp 122

Apartamento
 231,27
262,19
356,99
423,33
483,08
487,62
530,12
671,49
985,30
1.261,72

454252055
Medicus 122

Apartamento
272,44
309,57
423,30
502,96
574,63
580,15
631,07
800,70
1.180,69
1.508,98

466860120
Opção 122

Apartamento
 282,90
321,54
440,08
523,07
597,82
603,51
656,58
833,35

1.229,38
1.571,45

466858128

Tabela válida somente para a vigência 01-12-2018.
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Universidades 
na mira

Desde a campanha, Bolsonaro 
escolheu o caminho do enfrentamento 
aberto com as universidades, num 
anti-intelectualismo que resulta em 
retrocesso para a educação e a cultura

BRASIL  NAS   TREVAS

No cardápio de fúria do presi-
dente eleito Jair Bolsonaro, a uni-
versidade, em particular, e a cultura 
e a educação, mais amplamente, 
são alvos preferenciais.

Num pronunciamento recente 
no Facebook, Bolsonaro não 
conteve a raiva. “As universidades 
(públicas) aqui, uma parte con-
siderável delas é dinheiro jogado 
fora”, disse, no jeito tortuoso de 
construir frases.

Os insultos continuaram. 
“Olha o centro acadêmico, é tanta 
besteira que a gente vê, tem que ir 
na UnB em Brasília (...) maco-
nha, era camisinha, preservativo 
no chão, cachaça na geladeira, 
tudo pichado, parecia um ninho 
de rato”. 

Juliana Paiva, representante do 
DCE Mário Prata, da UFRJ, aponta 
o absurdo. “Os centros acadêmicos 
são entidades eleitas para represen-
tar os estudantes frente a diversas 
pautas, mas principalmente a 
defesa da educação de qualidade. 
É muito assustador que ele lance 
essa ameaça. O Bolsonaro sabe que 
o movimento estudantil tem capa-
cidade de questionar e atuar sobre 
os rumos da política no Brasil”. 

Desde a sua campanha, vem 
anunciando enfrentamentos com 
a universidade. Acusa o ambiente 
universitário de ser dominado 
pela infl uência do pensamento de 

esquerda que deve ser extirpado, 
segundo sua obsessão. 

O governo que assume em 
janeiro quer trazer de volta para 
a grade curricular o ensino de 
Moral e Cívica nas escolas do 
ensino médio, como na época da 
ditadura.

As cotas raciais serão abolidas. 
Além disso, Bolsonaro pretende 
alterar currículos e forçar a aposen-
tadoria de professores com visão de 
mundo diferente da dele. 

Universidades 
na mira

"Quando ouço a 
palavra cultura, 
saco logo meu 
revólver"

Líder nazista Hermann 
Göring (1893-1946)

 Mensalidades das universidades públicas
 Voucher para a matrícula de estudantes em escolas privadas nos ensinos 

fundamental e médio 
 Escola sem Partido
 Moral e Cívica no currículo
 Fim das cotas nas universidades e no setor público
 Ensino à distância, mesmo para os níveis básicos da educação

O que vem por aí

Reitor da UFF 
não toma posse

A atmosfera do futuro governo 
já se refl ete nas universidades. Um 
exemplo é o caso do reitor eleito 
em maio pela comunidade uni-
versitária da UFF, Antônio Claudio 
Lucas da Nóbrega, que ainda não 
foi nomeado. 

O mandato do atual reitor da 
UFF se encerra no fi m do mês. Mas 
o presidente Temer não nomeou 
Antônio Claudio.

A Lei nº 9.192, de 21 de de-
zembro de 1995, estabelece que 
o presidente da República deve 
escolher o reitor e o vice através 
de lista tríplice elaborada por um 

colegiado universitário com 70% 
de docentes.

As universidades federais, exer-
cendo sua autonomia e democra-
cia, abrem um processo de consulta 
à comunidade universitária e nessa 
consulta é escolhido o candidato 
mais votado. 

O resultado vai para delibera-
ção no Conselho Universitário, que 
elabora a lista tríplice dos partici-
pantes do processo com a indicação 
do vencedor, que é enviada ao MEC 
e para apreciação do presidente da 
República, que tem a palavra fi nal.

 Em 1985, Horácio Macedo, o 

preferido na consulta interna, foi 
conduzido ao cargo de reitor ain-
da na ditadura militar-civil. Mas 
em 1998 o governo FHC nomeou 
José Henrique Vilhena, o terceiro 
colocado na disputa. Um trauma 
na história democrática da UFRJ.

Bolsonaro vai acabar com esse 
sistema. A equipe que prepara o 
plano de governo tem em mãos o 
calendário de escolha dos reitores das 
universidades federais e um estudo 
sobre quem é quem nas instituições 
de ensino superior para servir de 
análise das listas tríplices de escolhi-
dos pelas comunidades acadêmicas. 
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A festa de fim de ano dos sindica-
lizados ao Sintufrj será na quinta-
-feira, dia 13 de dezembro, das 
12h às 18h, no Lajedo, na Estrada 
da Boca do Mato, 803, Vargem 
Pequena. Haverá ônibus especial 
para ida e volta dos participantes. 
Inscrição somente pelo site da 
entidade (www.sintufrj.org.br), 
de 19/11 a 3/12. 
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