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PRESSÃO CONTRA EBSERH: 
NESTA TERÇA-FEIRA, 23/11, ÀS 9h 
NA REITORIA DA UFRJ. 

Ditadura investigada: série Incontáveis

Marcha da Consciência Negra une 
luta antirracista e ‘Fora Bolsonaro’ 

Madureira foi cenário da marcha que celebrou o 20 de Novembro. SAGA ANTIRRACISTA NA 
UFRJ: COMO A POLÍTICA DE COTAS MUDOU O PERFIL DA UFRJ/convite na página 2

'Ninguém sabe o nome do estudante de 
medicina que tombou nessa passeata. 
(...)' Essa é uma foto clichê que todos 
conhecem, mas poucos sabem que esse 
estudante morre ali com a cabeça na 
calçada (...), relata Luciana Lombardo, 
uma das roteiristas da série. Página 4

(https://sintufrj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/ESPECIAL-EBSERH.pdf)
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O GT Pós-Pandemia da UFRJ 
publicou nesta segunda-feira, 22, 
um manual sob o título “Retorno 
Presencial: Perguntas e Respos-
tas”. O documento procura cercar 
as questões suscitadas pela volta 
dos servidores técnicos e docentes 
e as regras funcionais e protocolos 
de segurança que devem orien-
tar o dia a dia na universidade 
nessas circunstâncias especiais.

Numa análise preliminar, Joa-
na de Angelis, diretora do Sintufrj 
e que participa das reuniões do 
GT-Pós Pandemia, além de de-
bater como delegada no Consuni 
diretrizes para o retorno em segu-
rança da comunidade universitá-
ria, identifi cou dúvida e questões 
que devem ser vistas para que as 
regras não resultem em injustiças.

A dúvida que ela aponta: 
“não fi ca claro neste Pergun-
tas e Respostas se código HB 
(trabalho híbrido) retira di-
reitos. Isso é uma dúvida que 
tem que ser esclarecida”, cobra. 

A dirigente, agora, chama 
atenção para uma questão pre-
ocupante. Reproduzindo o docu-
mento, Joana observa: “A ques-
tão 19 do perguntas e respostas 

DOIS PONTOS

UFRJ

diz que quem optou por não se 
vacinar vai continuar fazendo 
trabalho remoto, recebendo o 
código (TR) e arcando com as 
consequências desse código”. 

 Mas o problema aparece na 
seguinte questão: “aqueles que 
não se vacinaram, mas a sua fun-
ção não permite trabalho remoto, 
como por exemplo, um motorista, 
o Perguntas e Respostas diz que 
ele vai receber o código DT (dis-
pensa de trabalho). Isso signifi -
ca que ele não vai perder nada”.

Joana de Angelis aponta o 
problema: “Isso é uma contradi-
ção com aqueles que têm que vol-
tar ao trabalho presencial, mas, 
se as condições do ambiente de 
trabalho forem impeditivas de 
frequência diária vão receber 
nos dias de ausência o código 
TR (trabalho remoto) e ter des-
contos. Isso é injusto, porque 
não foi opção dele fi car em casa”.

É uma contradição que be-
nefi cia quem não está vacinado 
por opção e prejudica quem quer 
voltar ao trabalho, mas não 
tem condições para isso. Esse 
profi ssional deve receber fre-
quência regular, observa Joana.

Perguntas e 
Respostas sobre 
retorno tem 
contradições
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Consciência Negra ocupa 
ruas de Madureira
Ações para marcar o 20 de Novembro 
começaram às 6h, com lavagem do 
monumento a Zumbi dos Palmares e Roda de 
Capoeira. Manifestações aconteceram Brasil 
afora sob o lema Fora Bolsonaro Racista.

ANTIRRACISMO

Além de combate ao racis-
mo, a mobilização para mar-
car o Dia Nacional da Cons-
ciência Negra em todo país 
na data da morte de Zumbi 
dos Palmares incorporou 
a voz das ruas pelo impea-
chment de Jair Bolsonaro. 

No Rio, o ato organiza-
do pelo movimento negro e 
pelo arco de forças que luta 
contra o neofascismo teve 
como cenário Madureira, 
com concentração no viadu-
to de um dos bairros mais 
tradicionais da cidade. De 
lá, a Marcha da Periferia 
programada todos os anos 

OS PROTESTOS EM MADUREIRA 
unificaram o antirracismo ao 

repúdio a Bolsonaro

foi até a sede do Movimen-
to Negro Unifi cado (MNU). 
Dirigentes sindicais e do 
movimento social e parla-
mentares do campo progres-
sista estiveram presentes.

