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Apesar das negociatas conduzidas pelo presidente da Câmara, 
Arthur Lira, o governo não tem número suficiente de parlamenta-
res para aprovar a ‘reforma’ administrativa, de acordo com o Ob-
servatório da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público. Mas a 
pressão é fundamental para que a PEC 32 não seja aprovada. Veja 
como pressionar os parlamentares federais do Rio de Janeiro. 
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A pandemia nos impôs uma nova rotina de vida e por mais que estejamos ávidos por nos encontrarmos presencialmente 
e confraternizarmos ainda não é seguro.

A máxima “proteger a nós mesmos é proteger o outro” ainda está na ordem do dia. Infelizmente, portanto, a nossa festa 
de fim de ano será mais uma vez adiada.

Porém, para não deixar de haver uma celebração, estamos preparando uma surpresa para os sindicalizados. Para parti-
cipar da Surpresa Natalina, o sindicalizado deverá se inscrever.

Surpresa Natalina
Período de inscrição 
De 03/11 até 08/11

Inscreva-se!

Link para inscrição da Surpresa Natalina
http://sistema.sintufrj.org.br/

PASSO A PASSO PARA A INSCRIÇÃO

CASO VOCÊ NÃO TENHA MAIS 
ACESSO AO E-MAIL CADASTRADO 

NO SINTUFRJ

Por motivos de segurança, 
precisamos que você entre em 
contato com o SINTUFRJ, para 

que possamos verificar a sua real 
identificação com a verificação de 

alguns dados no sistema.

Os dados estando corretos ire-
mos cadastrar o seu novo e-mail.

Telefones: 
99821-3097 / 96549-2390.
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RETORNO: PORTARIA DA UFRJ ESTABELECE ORIENTAÇÕES
Sintufrj acompanha atento o processo de retorno às atividades presenciais e recomenda 
que casos de desrespeito às normas sejam imediatamente relatados à entidade

Portaria da Reito-
ria da UFRJ pu-
blicada na quarta-

-feira, 3 de novembro, 
estabeleceu orientações 
para organizar o retor-
no “gradual e seguro” das 
atividades presenciais na 
universidade com estrito 
respeito às diretrizes de 
biossegurança.

A representante da 
bancada técnico-adminis-
trativa no Consuni, Joa-
na de Angelis – também 
coordenadora do Sintufrj 
– e que teve participação 
ativa nos debates que 
resultaram na resolução 
n 15, disse que o sindi-
cato está observando de 
perto todo o processo de 
reacomodação das ativi-
dades presenciais inicia-
do na quarta-feira, 3 de 
novembro.

“Estamos atentos, mo-
bilizados para assegurar 

que as determinações 
aprovadas no colegiado 
máximo da universidade 
sejam respeitadas”, afir-
mou a dirigente. 

Joana de Angelis fez 
um apelo incisivo para 
que os casos que porven-
tura desrespeitem reso-
lução e portaria sobre os 
cuidados para o retorno 
sejam imediatamente re-
latados ao Sintufrj.

A portaria (nº 8.673) 
determina a exigência 
de condições sanitárias 
e de atendimento de 
saúde pública nos am-
bientes de trabalho para 
a retomada das ativida-
des presenciais adminis-
trativas e acadêmicas de 
forma “planejada, gra-
dativa e segura”. 

Para retomar ati-
vidades, os servidores 
devem estar “efetiva-
mente imunizados con-

tra COVID-19 há pelo 
menos 15 dias após a 
segunda dose (ou dose 
única), sendo obrigató-
ria a apresentação do 
certificado nacional de 
vacinação”. São exigên-
cias consagradas na re-
solução n 15 aprovada 
no Consuni e que incor-
porou itens da assem-
bleia dos técnicos-admi-
nistrativos.

Os últimos dias foram 
de reuniões e acertos 
das direções de unida-
des com trabalhadores, 
discutindo as situações 
apresentadas por cada 
ambiente de trabalho.

