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NA PRESSÃO
REITORIA

AOS

DEVOLVE
INSALUBRIDADE

CONTRACHEQUES
A UFRJ informou que vai cumprir 
a liminar obtida pelo Sintufrj na 
Justiça e colocar de volta o adicional 
de insalubridade nos contracheques. 
A decisão foi precedida de reuniões e 
panfletagens organizadas pela base da 
categoria e que resultou em pressão 
coletiva para recuperar o direito.                                
                                                     Página 3

DUAS ETAPAS. 
Funcionários 
reuniram-se no 
pilotis da Reitoria 
(foto acima) e na 
sala do Consuni.

VITÓRIA DO SINTUFRJ
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Seria cômico se não fosse trágico: a 
sucessão de nomeações inexplicá-
veis, declarações absurdas e inicia-

tivas retrógradas sinaliza que o Ministé-
rio da Educação, que no passado recente 
impulsionou uma formidável expansão 
do ensino superior e técnico no Brasil, 
ampliando e democratizando o acesso à 
educação, tornou-se um depósito de tra-
palhões, reacionários e descompensados. 
O estrago que estes farão na educação 
brasileira é algo que ninguém consegue 
estimar – só temer.

A lista de atrocidades começou com 
a intervenção no Instituto Nacional de 
Educação de Surdos: rompendo com a 
tradição, o ministro Ricardo Vélez Rodrí-
guez nomeou para dirigir a instituição 
o candidato derrotado na consulta rea-
lizada pela instituição. O novo dirigente, 
inclusive, havia assinado um documento 
comprometendo-se a respeitar a vontade 
da comunidade acadêmica. Para piorar, 
vídeos produzidos pela premiadíssima 
TV INES, produtora de conteúdo para a 
população surda, simplesmente “desa-
pareceram” do portal. Por uma “coin-
cidência”, os programas retirados do ar 
abordavam vida e obra de pensadores 
como Rosseau, Marx, Gramsci, Nietzsche 
e Benjamin, e temas como população in-
dígena e luta contra a aids.

Mas a questão não parou por aí: o 
MEC resolveu passar da censu-
ra ao realismo fantástico e, em 

nota oficial publicada nas redes sociais, 
escrita em maiúsculas (o que, na inter-
net, indica que a pessoa está “gritando” 

MEC de pernas pro ar

com o interlocutor) e repleta de erros de 
português, acusou o jornalista Ancelmo 
Gois, responsável pela divulgação da no-
tícia, de ser “treinado pela KGB, serviço 
secreto da União Soviética”, e de mentir 
para enganar os leitores. A nota – uma 
pérola da paranoia delirante que costu-
ma aparecer com vigor nos pronuncia-
mentos do ministro – afirma que a re-
tirada dos conteúdos aconteceu durante 
o governo Temer, mas não explica os 
vários prints que provam que alguns pro-
gramas ainda estavam no ar na primeira 
semana de janeiro.

Também causou espanto a nomea-
ção da advogada Maria Eduarda Manso 

Mostaço, de 27 anos, como coordenado-
ra-geral de formação de professores na 
Secretaria de Alfabetização. Se o secretá-
rio, Carlos Francisco Nadalim, defensor 
do ensino domiciliar e dono da escola 
Mundo do Balão Mágico, já havia des-
pertado desconfiança, o nome de Mos-
taço, sem qualquer experiência profis-
sional ou formação na área, foi recebido 
como uma bomba. Mostaço junta-se ao 
inexpressivo time de ex-alunos de Rodrí-
guez e discípulos de Olavo de Carvalho 
no comando da educação brasileira.

Fechando o vendaval de notícias 
ruins, o próprio titular da pasta, 
ministro Rodríguez, concedeu en-

trevista para as “páginas amarelas” da 
revista Veja e destilou um repertório as-
sombroso de ideias de jerico: defendeu a 
cobrança de mensalidades nas universi-
dades públicas, a extinção do sistema de 
cotas, a nomeação de reitores a partir de 
um “banco de currículos”, a necessidade 
de uma “faxina ideológica” na educação 
brasileira, “dominada pelos marxistas”, 
e confessou a vontade de homenagear 
seu guru Olavo de Carvalho com um 
busto na entrada do MEC. O ministro 
afirmou também que a universidade 
deve abrigar apenas uma elite intelec-
tual, e não ser um direito universal, já 
que “nem todos estão preparados” para 
fazer parte desta elite, e coroou o festi-
val de impropérios com uma “peculiar” 
observação sobre o país que o acolheu 
(Rodríguez é colombiano): “O brasilei-
ro viajando é um canibal. Rouba coisas 
dos hotéis, rouba assento salva-vidas do 
avião; ele acha que sai de casa e pode 
carregar tudo. Esse é o tipo de coisa que 
tem que ser revertido na escola”.

