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Governo tira do servidor e dos 
pobres para dar aos banqueiros 
O projeto de reforma admi-

nistrativa de Jair Bolso-
naro encontra-se na Casa 

Civil e a previsão é que chegue ao 
Congresso Nacional até feverei-
ro. Na avaliação do coordenador 
da Fasubra, Celso Sá Carvalho, 
a nova versão da proposta que 
o governo prepara deve piorar 
a ideia de redução dos salários 
de parte dos servidores. Como 
a Constituição não permite o 
rebaixamento salarial, isso será 
feito através da diminuição das 
horas trabalhadas. 

“A redução do setor de traba-
lhadores do Estado, sobretudo na 
saúde e na educação, é o centro 
das intenções do governo. Porque 
nem todos serão afetados, tanto é 
que acabou de ser permitido o au-
mento salarial para a elite da polí-
cia. Não haverá dano significativo, 
por exemplo, na Receita Federal”, 
complementou o dirigente. 

No primeiro texto havia um 
dispositivo que permitia que o 
governo, diante da crise fiscal, 
pudesse reduzir a folha de paga-
mento de servidores. “(o gover-
no) Sinaliza para dentro da Cons-
tituição, ou seja, vai haver um 
dispositivo constitucional que 
permite que o governo, ao anun-
ciar que tem crise fiscal, possa 
baixar a folha de pagamento. É 
criminoso”, sentenciou Celso. 

Segundo o coordenador da 
Fasubra, “se juntar (essa medida) 
com a Emenda Constitucional 95 
(do teto de gastos), vamos ter-
minar o mandato do senhor Jair 

Bolsonaro na pobreza; e os que es-
tão piores que a gente, mortos de 
forme. Hoje, o pobre em geral, se 
não está passando fome, está mor-
rendo à bala. E sem serviço públi-
co será o caos. Se juntar tudo isso, 
simplesmente acaba a assistência 
social, qualquer tipo de política 
pública”. 

Diante de todas as últimas 
ações do governo, entre as quais a 
ameaça concreta à autonomia uni-
versitária, Celso não tem dúvidas 
de que a única saída é organizar 
a classe e fazer o que a Colômbia, 
Bolívia, Chile e Argentina estão fa-
zendo, que é ir para o campo de 
batalha. “A reforma vai angariar re-
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MANIFESTAÇÃO no Centro do Rio/2019. Sintufrj sempre presente nas lutas
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cursos para o pagamento da dívi-
da, dinheiro que vai para o capital 
especulativo e não para o capital 
produtivo. Tudo para o sistema 
financeiro. É tirar do meu salário 
para dar dinheiro para os bancos 
privados, os credores do Estado 
brasileiro, os donos da dívida pú-
blica”, concluiu o dirigente. 
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DOIS PONTOS 

Um dos maiores estudiosos 
da cultura afro-brasileira no 
país, Nei Lopes lançou em 
2019 mais três livros que 

Casos de feminicídio aumentam
Casos de feminicídio 

aumentaram no Bra-
sil em 2019. Dos 518 

crimes contra a mulher 
registrados pelo relatório 
produzido pela Rede de Ob-
servatórios, em que foram 
monitorados os cinco me-
ses anteriores nos estados 
do Rio de Janeiro, São Pau-
lo, Bahia, Ceará e Pernam-
buco, 39% se enquadravam 
na categoria de feminicídio. 

De acordo com o relatório, 
os casos registraram alta 
de 13% no ano de 2019 
em relação a 2018. Os da-
dos foram divulgados pela 
revista Fórum em matéria 
produzida em novembro.

Uma das faces desse 
fenômeno é o assassinato 
de meninas adolescentes e 
jovens, principalmente em 
Fortaleza e Região Metro-
politana. O relatório tam-

bém afirma que houve um 
aumento das denúncias de 
violência contra a mulher 
nos últimos anos, princi-
palmente com a criação de 
mais Delegacias Especiais 
da Mulher e da Lei Maria 
da Penha.

Recorde em São Paulo
Os casos de feminicídio, se-
gundo pesquisa do site G1, 
com base em dados da Se-

cretaria de Segurança Pú-
blica, bateram recorde em 
São Paulo em 2019, com 
o registro de 154 casos de 
janeiro a novembro, contra 
134 ocorrências em 2018. 
Ainda segundo a pesquisa, 
79% têm autoria conhecida 
e 68% ocorreram em casa.