Nesta sexta-feira, Fá-
tima Bruno, do GT Pós-
-Pandemia, informou que 
o manual atualizado de 
diretrizes de biossegu-
rança deve ser publicado 
ainda nesta segunda-fei-
ra, 8 de novembro.

O vice-reitor da 
UFRJ, Carlos Frede-
rico Leão Rocha, dis-
se que comunicou por 
meio de ofício às dire-
ções de unidades sobre 
a decisão de retorno das 
aulas a partir da terça-
-feira, 16. De acordo 
com Carlos Frederico, 

Tribunal impõe 
retorno às aulas

a determinação, como 
já foi noticiado, foi do 
TRF 2, e atinge todas 
as instituições federais 
de ensino do Rio de Ja-
neiro. A UFRJ assim 
como a direção das de-
mais instituições estão 
recorrendo da decisão 
do tribunal. 

PSS sobre o nosso 13º será descontado na folha de novembro

Somente na UFRJ 
não havia desconto 
do PSS sobre o 13º 

em função da ação judicial 
do Sintufrj. Porém, infe-
lizmente, foi confirmado 
o que já havíamos ante-
cipado: a ação do Sintufrj 
que impede o desconto do 
PSS sobre o 13º salário, e 
que estava em vigor desde 
1999, não pode ser cadas-

trada no novo sistema im-
posto pelo Governo Federal. 

Isso porque o STF emi-
tiu a Súmula 688 que decla-
ra: “é legítima a incidência 
da contribuição previdenci-
ária sobre o 13º salário”. 

Com isso a Procurado-
ria Regional Federal da 2ª 
Região emitiu o parecer de 
força executória para que a 
UFRJ proceda ao desconto 

da contribuição social para 
o PSS sobre as gratificações 
natalinas dos servidores 
técnicos e docentes.

Ao longo desses anos 
houve uma “guerra de 
recursos” entre a União 
e o Sintufrj. O Sindicato 
garantiu a manutenção 
da decisão durante duas 
décadas.

Essa decisão final do 

STF que atinge o orça-
mento apertado de cen-
tenas de famílias surge 
num ambiente de ataque 
sistemático ao funciona-
lismo público. 

Esse é o governo cujo 
ministro da Economia de-
clara que “pôs uma gra-
nada no bolso do inimigo” 
ao anunciar a suspensão 
de reajuste de servidores. 

Os trabalhadores da 
UFRJ responderão a 
esse novo ataque com 
mais disposição de luta. 
E em 2022 iremos res-
ponder nas ruas e nas 
urnas dando um bas-
ta a esse governo que 
sequestra direitos dos 
servidores públicos e 
exigir um judiciário 
independente. 

#NãoPEC32 #ForaBolsonaro

Foto: Internet

 ATENÇÃO aos cuidados sanitários na universidade
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O Observatório da 
Frente Parlamen-
tar Mista do Servi-

ço Público acabou de fazer 
um levantamento sobre a 
rejeição e o apoio dos par-
lamentares brasileiros à 
proposta de Reforma Ad-
ministrativa (PEC-32) do 
governo Bolsonaro. 

Dos 308 votos necessá-
rios para aprovar a PEC 
na Câmara dos Deputa-
dos, o governo só tem a 
garantia de 230 votos. 
Segundo o levantamento, 
existem 232 parlamenta-
res contrários à Proposta 
e 51 indecisos. 

Já no Senado, onde se-
riam necessários 49 votos 
para aprovar a proposta, 
o governo possui apenas 
25. No entanto, o número 
de indecisos ainda é mui-
to alto: 42. Ao todo, exis-
tem 14 senadores contrá-
rios à PEC. 

Segundo a mais recen-
te nota técnica do Dieese, 
a PEC-32 deverá piorar a 
situação fiscal da União, 
seja por aumento das 
despesas ou por redução 
das receitas.   