Em apenas 30 dias, Rodríguez e seus 
pupilos conseguiram atacar pilares fun-
damentais da educação, como o caráter 
plural do ensino e a gratuidade, e prota-
gonizar cenas lamentáveis. Embora ca-
ricata, a malta que ocupa o ministério é 
perigosa e disposta a patrocinar uma via-
gem sem escalas rumo ao obscurantis-
mo. Urge ligar o alerta e preparar, desde 
já, a comunidade universitária e a socie-
dade brasileira para defender a educação 
pública, antes que o trator bolsonarista 
faça um estrago irreversível por gerações.

EDITORIAL

VÉLEZ 
RODRÍGUEZ. 
Obsceno 
reacionarismo 
rumo ao 
obscurantismo

Assembleia Geral
6 de fevereiro, quarta-feira, 10h - auditório do CT

Pauta: UFRJ - consulta para reitor • Eleição de Delegados e Delegadas para Plenária da Fasubra

Foto: Internet
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INSALUBRIDADE

Round vitorioso
Reitoria cumpre liminar e concorda com a formação de GT e seminário sobre saúde do trabalhador

Os trabalhadores da UFRJ 
saíram do ato convocado pelo 
Sintufrj na manhã de quinta-
-feira 31 com dois bons motivos 
a celebrar. O primeiro, mais 
imediato, foi anúncio de que a 
Reitoria vai cumprir a liminar 
obtida pelo Sindicato na Justiça 
colocando de volta o adicional 
de insalubridade nos contra-
cheques.

O segundo motivo foi o 
compromisso assumido pela 
direção da UFRJ de encami-
nhar  discussão que resulte na 
implantação de uma política de 
saúde e segurança nos ambien-
tes de trabalho. 

A atmosfera, digamos, de um 
passo adiante em questões tão 
sensíveis ao dia a dia da vida de 
milhares de técnicos da univer-
sidade, foi precedida de reuniões 
e panfletagens organizadas pela 
base da categoria e que resultou 
em pressão coletiva para recu-
perar o direito. Houve reuniões 

no CCS, CT e IPPMG, e pan-
fletagem no HUCFF.

Como foi
O ato foi inicialmente 

contra o corte dos adicionais 
ocupacionais (insalubrida-
de, periculosidade, irradia-
ção ionizante ou trabalho 
com substâncias radioativas) 
que não foram pagos à cate-
goria no salário de dezembro 
(contracheque de janeiro), 
situação que se repetiria em 
janeiro (contracheque de 
fevereiro).

O Sintufrj obteve decisão 
favorável ao mandado de 
segurança impetrado na 30ª 
Vara Federal para impedir 
o corte do pagamento dos 
adicionais a cerca de seis 
mil trabalhadores da UFRJ. 
O governo fez manobras 
protelatórias para não cum-
prir.  Mas a decisão da juíza 
Maria Izabel Sant’Anna, 

reafirmada em novo despacho, 
mandou a Reitoria colocar os 
adicionais de volta no contra-
cheque em 72 horas.

Na tarde do dia 30, a PR-4 
divulgou nota anunciando 
o cumprimento da liminar. 
Com a decisão da Justiça, que 
considerou ilegal a suspensão 
do pagamento, e após o pa-
recer da Procuradoria Geral 
Federal, a PR-4 organizou 
uma força-tarefa para efetu-
ar o lançamento dos dados 
cadastrais e percentuais dos 
6.019 servidores que deixaram 
de receber na folha de janeiro.

Segundo a nota, a previ-
são é de que o trabalho seja 
concluído dia 1º de fevereiro, 
com condições para restabele-
cimento do pagamento ainda 
na folha de fevereiro. 

A PR-4 informou, ainda, 
ter solicitado recursos para 
expedição de folha suplemen-
tar para repor o pagamento do 

adicional cortado na folha de 
dezembro.

Reunião
O ato na Reitoria culminou 

com uma reunião de duas 
horas no salão do Conselho 
Universitário, com a presença 
do pró-reitor de Pessoal, Agnaldo 
Fernandes.  