Além do Rio de Janeiro, 
houve atos em São Paulo, 
Fortaleza, Recife, Belo Ho-
rizonte, Brasília, Belém, 
Florianópolis, Porto Alegre, 
Campo Grande e São Luís. 
As manifestações que reuni-
ram milhares de pessoas to-
maram as ruas para gritar 
contra o racismo, pedir o fi m 
do genocídio do povo negro e 
defender o #forabolsonaro.
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DITADURA NA VITRINE
Série Incontáveis expõe panorama inédito do regime militar que 
prendeu, torturou, censurou e perseguiu durante mais de duas 
décadas. Conteúdo faz ponte com situação atual do Brasil
Em tempos de negacionis-
mo e governo Bolsonaro, a 
série Incontáveis, produzi-
da pela Comissão da Me-
mória e Verdade da UFRJ, 
ganha importante dimen-
são. Dividida em seis par-
tes, tematiza a violência 
da ditadura contra as mu-
lheres, a população LGB-
TQIA+, a população negra 
e moradora de favelas, os 
povos indígenas, os estu-
dantes e educadores e os 
trabalhadores do campo e 
da cidade. 

Cada episódio de até 
15 minutos é narrado por 
uma pessoa que viveu os 
impactos da ditadura, 
representando os incon-
táveis sujeitos coletivos 
atingidos, mas nem sem-
pre lembrados nas narra-
tivas tradicionais.

“Oficialmente a Co-
missão Nacional da Ver-
dade levantou 434 víti-
mas da ditadura, mas 
outras violações foram 
sofridas por sobreviven-
tes no período, desde as 
prisões, as torturas, as 
demissões no trabalho, 
a censura, os projetos 
interrompidos. E setores 
específicos da população 
que sofreram violências 
coletivas que são difíceis 
individualizar”, declara 
o diretor da série, José 
Sergio Leite Lopes.

“Esse trabalho se tor-
na mais premente nesse 
período em que o gover-
no atual ganhou as elei-
ções fazendo apologia da 

ditadura, da tortura, da 
disseminação de armas e 
da prática miliciana. Os 
seis episódios são todos 
precedidos de uma intro-
dução comum que apre-
senta essa situação atual 
de negacionismo e faz a 
ponte para o que é trata-
do nos vídeos”, ressalta 
José Sergio.

“A expectativa da equi-
pe é sair do lugar comum 
sobre a ditadura e fazer 
o enfrentamento no ter-
reno onde as fakes news 
e o negacionismo têm ga-
nhado mais espaço que 
são as redes sociais numa 
linguagem simples. Você 
pode mandar para o seu 
amigo que não entende 
nada de história, mas fica 
repetindo qualquer coisa 
que ouviu por aí. É ofere-
cer um instrumento para 
que esse debate possa 
ganhar a esfera pública”, 

comissões da verdade e 
nem nas comissões de 
anistia e que são anôni-
mos. “Embora tenham 
nome e sobrenome eles 
não são lembrados na 
história como persona-
gens significativos. Então 
nosso objetivo era recu-
perar essas histórias não 
contadas dos sujeitos não 
contabilizados e mostrar 
que eles contam. O nome 
Incontáveis vem exata-
mente dos inumeráveis 
da violência da ditadura”, 
declara a historiadora.

A série ficará disponível no canal YouTube do 
Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. São dois 
episódios por mês. Em novembro, dia 9, a estreia 
foi o tema “Educação na ditadura” tendo como nar-
radora a historiadora Dulce Pandolfi, torturada no 
DOI-Codi da Tijuca. No dia 16, o tema foi “Traba-
lhadores na ditatura, com narração de Jardel Leal, 
ex- operário naval e estudante no Congresso de 
Ibiúna em 1968.
A direção é de José Sergio Leite Lopes, a edição de 
Rubens Takamine e o roteiro de cada episódio foi 
feito pelos pesquisadores Felipe Magaldi, Lucas 
Pedretti, Luciana Lombardo e Virna Plastino.
Em dezembro teremos:
Dia 7 - População negra e moradores de favelas na 
ditadura | Narração: Dom Filó
Dia 14 - População LGBTQIA+ na ditadura | Nar-
ração: Hércules Quintanilha
Em janeiro:
Dia 11 - Mulheres na ditadura | Narração: Lúcia 
Murat
Dia 25 - Povos indígenas na ditadura | Narração: 
Douglas Krenak

Serviço

Foto: Evandro teixeira

explica uma das roteiris-
tas, Luciana Lombardo, 
historiadora e assessora 
da Comissão de Memória 
e Verdade da UFRJ.

Essa disputa, para 
Luciana, deve ultrapas-
sar os muros da univer-
sidade.

“Os relatórios das 
comissões da verdade 
trouxeram novidades e 
importantes revisões do 
que tradicionalmente se 
falava da ditadura, mas 
foram pouco divulgados 
e não chegaram ao sen-
so comum. Não saiu da 
universidade e estamos 
tentando fazer com que 
essas narrativas entrem 
na batalha das ideias”.

Segundo ela, o objetivo 
é falar dos muitos dos su-
jeitos coletivos atingidos 
pela ditadura, daqueles 
que não foram contabili-
zados nos relatórios das 

REPRESSÃO ABERTA. Manifestantes caçados como animais nas ruas do Rio de Janeiro pela ditadura
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