SEM VOTOS
Apesar das negociatas conduzidas pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, o governo 
não tem número suficiente de parlamentares para aprovar a ‘reforma’ administrativa

Para pressionar os 
deputados a rejeitarem 
a PEC, servidores públi-
cos federais, estaduais e 
municipais, de várias re-
giões do país, estão pro-
movendo atos semanais 
em Brasília. Além disso, 
os trabalhadores estão 
usando suas redes sociais 
para enviar um recado 
aos parlamentares. E a 
mensagem enviada é cla-
ra: votou a favor da PEC-
32, não voltará a ser elei-
to. A palavra de ordem é: 
se votar, não volta! 

CANCELA REFORMA
A campanha Cance-

la Reforma, da Condsef/
Fenadsef, com vídeos e 
cards, já foi responsável 
pela mudança de votos 
de alguns parlamentares 
que haviam se declarado 
inicialmente a favor da 
proposta. 

A campanha também 
está no Instagram, Face-
book, Twitter e YouTube. 
Procure por @cancela-
areforma. Siga, curta e 
compartilhe os materiais 
da campanha e ajude a 

defender os serviços pú-
blicos brasileiros. 

Outra opção impor-
tante é o site Na Pressão. 
A página disponibiliza ca-
nais de comunicação com 
deputados e senadores. 
Por meio do site, o servi-
dor pode enviar mensa-
gens para os deputados 
federais, solicitando que 
eles rejeitem a proposta. 

O passo a passo é mui-
to simples. Ao acessar 
a campanha, o servidor 

pode mandar seu recado 
pelo WhatsApp, e-mail 
ou telefone. É fundamen-
tal que todos participem 
desta luta e pressionem 
os parlamentares para 
que votem NÃO à Refor-
ma Administrativa. 

NO WHATSAPP
Para receber todas 

as informações da luta 
contra a Reforma Admi-
nistrativa, o interessado 
também pode enviar uma 

mensagem para o número 
de telefone: (61) 98357-
4114. Imediatamente o 
seu WhatsApp estará ca-
dastrado e ele passará a 
receber diversas informa-
ções direto no celular. 

A CUT, demais cen-
trais sindicais e federa-
ção de trabalhadores do 
serviço público estão con-
vocando para a Plenária 
Nacional contra a PEC 
32 das 8h30 às 13h no dia 
13 de novembro.

#NãoÀReformaAdministrativa
Não é uma Reforma, é o fim dos serviços públicos
O Sintufrj preparou painel reunindo todos os parlamentares federais do Estado do Rio de Janeiro. Acesse pelo QR Code ao lado o arquivo digital com os 
links das mídias sociais e e-mail de cada deputado, pressione, reclame, cobre e diga: SE VOTAR, NÃO VOLTA!

Foto: Renan Silva

NA CANDELÁRIA. Repulsa dos servidores a ministro banqueiro
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Movimento contra Ebserh 
quer ampliar debate
Possibilidade de adesão à empresa é contestada pelos prejuízos 
acadêmicos, administrativos e para a saúde pública

Foto: Internet

O Sintufrj e o Movi-
mento Barrar a Ebserh 
na UFRJ realizaram duas 
importantes reuniões com 
o objetivo de ampliar o 
debate sobre o tema na 
universidade. Na segun-
da-feira, 1º de novembro, 
foi com o Decano do CT, 
Walter Suemitsu, que é 
o relator da matéria na 
Comissão de Desenvolvi-
mento do Conselho Uni-
versitário (Consuni) que 
está analisando a propos-
ta de adesão à empresa; 
e, na quarta-feira, 3, com 
a reitora Denise Pires. 

O posicionamento da 
Reitoria em relação à 
Ebserh está pautado no 
relatório produzido no 
âmbito do Centro de Ci-
ências da Saúde (CCS) 
favorável à adesão. Esse 
documento foi elabora-
do sem a participação 
dos técnicos-administra-
tivos e dos estudantes. 