O site aponta que o nú-
mero de casos é o maior 
desde o início da série his-
tórica, em 2015, com a pu-

blicação da lei que prevê 
penalidades mais graves 
para homicídios que se en-
caixam na definição de fe-
minicídio (quando o crime 
foi cometido por razões da 
condição do sexo femini-
no, envolvendo violência 
doméstica e familiar e me-
nosprezo ou discriminação 
à condição de mulher), 
tipificado como crime he-
diondo.
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Nei Lopes reage ao “analfabetismo funcional” sobre a população negra

evidenciam o protagonismo 
do povo negro na sociedade 
brasileira.

As obras desse escritor 
e compositor ganham ain-
da mais relevância nesses 
tempos de preconceito exal-
tado. “Esses livros vão na 
contramão do racismo es-
trutural que nos inviabiliza, 
até mesmo como persona-
gens de ficção”, diz.

Os três livros em questão 
são Agora Serve o Coração 

(ficção ambientada no su-
búrbio carioca), Meu Lote 
(textos com pensamento 
crítico) e Afro-Brasil Relu-
zente – 100 Personalidades 
Notáveis do Século XX (perfis 
de afrodescendentes).

Com isso, Nei Lopes ul-
trapassa a marca de 40 livros 
publicados, com ênfase à im-
portante presença negra na 
história do país e suas dife-
rentes manifestações nas ar-
tes, na religião e na constru-

ção da identidade nacional.
“Quando um ministro da 

pasta da Educação, ou de 
outra pasta qualquer dessas 
aí, diz que não existe povo 
negro no Brasil e, sim, gen-
te de ‘pele escura’, me sinto 
na obrigação de mostrar o 
quanto a civilização brasilei-
ra deve aos negros, ou seja, 
aos pretos e pardos, que 
hoje constituem a maioria 
da população.”

Ele lembra que os ances-

trais que vieram da África 
foram sempre a maioria da 
população, principalmente 
entre os séculos XVII e XIX. 
“Então, só diz que a civiliza-
ção brasileira é apenas ‘ju-
daico cristã’ quem não sabe 
o que é civilização. Nós, que 
sabemos, não podemos fi-
car calados ante essas mani-
festações de analfabetismo 
funcional”.

Revista CartaCapital 

(escrito por Augusto Diniz, jornalista)

Livros lançados em 2019 pelo escritor e compositor sublinham o negro na sociedade

Médica, ex-reitora da Uerj 
e ex-ministra da Secretaria 
Especial de Políticas para as 
Mulheres no governo Lula (de 
2004 a 2010), Nilcea Freire 
faleceu no dia 28 de dezem-
bro, aos 66 anos, em conse-
quência de um câncer cere-
bral. Muitas homenagens a 
apresentam como destacada 
militante das grandes causas 

Nilcea Freire: exemplo sempre presente
do povo brasileiro, como a 
Central Única dos Trabalha-
dores (CUT), a UFRJ e a pró-
pria universidade que dirigiu, 
entre tantas outras. Mas com 
certeza Nilcea será lembrada 
por várias gerações como a 
precursora das cotas raciais e 
sociais nas instituições públi-
cas de ensino superior. 

Atitudes
Como feminista, Nilcea à 
frente da Secretaria Especial 
de Políticas para as Mulhe-
res conduziu o processo de 
criação da Lei Maria da Pe-
nha; a implantação de um 
canal específico de denún-
cias contra a violência às 
mulheres, o Disque 180; e o 

Pacto Nacional de Enfrenta-
mento à Violência contra à 
Mulher, entre outras inicia-
tivas. Como reitora, implan-
tou as cotas raciais e sociais 
na Uerj, exemplo que foi 
sendo seguido pelas univer-
sidades federais, até que o 
sistema de cotas se tornou 
lei pelo governo petista. 

“Vai o ser humano, mas 
fica o exemplo. Nilcea há de 
seguir iluminando os cami-
nhos de todas as mulheres 
e todos os homens que de-
dicam suas vidas à luta por 
uma sociedade mais justa e 
igualitária”, diz a nota da CUT.

Em nota de pesar, a 
Reitoria da UFRJ lembrou 
que Nilcea foi a primeira 

mulher a ocupar o cargo 
de reitora em universidade 
pública no Estado do Rio, 
em 2000. E que o sistema 
de cotas institucionalizado 
em sua gestão foi pioneiro 
no Brasil e, mais tarde, re-
ferência para a política de 
acesso ao ensino superior.

"Precisamos, cada 
vez mais, de Nilceas"
Foi o que disse o ex-presiden-
te Lula. Para a ex-presidenta 
Dilma Rousseff, o legado de 
Nilcea é exemplo de resistên-
cia ao autoritarismo, à miso-
ginia e à exclusão social, par-
ticipando de lutas em defesa 
dos direitos das mulheres, do 
povo e pela Educação.