Na reunião, vários casos de 
cortes arbitrários dos adicionais 
foram relatados.

 A coordenadora-geral do 
Sintufrj Neuza Luzia questionou 
se, depois de cumprida a limi-
nar, a produção dos laudos da 
CPST iria continuar no mesmo 
padrão.

 “O servidor está num lo-
cal, exposto, mas pode perder 
adicionais como insalubridade, 
periculosidade e raio-X porque a 
universidade não tem estrutura 
para as aferições. Quando a uni-
versidade não tem como aferir, 
corta?”, indagou. 

Segundo a coordenadora-
-geral Gerly Miceli, um dos mo-
tivos do ato foi levar a demanda 
da categoria de que não se pode 
mais conviver com a falta de 
política de saúde e segurança 
no trabalho por parte da UFRJ. 
“Nem as Comissões de Saúde e 
do Servidor Público (Cissp) es-
tão implantadas. Vamos cobrar 
que a universidade construa 
junto com os trabalhadores 
ações que efetivem o funciona-
mento das comissões de forma a 
dar resposta aos trabalhadores”, 
disse ela. 

GT e seminário – Na 
reunião, o pró-reitor se com-
prometeu, então, com a consti-
tuição de um grupo de trabalho 
(que terá sua primeira reunião 
já na próxima quarta-feira, 
dia 6) e de um seminário para 
março, ambos de caráter insti-
tucional, com a finalidade de 
tratar desta questão de modo 
mais incisivo. 

Foto: Renan Silva

PELA BASE. Trabalhadores 
da UFRj na Reitoria: 
pressão contra o corte 
da insalubridade
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INSALUBRIDADE
O dia a dia de um 

setor crítico no HU

qui é o Serviço de 
Doenças Infecciosas 
e Parasitárias (DIP). 

Sabemos que o setor tem essa 
demanda. E os outros setores? 
Há pacientes com HIV e doenças 
respiratórias cujo diagnóstico só 
se sabe depois dos exames, mas 
o profissional já cuidou dessa 
pessoa. Seu corpo já teve contato. 
Esse é o nosso dia a dia. Como 
vai dizer que essa atividade não 
comporta insalubridade?”, de-
sabafa a enfermeira do Hospital 
Universitário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF) Luzia da Concei-
ção Marques, uma das centenas 
de profissionais de saúde que teve 
seu adicional ocupacional arbi-
trariamente cortado.

Luzia trabalha há 30 anos 
no HUCFF, transita em vários 
setores como no DIP. Este é um 
setor nevrálgico em termos de 
segurança em saúde do traba-
lhador. O serviço é referência 
para doenças infecciosas como 
aids, malária, dengue, menin-
gite, influenza, leptospirose, 
tuberculose, esquistossomose e 
demais doenças emergentes e 
negligenciadas. Um protocolo 
de segurança, como a utiliza-
ção de avental, máscara e luvas, 
tem de ser cumprido pelos pro-
fissionais do setor. Além do corte 
insano num setor altamente 
insalubre, as trabalhadoras de 
saúde relatam que os percentu-
ais também foram diminuídos.

 “Um absurdo. Nossa fun-
ção é a que mais se expõe aten-
dendo o paciente. Tratamos da 
higienização e ficamos expostos 
a todos os tipos de secreções e 
sangue de pessoas com doenças 
infecciosas, contagiosas e tam-
bém com HIV, aliás a maioria 
aqui no setor, isso diariamen-
te. E nesse setor tivemos corte 
e diminuição dos percentuais”, 
relata a auxiliar de enferma-
gem Cátia Regina Moravia, que 
recebia seu percentual de 20% 
há 20 anos. 

Cátia avalia que o funciona-
lismo está sendo bode expiató-
rio do governo. “Estão querendo 
colocar nos servidores públicos 
a culpa pelos descompassos da 
nação. Os culpados sabemos 
quem são. Não são os trabalha-
dores”.

“Ganho meu percentual há 

20 anos. Havia rumores do cor-
te, mas é sempre uma surpresa. 
A gente conta com o dinheiro 
e faz falta! Você se sente des-

valorizado e desalentado, pois 
sabe que exerce uma função 
que exige o pagamento de uma 
atividade que coloca em risco 

sua vida. E você não foi consul-
tado, apesar de ser um direito. 
São vidas atingidas! O corte foi 
aleatório! Tem de fazer uma 

pesquisa e cortar de quem não 
tem direito”, declara a auxiliar 
de enfermagem da DIP Leila 
Miranda de Souza.