Expectativas do Sintufrj
“O Sintufrj e o Movi-

mento Barrar a Ebserh 
na UFRJ produziram 
estudos e análises so-
bre a nossa realidade, os 
hospitais universitários 
e a Ebserh. O relator 
da comissão do Consu-
ni pediu o envio desse 
material para ele subsi-
diar sua opinião. Além 
disso, solicitou nossos 
argumentos contrários 
ao relatório apresentado 
pela Reitoria”, informou 
a coordenadora-geral do 
Sintufrj Gerly Miceli. 
Segundo a dirigente, o 
relator foi muito genero-
so em abrir mais espaço 
para discussão, pois o 
seu objetivo é produzir 
um parecer fidedigno em 
relação à realidade hoje 
dos hospitais da UFRJ 
e à dos hospitais geridos 
pela Ebserh. Gerly afir-
ma que não está havendo 
empenho da Reitoria em 
ampliar a discussão sobre 
a Ebserh na comunidade 
universitária, e quem 
está assumindo essa ta-
refa são os movimentos. 

“Não vem da Reitoria 
a organização de debate, 
isso só está acontecendo 
pela pressão do Sintufrj, 
do DCE e do Movimen-

to Barrar a Ebserh na 
UFRJ. O que os movi-
mentos estão reivindican-
do é que a universidade 
faça essa discussão, mas 
de fato democrática, com 
o retorno da comunidade 
da UFRJ. E que os deba-
tes sejam amplos, che-
gando a todas as unida-
des e não se restringindo 
ao CCS. Na reunião rei-
vindicamos que a reitora 
tirasse o pé do acelerador 
e realizasse debates nas 
unidades, garantindo a 
participação de toda a co-
munidade”, disse Gerly.  

Movimento realiza ações 
e exige amplo debate

Nas últimas semanas, 
foram realizadas duas 
audiências públicas – 
uma na ALERJ, outra 
na Câmara Municipal 
do Rio – onde a Ebserh 
foi alvo de duras críti-
cas, não apenas das re-
presentações do Sintufrj 
e do Movimento Barrar 
a Ebserh na UFRJ, mas 
também de parlamenta-
res e do público dos deba-
tes. O Jornal do Sintufrj 
publicou matérias sobre 
ambas as audiências.

Há um consenso nos 
movimentos que a deci-
são sobre uma questão 

Fo
to

: I
nt

er
ne

t

tão relevante não deve 
ficar apenas nas mãos do 
CCS nem correr a toque 
de caixa, e reivindica a 
realização de amplos de-
bates, envolvendo o con-
junto dos trabalhadores 
e estudantes da UFRJ. 

Na visão do Sintufrj 
e do Movimento Barrar 
a Ebserh na UFRJ, o es-
trangulamento financei-
ro dos HUs é uma forma 
de chantagem do governo 
federal, e deve ser de-
nunciado pelas universi-
dades. Buscar falsas sa-
ídas, como se a crise dos 
hospitais não estivesse 
diretamente relacionada 
ao projeto bolsonarista de 
destruição das universi-
dades públicas, é um erro. 
Os 9 hospitais da UFRJ 
não podem resumir-se a 
unidades assistenciais 
submissas a metas de 
produtividade e não mais 

a hospitais universitários, 
que desenvolvem pes-
quisa, ensino e extensão. 

A luta contra a Eb-
serh promete esquentar 
nos próximos dias. Os 
movimentos pretendem 
aproveitar o processo de 
retorno ao trabalho pre-
sencial para aumentar 
a agitação e envolver 
a comunidade univer-
sitária na resistência. 

A expectativa é que, 
assim como em 2013, a 
ampliação da discussão 
organize força suficiente 
para barrar a proposta. 
Para o Sintufrj, o momen-
to atual é ainda pior: “a 
Ebserh atualmente é co-
mandada por um general 
bolsonarista. Imaginem 
os hospitais da UFRJ sob 
controle da turba que ata-
cou o SUS e provocou o de-
sastre que vivemos na pan-
demia?”, questiona Gerly.