Trajetória de luta
Em nota de pesar, a rei-
tora da Uerj lembrou sua 
trajetória. Nilcea nasceu 
em setembro de 1952. Em 
1972, ingressou no curso 
de Medicina da (então) 
Universidade do Estado da 
Guanabara e filiou-se ao 
Partido Comunista Brasi-
leiro (PCB), permanecendo 
até 1979. Em virtude de 
sua atuação contra a dita-
dura, foi ameaçada pelos 
órgãos de repressão, exi-
lando-se no México, entre 
1975 a 1977. De volta ao 
Brasil, participou dos mo-
vimentos pela redemocra-
tização do país e continuou 
os estudos na Uerj. 
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As universidades, ins-
titutos federais e o 
Colégio Pedro II fo-

ram, mais uma vez, alvo do 
governo Bolsonaro. Em edi-
ção extraordinária do Diário 
Oficial da União, às vésperas 
do Natal, foi publicada a Me-
dida Provisória nº 914/2019 
acabando com a autonomia 
dessas instituições na reali-
zação de eleição de seus di-
rigentes: reitores e diretores 
de unidades.

No caso de reitor, a MP 
torna obrigatória a realiza-
ção de consulta à comuni-
dade universitária para for-
mação da lista tríplice a ser 
submetida ao presidente 
da República, cuja votação 
tem peso de 70% para do-
centes, 15% para técnicos-
-administrativos e 15% para 
estudantes. 

Já os diretores das unida-
des acadêmicas não serão 
mais eleitos pela comunida-
de universitária e, sim, indi-
cados pelos reitores.  

Tramitação da MP – A 
movimentação da Frente 
Parlamentar pela Valoriza-
ção das Universidades Fe-
derais – presidida pela de-
putada Margarida Salomão 
(PT-MG), ex-reitora da UFJF 
– e de outros deputados 
da Comissão de Educação 
é para que o Congresso de-
volva a MP 914/2019 por 
causa da série de vícios que 
contém, entre eles a falta de 
necessidade de urgência.  

As MPs são normas com 
força de lei editadas pelo 
presidente da República em 
situações de relevante ur-
gência, que passam a valer a 
partir do momento em que 
são publicadas. E apesar de 
produzirem efeitos jurídicos 
imediatos, as MPs precisam 
da apreciação da Câmara e 
do Senado para se converte-
rem em lei ordinária. O pra-
zo de vigência é de 60 dias, 

Bolsonaro volta a atacar 
a autonomia universitária 

prorrogado por igual perío-
do caso não tenha votação 
concluída nas duas Casas. Se 
não for apreciada em até 45 
dias da publicação, ela entra 
em regime de urgência.

Retrocesso
Desde a redemocratização 
do país, as instituições fede-
rais de ensino superior  ele-
gem seus dirigentes através 
de pesquisa (eleição direta), 
e a maioria adota o sistema 
paritário, ou seja, o voto dos 
três segmentos tem o mes-
mo peso. 

 “A intenção evidente 
por detrás dessa MP é pos-
sibilitar ao governo os meios 
para impor a nomeação de 
reitores que representem 
apenas uma minoria de um 
único segmento, carecendo 
de qualquer legitimidade 

frente ao conjunto da comu-
nidade acadêmica”, aponta 
a nota da Universidade Fe-
deral Rural do Rio de Janei-
ro, que finaliza conclaman-
do o Congresso Nacional a 
rejeitar a MP do governo.

Segundo a CUT, “o presi-
dente inimigo da educação 
sorrateiramente edita uma 
MP totalmente inconstitu-
cional, pois não preenche 
os requisitos de urgência e 
relevância, tampouco foi dis-
cutida com o segmento em 
questão”. A nota da Central 
frisa, ainda, que o desequi-
líbrio no peso dos votos dos 
segmentos da comunidade 
tem nítido objetivo de corro-
er relações na comunidade 
acadêmica.

A Frente Parlamentar 
pela Valorização das Univer-
sidades Federais destacou: “A 

MP ataca a prerrogativa dos 
Conselhos Universitários de 
formulação da lista tríplice, o 
que, naturalmente, favorece 
a participação de candidatos 
avulsos que podem, mesmo 
com votação inexpressiva, vir 
a integrar a lista”.

UFRJ e Andifes
A Reitoria da UFRJ replicou 
em seu site a nota da Asso-
ciação Nacional dos Dirigen-
tes das Instituições Federais 
de Ensino Superior (Andi-
fes), para quem a MP impõe 
regras às universidades sem 
diálogo com a comunida-
de universitária ou com o 
Parlamento brasileiro, que 
deve ser, este sim, o lugar 
da apreciação e deliberação 
das leis. “A desconsideração 
é tanto mais flagrante, se 
temos em conta as iniciati-

vas legislativas sobre o tema 
que ora tramitam no Con-
gresso Nacional”, acrescenta 
a nota da Andifes. 