“A

Área de risco
A enfermeira Luzia re-

lata também os problemas 
no ambiente de trabalho 
que envolvem saúde e segu-
rança do trabalhador. Citou 
piso danificado, que pode 
provocar risco de queda 
nos profissionais, e ar-con-
dicionado precário, tendo 
pacientes com sérios pro-
blemas infecciosos. “Nossos 
quartos de isolamento não 
têm filtro específico para 
atendimento hospitalar em 
pacientes com tuberculose 
e doenças infectoconta-
giosas. Como profissional, 
sou obrigada a cuidar do 
paciente em contato corpo 
a corpo. Nosso risco é gran-
de”, exemplifica.

 O corte dos adicionais 
atingiu mais de seis mil fun-
cionários em toda a univer-

O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO realiza serviços inestimáveis nas frentes acadêmicas e de assistência pública de saúde

Foto: Internet

Foto: Eliane Amaral

sidade. O impacto nos hos-
pitais é enorme. A PR-4 não 
atendeu à solicitação para 

fornecer dados sobre o ta-
manho desse impacto no 
HUCFF. 

PROFISSIONAIS do Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias do HUCFF
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Distância entre ricos e 
pobres aumentou em 2018
 “As fortunas do super-ricos cresceram a níveis nunca vistos”, aponta relatório da Oxfam, organização internacional com presença em 90 países

Em 2018, os bilionários do 
mundo aumentaram seu 
patrimônio em 2,5 bilhões 

de dólares por dia, enquanto a 
metade da humanidade ficou 
mais pobre em 11%, ou 500 mi-
lhões de dólares por dia.

Esses são os números 
do mais recente relatório da 
Oxfam, uma confederação in-
ternacional de 19 organizações 
trabalhando em rede em mais 
de 90 países. 

Segundo o documento, a 
desigualdade extrema não é 
inevitável. Ela é uma escolha 
política. Mas o que se vê mos-
tra que as decisões têm sido no 
caminho contrário: centenas 
de milhões vivem em extrema 
pobreza, enquanto quem está 
no topo recebe enormes recom-
pensas. 

O relatório, intitulado “Bem 
público, riqueza privada?”, di-
vulgado no dia 21 de janeiro, às 
vésperas do Fórum Econômico 
Mundial de Davos, informa que 
o número de bilionários dupli-
cou desde a crise financeira de 
2007-2008 e que suas fortunas 
cresceram bilhões de dólares 
por dia. Só que os super-ricos 
e as grande empresas estão pa-
gando o menor nível de impos-
tos em décadas.

Com base no relatório, 
o jornal e o site do Sin-
tufrj iniciam a publicação 
de uma série de reporta-
gens, repercutindo o con-
teúdo do documento, com 
atenção especial para o 
Brasil, país campeão em 
concentração de renda, 
no qual a desigualdade 
social alcança proporções 
obscenas.

 “Diante da crescente desi-

gualdade, até o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e a revista 
britânica The Economist estão 
dizendo que há ampla margem 
para tributar os mais ricos sem 
prejudicar o desenvolvimento 
econômico e que essa redistribui-
ção é necessária para combater a 
desigualdade.”, diz o texto.

Os custos humanos são 
imensos, atingindo serviços pú-
blicos, os quais poderiam redu-
zir o fosso da desigualdade (ou 
seja, crianças sem professores, 
unidades de saúde sem medica-
mentos).

Fazer com que o 1% mais 
rico pague apenas mais 0,5% 
de impostos sobre sua riqueza 
poderia gerar mais dinheiro do 
que o custo de educar todas as 

262 milhões de crianças que 
estão fora da escola e fornecer 
serviço de saúde que salvaria 3,3 
milhões de pessoas.

Autoritarismo
O relatório aponta que a 

desigualdade é desestabili-
zadora: “Nos últimos anos, 
assistimos a um aumento do 
autoritarismo por parte de go-
vernos em todo o mundo, com 
repressão à liberdade de ex-
pressão e à democracia. Tam-
bém vimos um crescimento 
da popularidade de ideias ra-
cistas e sexistas e dos políticos 
autoritários que as apoiam. 
Muitos apontaram a ligação 
entre essa tendência global e 
altos níveis de desigualdade”.