HUCFF: joia da coroa
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EBA: um lugar para chamar de seu
Há quase 50 anos vivendo 
em espaços improvisados, 
a Escola de Belas Artes 
(EBA) da UFRJ está per-
to de ter um lugar para 
chamar de seu. O Proje-
to Nova Escola de Belas 
Artes, elaborado pelo Es-
critório Técnico da Uni-
versidade (ETU), sob a 
coordenação do arquiteto 
Alexandre Martins, con-
quistou o primeiro lugar 
na categoria Educação1 
em votação pública pela 
plataforma de orçamen-
to participativo “Nossa 
Escolha”, uma iniciativa 
de emenda parlamentar 
do deputado federal Ales-
sandro Molon (PSB-RJ).

“Temos o anteprojeto de 
arquitetura finalizado, mas 
não tínhamos dinheiro para 
os projetos complementares 
(estrutura e fundações, parte 
elétrica, acessibilidade, entre 
outros), que custam muito 
caro e precisam ser bem de-
talhados para que se possa 
licitar. Resolvemos, então, 
inscrever o projeto do ETU. 
Ficamos muito felizes com a 
aprovação, porque mostrou a 
união da escola para a reali-
zação de um ganho coletivo. 
Fizemos uma campanha no 
Instagram e temos certeza 
de que estudantes, técni-

cos e professores votaram”, 
comemora a diretora da 
EBA, Madalena Grimaldi.

A EBA dos sonhos 
O Projeto Nova Escola 

de Belas Artes atenderá às 
necessidades de abrigar a 
criatividade e a diversida-
de da EBA, num conceito 
arquitetônico de caráter 
sustentável, ecológico e 
incluso, garante Grimaldi. 

“Esse projeto, na ver-
dade, é um prédio de dois 
pavimentos todo ecologica-
mente correto, sustentável 
e com captação de energia 
solar e coleta de água de 
chuva. Com a pandemia, 
avançamos bastante, e te-

mos agora um estudo bem 
detalhado com os layouts 
dos espaços. Estamos fa-
zendo os últimos acertos. 
Essa verba vai ajudar 
muito”, acrescenta ela.

Nas previsões da dire-
tora, a licitação ocorrerá 
até meados de 2022 para 
contratação de um grande 
escritório de arquitetura, e 
até o início de 2023, ou an-
tes, estarão prontos todos os 
projetos complementares. 
E então é partir para a cap-
tação de verba e dar início 
à construção da nova EBA.

Segundo a diretora, há 
quase 50 anos a EBA e a sua 
comunidade vivem se adap-
tando aos improvisos. Mas o 

Foto: Renan Silva

A EBA oferece 13 graduações, 
d o i s  p r o g r a m a s  d e 
pós-graduação e duas 
especializações. Tem 2.800 
alunos, 150 professores 
efetivos, 30 substitutos e 65 
técnicos-administrativos.

“É um leque muito 
distinto, porque a gente tem 

incêndio no prédio da Reito-
ria, em 2016, onde a escola 
se abrigava, foi o fiel da ba-
lança. Desde então começou 
a luta para valer por um es-
paço próprio para a unidade.

“Quando houve o in-
cêndio, percebemos que 
estávamos numa situação 
extremamente frágil. O es-
paço que ocupávamos não 
foi pensado para a escola 
de belas artes e design. Os 
espaços foram adaptados 
e fomos nos adequando, 
mas após o Reuni (Pro-
grama de Apoio a Planos 
de Reestruturação e Ex-
pansão das Universida-
des Federais), com mais 
três novos cursos, tivemos 

desde as artes visuais mais 
tradicionais, como escultura, 
pintura e gravura, até um 
lado mais tecnológico, como 
comunicação visual e design 
e design de interiores. São 
muitos cursos, e ficamos numa 
situação muito difícil”, diz a 
diretora. 