Foto: Internet

BOLSONARO: o presidente que odeia a educação, a cultura e a pesquisa científica

FASUBRA

“Um tremendo 
retrocesso”
O coordenador da Fa-
subra, Celso Luís Sá 
Carvalho, explica que, 
com a Lei nº 9.192, a 
consulta poderia acon-
tecer ou não e, se hou-
vesse, teria que seguir 
a ponderação de 70% 
de peso para docentes. 
Mas a MP 914/2019 
torna a consulta obri-
gatória.  

“O que acontece ao 
torná-la obrigatória? 
Nós havíamos cons-
truído uma metodologia 
na qual uma pesquisa 
de opinião balizava as 
candidaturas que se-
riam submetidas ao 
colégio eleitoral. Mui-
tas vezes descolada 
da institucionalidade, 
os movimentos cons-
truíam o processo 
com o compromisso 
político das chapas, 
tornando-o cada vez 
mais democrático. Me 
parece que o governo 
se deu conta disso e 
quer promover uma 
mudança estrutural”, 
acredita o dirigente.  

Além do peso desi-
gual para os segmentos, 
a MP, segundo Celso, 
vai mais longe: reitores 
podem escolher direto-
res sem eleição. “Isso 
permite que a reitoria 
monte uma rede de 
poder. Um tremendo 
retrocesso. Esta é a ver-
dade”, afirma. 
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Enquanto tramita a 
Medida Provisória nº 
914, que interfere na 

escolha de dirigentes das 
instituições federais de en-
sino, foi apresentado, no 
segundo semestre de 2019, 
projeto sobre a regula-
mentação do artigo 207 da 
Constituição, que trata da 
autonomia universitária. 

O presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia, já assi-
nalou a criação de uma co-
missão especial para tratar 
deste tema, a qual deverá 
ser instalada logo após o 
fim do recesso no Congres-
so Nacional e terá até o fim 
de maio para apresentar 
relatório final, que será 
encaminhado ao pleno da 
Câmara para votação.

Com isso, embora a tra-
mitação do projeto e da 
MP 914 possam caminhar 
em paralelo, segundo a 
Frente Parlamentar pela 
Valorização das Universida-
des Federais, há um forte 
movimento, por parte dos 
deputados, para poten-
cializar o debate em torno 
desta comissão na Câmara.

Horácio Macedo: 
expressão da autonomia
Horácio Macedo (falecido 
em 1999), além de ter sido, 
em 1985, o primeiro reitor 
eleito pela maioria absoluta 
de professores, técnicos-ad-
ministrativos e estudantes 
da UFRJ, entrou para a his-
tória como um dos grandes 
defensores da autonomia 
universitária. Ele apoiou e 
participou ativamente dos 
movimentos que uniram 
técnicos-administrativos, 
professores e estudantes 
por eleições diretas nas 
universidades federais. 

Faz parte da história 
do movimento da UFRJ o 
envio, pelo reitor Horácio 

Dá para confiar no Congresso? 
Riscos rondam
a autonomia 
universitária

Macedo, de 40 ônibus lota-
dos de servidores da insti-
tuição para acompanhar a 
votação, na Constituinte de 
1988, do artigo 207, que 
trata da autonomia univer-
sitária. O próprio Horácio 
ajudou a construir o texto 
do artigo.

“A cada momento de 
aparente derrota, Dom 
Quixote aparecia mais for-
te, porque ele não aceitava 
a derrota. Horácio era as-
sim, e temos que ser assim. 
Temos que usar essa lem-
brança para construir um 
novo campo de luta”, afir-

mou o ex-reitor Aloísio Tei-
xeira (falecido em 2012), 
quando da inauguração 
do Centro Cultural Horácio 
Macedo, em 2006, no Cen-
tro de Ciências Matemáti-
cas e da Natureza (CCMN). 
Uma justa homenagem da 
UFRJ ao reitor combativo e 
de luta. 

Casa de Rui Barbosa 
sob o comando de 
Marco Feliciano
Na quarta-feira, 8, Jair Bol-
sonaro exonerou a equipe 
de profissionais da Casa 
de Rui Barbosa – uma das 
mais importantes institui-
ções culturais do Brasil – 
e nomeou como diretora 
geral Letícia Dornelles, au-
tora da minissérie do SBT 
Minha Vida É uma Novela 
e afilhada política do pas-
tor Marco Feliciano.