Reflexos na 
expectativa 
de vida

Na maioria dos países, 
o dinheiro é um passa-
porte para a saúde e vida 
longa, ao passo que ser 
pobre geralmente signi-
fica mais doenças e um 
túmulo precoce, diz o 
estudo da Oxfam, ao des-
crever como a renda ou 
a falta dela se reflete na 
expectativa de vida.

Em Pinheiros, uma das 
áreas mais ricas de São 
Paulo, no Brasil, a expecta-
tiva de vida é de 79 anos; 
em Cidade Tiradentes, um 
dos subúrbios mais po-
bres de São Paulo, é de 54 
anos. “É difícil pensar em 
uma injustiça maior do 
que viver 25 anos a me-
nos simplesmente por ser 
pobre”, diz o relatório.

Entre 2017 e 2018 
surgiu um novo 
bilionário a cada 
dia; 26 indivíduos 
possuem a mesma 
riqueza dos 3,8 
bilhões de pessoas 
que compõem a 
metade mais pobre 
da humanidade

RETRATO. Em São Paulo, cidade mais rica do país, a imagem contundente da desigualdade

MUNDO TÃO DESIGUAL 1

Foto: Internet
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A radicalização da
Professor do Programa de Pós-
-Graduação em Políticas Públicas 
e Formação Humana da Uerj, 
Gaudêncio Frigotto disseca os ca-
minhos possíveis do governo Bol-
sonaro e acusa as forças que trama-
ram a derrubada de Dilma Rousseff  
como responsáveis pela ascensão 
da extrema direita. Veja os princi-
pais trechos de seu depoimento ao 
Jornal do Sintufrj.

“A agenda do governo Bol-
sonaro é de radicalização das 
contrarreformas conjugando 
três fundamentalismos: o eco-
nômico, o político e o religioso. 
Individualmente e na sua jun-
ção, pautam-se por uma extrema 
perversidade que liquida a esfera 
dos direitos universais somente 
possíveis numa esfera pública.

O fundamentalismo econô-
mico não só prega a privatiza-
ção e a venda do que resta do 
país, mas toma o fundo público 
privadamente. No campo das 
relações trabalhistas, a tese é: ou 
o emprego ou os direitos. Para 

Os três fundamentalismos
isso, liquida-se com a justiça 
do trabalho, e cada trabalhador 
será refém de uma escravidão 
consentida e legalizada.  

O fundamentalismo políti-
co se expressa abertamente pela 
tese não de combate, mas de 
ódio e eliminação da esquerda 
e do pensamento divergente. 
Isto equivale dizer todos aque-
les que defendem a justiça, os 
direitos sociais e subjetivos. 
Um terreno de cultura neo ou 
protofascista. 

E, fi nalmente, outro ovo de 
serpente letal, o fundamentalis-
mo religioso, particularmente dos 

neopentecostais, mas também de 
setores de outras denominações 
e da igreja católica. Por trás 
do moralismo, da ‘teologia’ da 
prosperidade, escondem que são 
os atuais adoradores de bezerros 
de ouro (...) que manipulam a fé 
simples, em especial dos setores 
populares, para enriquecer. 

O ovo de serpente está na 
defesa da subordinação da esfera 
pública, da ciência e de valores 
universais pelos valores do 
mundo privado de determinada 
denominação religiosa. Volta-se 
à Idade Média com a imposição 
do criacionismo e do combate 

ao que denomina ideologia de 
gênero. 

Não se trata de negar a 
espiritualidade, seja ela ligada 
ou não a uma determinada 
denominação religiosa. Trata-
-se de situá-la estritamente no 
plano da opção pessoal privada 
e, portanto, separada do Estado.  
Deste modo, o Estado laico não 
elimina o direito pessoal à reli-
gião, mas este direito não pode 
fazer parte e nem se sobrepor às 
leis que regulam a vida de todos 
os cidadãos, crentes ou não.  O 
Estado laico e democrático não 
pode permitir o uso da religião 

e da fé simples do povo para 
resigná-lo ao seu sofrimento e 
pobreza ou explorá-lo.

As pessoas escolhidas para di-
rigir estes três fundamentalismos 
expressam que estamos submer-
sos no maior grau de insensatez 
e de estupidez humana que se 
expressa não só na eliminação 
dos direitos, mas da vida. 