Fragmentada
Desde o incêndio, em 

2016, a situação piorou para a 
comunidade da EBA. “Estamos 
numa situação extremamente 
fragmentada: na Faculdade 
de Letras, instalamos a parte 
administrativa numa determinada 
área da biblioteca, e a maior 

parte das aulas teóricas. Está 
todo mundo junto num espaço 
único. Mas agradecemos muito 
à Faculdade de Letras, porque 
sem isso estaríamos com mais 
dificuldade de funcionamento. 
As turmas maiores estavam tendo 
aulas no Centro de Tecnologia 
(CT) e no Centro de Ciências 

Matemáticas e da Natureza 
(CCMN)”, conta a docente.  

No prédio da Reitoria, a 
EBA dividia com a Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo 
os espaços disponíveis. Ateliês, 
oficinas e laboratórios voltaram 
a funcionar lá, no primeiro e 
segundo andares.  

Uma escola completa 

Premiado, Projeto Nova Escola de Belas Artes se credencia a captar recursos de emenda parlamentar
problemas, e isso gerou 
um caos, que piorou com 
o incêndio. Então, começa-
mos a lutar por um projeto 
que contemplasse a EBA 
em toda a sua complexi-
dade”, explica Grimaldi.

 INCÊNDIO no prédio da Reitoria que abrigava a Escola de Belas Artes agravou a precariedade física  da EBA, 
como explicou a diretora da escola Helena Grimaldi (no detalhe)
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CPST chega a Macaé
Diretora da Divisão de Atenção à Saúde do Trabalhador, Vânia Glória, afirma que objetivo é 
criar estrutura para ações futuras, para além do assistencial
Desde o dia 8 de setembro, 
os cerca de 500 trabalhado-
res do Centro Multidiscipli-
nar UFRJ-Macaé dispõem 
de um Polo da Coordena-
ção de Políticas de Saúde 
do Trabalhador (CPST) 
que funciona no segundo 
andar do bloco D do cam-
pus Universitário Aloísio 
Teixeira – espaço cedido 
pela Faculdade de Enfer-
magem em seu laboratório. 

“Chegamos sem criar 
expectativas de custo e 
de usar o que já existe”, 
explicou a diretora da Di-
visão de Atenção à Saúde 
do Trabalhador da CPST, 
enfermeira Vânia Glória, 
responsável pelas ações 
que a equipe formada por 
mais três profissionais – 
Silvia Carvalho, psicóloga; 
Rosângela do Nascimento, 
enfermeira; e Regina Cam-
pos, técnica de enfermagem 
– desenvolverão em Macaé.

“Não é uma equipe 
assistencial e, sim, o pi-
lar de desenvolvimento 
de todas as ações futuras 
que serão implantadas 
no Centro”, avisou ela. 

Funcionamento
O atendimento pre-

sencial e individual é às 
quartas-feiras, das 9h às 
13h, com agendamento 
pelo e-mail acolhimento-
cpst@macae.ufrj.br. Mas, 
diariamente, a equipe res-
ponderá, virtualmente, às 
demandas enviadas pelo 
endereço eletrônico. Já a 
comunicação com as uni-
dades acadêmicas para 

Paralelamente ao planejamento das ações, a equipe 
se dedica a organizar o retorno ao trabalho presen-
cial seguindo as orientações do GT Pós-Pandemia e da 
Biossegurança da UFRJ para garantir o cumprimento 
dos protocolos de segurança sanitária para os servido-
res e alunos. Para isso, contam com a colaboração das 
unidades da universidade e de órgãos do município de 
Macaé, como o Centro de Testagem da Prefeitura, in-
clusive para ações de longo prazo, e mantendo constan-
te diálogo com a Pró-Reitoria de Políticas Estudantis.

trocas sobre projetos e par-
cerias é pelo e-mail admi-
nistrativo: cpst@macae.
ufrj.br, informou a diretora.