Foram demitidos o di-
retor de pesquisa, Anto-
nio Lopes, e quatro chefes 
do centro de pesquisa: o 

cientista político Charles 
Gomes, a jornalista Jöelle 
Rouchou, a ensaísta Flora 
Sussekind e o sociólogo e 
premiado escritor José Al-
mino de Alencar, filho de 
Miguel Arraes. O quinteto 
era considerado no meio 
cultural como a “alma da 
Casa”. 

A Fundação Casa de Rui 
Barbosa era ligada ao ex-
tinto Ministério da Cultura 
e agora está sob o coman-
do do secretário especial 
de Cultura Roberto Alvim, 
o mesmo que chamou Fer-
nanda Montenegro, de 90 
anos, de “sórdida”. A finali-
dade da instituição é o de-
senvolvimento da cultura, 
da pesquisa e do ensino, 
além de divulgar o culto da 
obra e da vida de Rui Bar-
bosa, oferecendo espaço 
reservado ao trabalho inte-
lectual, à consulta de livros 
e documentos e à preser-
vação da memória nacio-
nal. (com a revista Fórum)

SAÚDE

Em dia com as vacinas
Por Luzhelene Silva Bernardo 
Nesse período de férias, 
descanso e planejamento 
das viagens, é importante 
também estar com suas 
vacinas em dia, em espe-
cial as vacinas contra a fe-
bre amarela e sarampo. 

A febre amarela é 
uma doença infecciosa 
febril aguda, causada por 
um vírus transmitido por 
mosquitos e possui dois 
ciclos: urbano e silvestre. 
O vírus da febre amarela é 
transmitido pela picada de 
mosquitos infectados com 
o vírus e não há transmis-
são direta de uma pessoa 
à outra. É uma doença 
grave e com alto poder de 
disseminação em áreas 
urbanas infestadas pelo 
mosquito Aedes aegypti.

Os meses de dezem-

bro a maio apresentam 
maior número de casos de 
pessoas com febre amare-
la, período do ano em que 
a temperatura média au-
menta juntamente com a 
maior frequência de chuvas, 
característica desse período 
do ano, fato que favorece a 
proliferação de mosquitos e 
maior circulação do vírus da 
febre amarela. A única for-
ma de prevenir a doença é 
pela vacina, que deverá ser 
administrada pelo menos 10 
dias antes da viagem para a 
área de risco. 

Sem vacina, há risco
Já o sarampo é uma doença 
viral, aguda infecciosa grave 
e extremamente contagio-
sa, sendo uma das principais 
causas de morbimortalidade 

entre crianças menores de 5 
anos. A transmissão ocorre 
de forma direta de pessoa 
a pessoa por meio de se-
creções expelidas ao falar, 
tossir, espirrar ou respirar. 
Todas as pessoas que não 
receberam a vacina contra o 
sarampo estão em risco de 
contrair a doença.

A única forma de preve-
nir o sarampo é por meio 
da vacina tríplice viral, que 
protege contra o sarampo, 
caxumba e rubéola e deve 
ser administrada  conforme 
a situação vacinal da pes-
soa: aos 12 meses de idade, 
administrar a primeira dose 
da vacina; aos 15 meses de 
idade, administrar a segun-
da dose da vacina; pessoas 
de 30 a 49 anos de idade, 
recomenda-se uma dose 
da vacina tríplice viral; pes-
soas imunocomprometidas 
ou portadoras de condições 
clínicas especiais devem ser 
avaliadas nos Centros de 
Referência para Imunobioló-
gicos Especiais antes da va-

cinação; profissionais da 
saúde têm indicação para 
receber duas doses de va-
cina tríplice viral, indepen-
dentemente da idade. 

A vacina tríplice viral é 
contraindicada para: ges-
tantes, crianças menores 
de 6 meses de idade e 
pessoas com sinais e sin-
tomas de sarampo. (fonte: 
Ministério da Saúde)

Disponíveis 
também no CVA
As vacinas contra a febre 
amarela e sarampo estão 
disponíveis durante todo 
o ano nas unidades bási-
cas de saúde e no Centro 
de Vacinação de Adultos 
/ UFRJ.

Não esqueçam de le-
var a caderneta de vacina-
ção quando forem atuali-
zar suas vacinas!

Luzhelene Silva Bernardo é 

enfermeira do Trabalho, chefe do Centro 

de Vacinação de Adultos/Coordenação 

de Políticas de Saúde do Trabalhador, 

Pró-Reitoria de Pessoal, UFRJ.

HORÁCIO Macedo reunido com estudantes, no Fundão

Foto: Divulgação
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