A liberação das armas, a 
diminuição da idade penal, 
a militarização das escolas, o 
ódio ao pensamento divergente 
são a expressão mais aguda 
desta insensatez e estupidez 
humana.” 
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s contrarreformas

Universidade para poucos

A trama
“A vitória eleitoral, pela 

primeira vez no Brasil, das 
forças de extrema direita e o 
preço que isto representa para 
os direitos universais e para 
o Estado de direito só ganha 
compreensão dentro das tra-
mas midiática, parlamentares 
e jurídicas que arquitetaram e 
definiram o golpe de Estado de 
agosto de 2016. 

Com efeito, este golpe foi par-
te de um processo que buscava 
a retomada do poder do bloco 
de forças econômicas e políticas 
dominantemente de direta que 
governaram o país na década de 

1990 e que adotaram a cartilha 
das reformas neoliberais em to-
das as esferas da sociedade. Não 
liquidaram de vez a educação e 
a venda do país pela resistência 
ativa de forças sociais do campo 
da esquerda. 

Numa conjuntura de crise 
econômica, começou-se no 
âmbito parlamentar e midiático 
um processo de desestabilização 
do Governo Dilma Rousseff na 
perspectiva de ganhar as eleições 
em 2014. A manipulação dos 
movimentos de rua pela mídia 
empresarial, em especial a partir 
de 2014 após a derrota de Aécio 

Neves, e o conluio jurídico par-
lamentar e em torno da operação 
Lava Jato armaram o golpe tendo 
como o vice-presidente a barriga 
de Aluguel ou o ‘mordomo da 
corte’. 

Um golpe que, novamente 
como mostram várias análises, 
a burguesia brasileira integrista 
e subordinada o armou com a 
participação ‘diplomática’ dos 
Estados Unidos.

O preço do golpe não só foi a 
derrota política deste grupo, mas 
a pavimentação do espaço para a 
extrema direita assumir o poder, 
agora pelo voto.”  

 “No plano do fundamen-
talismo econômico, a Emenda 
Constitucional 95 explicita o con-
gelamento, por 20 anos, de qual-
quer acréscimo de investimento, 
não só na educação pública, mas 
em todos os âmbitos do setor que 
se ocupam de direitos universais 
(educação, saúde, habitação, 
trabalho, cultura etc.).

 Na educação básica, o in-
vestimento dos municípios e dos 
estados é pífi o e se expressa na 
fragilidade da base material para 
uma educação de qualidade. 
Base esta que inclui instalações 
de prédios com espaço e não 

casebres, salas adequadas, labo-
ratórios, auditórios, biblioteca, 
espaço para diferentes esportes 
e para arte e salário digno dos 
docentes e numa carga horária 
em sala que não exceda 50% 
do seu tempo de trabalho. No 
ensino superior, mais de 80% já 
é provado.

As universidades estão atola-
das em dívidas e operando sem 
recursos para investimentos e 
manutenção. No mesmo cami-
nho estão os Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia. 
Em ambos os casos, por mecanis-
mos diversos, o que se objetiva 

é abrir terreno ao negócio da 
privataria. No ensino superior 
público ressurge novamente as 
teses da venda de serviços e da 
cobrança das mensalidades. 
Para os mais pobres, retoma-se 
a promessa do voucher.  

Mas, ao mesmo tempo, a tese 
presidente e dos seus ‘especia-
listas neutros e sem ideologia’ 
é do ‘mérito’ individual. Como 
dedução lógica, propala que a 
universidade, portanto, não é 
para todos. Por essa via se interdi-
ta a ‘cidadania econômica’ para 
mais de 80% dos jovens da classe 
trabalhadora, condenando-os 

ao trabalho simples ou às mais 
degradantes formas de infor-
malidade.

O segundo caminho de li-
quidação da educação pública, 
Básica e Superior, é efetivado 
pelos fundamentalismos polí-
tico e religioso. Ambos têm no 
movimento Escola sem Partido 
sua síntese. A acusação da ideo-
logização pelas ciências sociais 
e humanas confl ui para o apoio 
do conjunto dos dois movimentos 
e do fundamentalismo religioso 
a suas bancadas no Congresso 
para o que se consubstanciou 
na contrarreforma do Ensino 

Médio, nas Bases Curriculares 
Nacionais e agora, já, a Educação 
a Distância na Educação Básica, 
com a aprovação das Diretrizes do 
Ensino Médio. 