Sonho antigo
Com a experiência de 

mais de três décadas de 
atuação com a saúde do 
trabalhador da UFRJ, Vâ-
nia Glória chega ao Centro 
Multidisciplinar de Macaé 
com disposição para reali-
zar um sonho (e, ao mes-
mo tempo, um desafio), 
que acalenta desde 1992. 
“Nesse ano, eu participei 
de um grupo de trabalho 
no Fundão que delineou a 
necessidade de construção 
de polos descentralizados 
de saúde do trabalhador 
na universidade, porque 
saúde do trabalhador não 
se faz a distância, mas 
junto, in loco”, disse ela. 

Parceria com o Sintufrj
Das discussões desse GT 

nasceu a proposta de cria-
ção das Comissões Locais 
de Saúde do Trabalhador, 
que Vânia Glória pretende 
transformar em carro-che-
fe das ações da Divisão da 
CPST implantada em Ma-
caé – A CPST é composta 
de quatro divisões. “Fechei 
parceria com o Sintufrj por-
que esse é um movimento 
que o sindicato precisa es-
tar”, adiantou a diretora.

“A ideia é que cada uni-
dade tenha a sua comissão 
para realizar reuniões e 
identificar as demandas 
dos trabalhadores. Porque 
como profissional de saúde, 

muitas vezes a gente acha 
que entende das necessi-
dades de todo o mundo. 
Mas, na verdade, quem 
entende são aqueles que 
as vivenciam no cotidia-
no”, afirmou. “Também 
queremos construir com os 
servidores um ambiente 
que valorize a vida, o bem-
-estar, porque trabalho não 
é só labor e suor; é também 
valorização. As ações que a 

CPST vai desenvolver em 
Macaé serão para atingir 
esse objetivo”, acrescentou. 

Perícia 
O deslocamento até o 

Rio de Janeiro para rea-
lização de perícia médica 
vai continuar, pelo menos 
por enquanto. Mas, segun-
do Vânia Glória, a equipe 
já planejou e encaminhou 
para a sede da CPST a for-

mação de uma equipe com 
médico do trabalho para 
iniciar, presencialmente 
em Macaé, a perícia. Como 
também de uma equipe de 
segurança do trabalho – 
com engenheiros e técni-
cos de segurança – para 
inspeção dos ambientes de 
trabalho, para concessão 
de benefícios (adicionais 
de insalubridade, pericu-
losidade, entre outros). 

SAÚDE DO TRABALHADOR. UFRJ/Macaé entra para o mapa da CPST para atender 500 trabalhadores. Abaixo, Vânia Glória

Retorno planejado

Fotos: Renan Silva
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Ao analisar a situação 
atual brasileira, Yedo 
conclui  que não é 
nada boa.  Ele cita 
como exemplos as 
denúncias feitas à CPI 
da Pandemia sobre o 
chamado “tratamento 
precoce”, o que reforça 
a ideia de que se fez uso 

de “cobaias humanas”, 
como nos experimentos 
nazistas. Assim como 
o lema adotado por 
uma empresa de saúde 
denunciada – “lealdade e 
obediência” –, que eram 
as palavras de ordem da 
SS, a polícia nazista. Ou 
a recepção oferecida por 

Bolsonaro a uma neta do 
ex-ministro das Finanças 
de Adolf Hitler. Ou, ainda, 
estudo da Unicamp que 
aponta o crescimento 
no número de células 
neonazistas, atualmente 
e m  t o r n o  d e  5 3 0 , 
espalhadas por todas as 
regiões do país.

“Aqueles seis mil índios 
em Brasília deveriam estar 
lá com 10 mil negros em 
solidariedade. Hoje eles 
estão tirando território 
dos indígenas; amanhã 
vão tirar território dos 
quilombolas. Daqui a 10, 
15 anos, alguém vai dizer: 
‘pois é, não fizemos a luta 

que tinha que ser feita 
naquele momento que a 
história nos apresentou’. 
E novamente a história 
tem nos mostrado 
que podemos ter uma 
articulação mundial 
para avançar na luta 
pela reparação”, chamou 
a atenção Yedo Ferreira. 

Realidade frustrante

CONSCIÊNCIA NEGRA

CRIMES SEM REPARAÇÃO
Yedo Ferreira, um dos pioneiros da luta antirracista no país, afirma que após 20 
anos a conferência da ONU sobre o tema fez resgate pela metade
Passados 20 anos da Con-
ferência Mundial das Na-
ções Unidas contra o Ra-
cismo, a Discriminação 
Racial, a Xenofobia e a In-
tolerância, em Durban, na 
África do Sul (evento ocor-
rido de 31 de agosto a 8 de 
setembro de 2001), qual o 
balanço que podemos fa-
zer dessa importante reu-
nião para a luta antirra-
cista no país e no mundo? 

Para o ativista Yedo 
Ferreira, 88 anos, um dos 
mais ferrenhos impul-
sionadores da luta pelas 
reparações históricas e 
humanitárias e pela cons-
trução de um Projeto Po-
lítico do Povo Negro para 
o Brasil, a conferência de 
Durban não resultou no 
esperado dela, a começar 
pela realização no Chile, e 
não no Brasil, da conferên-
cia regional preparatória.

“Você já pensou o que 
seria do ponto de vista 
da articulação e organi-
zação se a conferência 
tivesse sido aqui, onde 
estariam presentes ne-

gros e negras e indígenas 
de todas as Américas e 
Caribe?” – questionou o 
baiano de Santo Amaro, 
graduado em Matemá-
tica pela UFRJ, escritor 
e um dos fundadores da 
Sociedade de Intercâm-
bio Brasil-África (Sinba), 
do Movimento Negro 
Unificado (MNU) e do 
Instituto de Pesquisas da 
Cultura Negra (IPCN).

Faltou empenho  
Além disso, Yedo apon-

ta que, embora houvesse 
interesse por parte dos 
países organizadores da 
conferência em tratar do 
tema da reparação, os re-
presentantes do Brasil, 
país escolhido como re-
lator da proposta, não se 
interessaram. As posições 
sobre reparação entre os 
pronunciamentos eram 
excelentes, mas na prá-
tica, ou seja, no relatório 
que saiu da conferência , a 
seu ver, não há quase nada 
a respeito. O destaque no 
documento foi somente 

para a ação afirmativa.  
“A escravidão, o tráfico 

de africanos, o colonialis-
mo na África e Ásia e a 
colonização das Américas 
e Caribe com o genocídio 
dos povos originários, tudo 
isso se constitui em crimes 

negociação para que os viti-
mados digam, a seu juízo, o 
que deve ser a sua repara-
ção. Isso do ponto de vista 
coletivo”, disse o ativista.

Direito negado  
Segundo Yedo, a luta 

pela reparação poderia 
estar adiantada se tives-
se sido prioridade na con-
ferência de Durban. “Em 
todo o país, por exemplo, 
indígenas mobilizaram-se 
contra o marco temporal 
apoiado por ruralistas e 
por Bolsonaro, em julga-
mento no STF, segundo o 
qual os povos indígenas 
só podem reivindicar as 
terras que ocupavam na 
época da promulgação da 
Constituição, de outubro 
de 1988. Eles não esta-
riam naquelas condições 
porque (com a reparação) 
o Brasil já teria provi-
denciado, em primeiro 
lugar, o pedido de perdão 
e, em segundo, o proces-
so de negociação coletiva 
da reparação. Nada dis-
so foi feito”, lamentou. 

contra a humanidade. E se 
são definidos assim, têm 
que ser reparados, porque 
são imprescritíveis. Então, 
os descendentes dos viti-
mados têm direito a ser 
reparados e os Estados na-
cionais têm que estabelecer 

YEDO FERREIRA, decano da luta antirracista

Foto: Diulgação
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