Esse conjunto de mudanças 
atende a todas essas forças con-
servadoras, mediante a diluição 
das áreas das ciências sociais e 
humanas, e mesmos ciências da 
natureza na formação da maior 
parte da juventude brasileira.”

Mais Escola sem Partido, 
“marxismo cultural” e fun-
damentalismo religioso na 
íntegra da entrevista em www.
sintufrj.org.br 

Foto: Internet
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EM FOCO
Foto: Internet

Inúmeros vídeos relaciona-
dos a filósofos, direitos LGBTQ+, 
feminismo e esquerda foram re-
tirados da TV Ines, do Instituto 
Nacional de Educação de Sur-
dos (Ines), conhecida por ser 
a primeira web-televisão para 
surdos do Brasil, com diversos 

Censura: vídeos são
retirados de site do Ines

assuntos em libras.
Segundo denúncias de 

alunos, professores e funcio-
nários do Ines, programas 
temáticos sobre Marilena 
Chaui, Karl Marx, Friedrich 
Engels, Nietzsche e outros, 
sumiram do catálogo on-line. 

CRIME EM BRUMADINHO. O rompimento da represa da Vale era um evento anunciado. O episódio, 
que deixou às famílias dos trabalhadores a tarefa cruel de contar seus mortos, é um monumento à 
impunidade que blinda as grandes corporações e os ricos neste país, que têm na sua ancestralidade 
o DNA de sangue da escravatura.

A UFRJ concederá o 
título de Doutor Hono-
ris Causa ao professor, 
dramaturgo e teatrólogo 
Amir Haddad, fundador 
do grupo Tá na Rua, des-
pejado do Teatro Glauce 
Rocha após ter se esta-
belecido por 25 anos. A 
solenidade ocorrerá no 
dia 13 de fevereiro, às 
17 horas, no salão Pe-
dro Calmon, na Avenida 
Pasteur, 250 – campus 
da Praia Vermelha. 

Homenagem a 
Amir Haddad

Além destes, a entrevista com o 
deputado Jean Wyllys (PSOL-
-RJ), que renunciou ao man-
dato na semana passada após 
sofrer ameaças, também foi 
removida.

Coincidentemente, o sumiço 
se deu logo após a nomeação 
de Paulo André Bulhões, o se-
gundo colocado para a diretoria 
do Instituto pelo Ministério da 
Educação. Solange Maria da Ro-
cha estava em primeiro, porém, 
desrespeitando a tradição, o mi-
nistro Ricardo Vélez Rodríguez 
nomeou Bulhões, que foi apoia-
dor de Jair Bolsonaro e chegou 
a fazer campanha para o atual 
presidente.

O MEC divulgou nota oficial 
tentando justificar o sumiço dos 
vídeos. Não justificou e ainda 
aproveitou para atacar o jorna-
lista do Globo Ancelmo Gois, que 
havia noticiado o fato em sua 
coluna. Segundo o ministério, 
o jornalista seria da KGB, antiga 
polícia política da União Soviéti-
ca, desaparecida há 30 anos.

Folia e política
Neste ano, a política é tema de várias manifestações, incluindo 

marchinhas e sambas-enredo do Carnaval. Por isso, a partir desta edi-
ção apresentaremos algumas letras com esta temática. A primeira é o 
samba-enredo da Estação Primeira de Mangueira.

História pra ninar gente grande
G.R.E.S. Estação Primeira de Mangueira

Mangueira, tira a poeira dos porões
Ô, abre alas pros teus heróis de barracões
Dos Brasil que se faz um país de Lecis, Jamelões
São verde e rosa as multidões
Brasil, meu nego
Deixa eu te contar
A história que a história não conta
O avesso do mesmo lugar
Na luta é que a gente se encontra
Brasil, meu dengo
A Mangueira chegou
Com versos que o livro apagou
Desde 1500
Tem mais invasão do que descobrimento
Tem sangue retinto pisado
Atrás do herói emoldurado
Mulheres, tamoios, mulatos
Eu quero um país que não está no retrato
Brasil, o teu nome é Dandara
E a tua cara é de cariri
Não veio do céu
Nem das mãos de Isabel
A liberdade é um dragão no mar de Aracati
Salve os caboclos de julho
Quem foi de aço nos anos de chumbo
Brasil, chegou a vez
De ouvir as Marias, Mahins, Marielles, malês

Foto: Internet
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