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GT-Mulher 
Sintufrj volta 
à atividade 

Sintufrj alerta para as condições de participação

A decisão da categoria é fortalecer a 
democracia e nossas reivindicações

Calendário de 
reuniões para eleição 
de delegados e 
delegadas sindicais 
de base 

Na segunda-feira, 12 de 
dezembro, às 14h, no 
Espaço Saúde Sintufrj, 
o Grupo de Trabalho 
(GT) Mulher da entida-
de retoma suas ativi-
dades com uma Roda 
de Conversa sobre “A 
luta das mulheres e o 
movimento sindical”. 
Você, companheira tra-
balhadora ou estudan-
te da UFRJ, não pode 
faltar. Servidoras, extra-
quadro, terceirizadas e 
prestadoras de serviços 
na universidade estão 
convidadas.

A inscrição para a cara-
vana é aberta a todas e 
todos os sindicalizados 
que se disponham às 
condições de viagem:

 Ter tomado ao me-
nos três doses de vacina 
contra a covid-19.

 Não será possível 
levar menores de idade.

 Pessoas com difi -
culdade ou inviabilida-

O povo trabalhador 
brasileiro elegeu 
Lula impondo uma 

grande derrota nas urnas 
ao governo fascista e ne-
gacionista de Bolsonaro. 
Mesmo com apoio de gran-
des empresários, generais 
traidores da Constituição, 
do Centrão e o uso de uma 
imensa máquina pública 
de gastos em cima da hora 
da eleição (foram mais 
R$140 bi em benefícios 
com data -limite de 2022), o 
governo antipovo não con-
seguiu a reeleição, fato iné-
dito na história do país.

Contribuiu decisiva-
mente para esta vitória 
um amplo movimento de 
massas pela democracia 
e por direitos sociais, em 
uma grande jornada de 
atos e campanha de rua 
durante o segundo turno, 
mas também do acúmulo 
de lutas heroicas como o 
Tsunami da Educação em 

 Escola de Enfermagem 
Anna Nery (EEAN)
Terça-feira - 6/12
10h - Sala 2 da EEAN

 SIARQ (DGDI-Reitoria)
Quarta-feira - 7/12
10h 

 Pró-Reitoria de Gestão 
e Governança (PR-6)
Quarta-feira - 7/12
13h - Local a confi rmar.

 Colégio de Aplicação 
(CAp)
Quarta-feira - 7/12
13h30 - Sala 5

Caravana do Sintufrj 

2019, mobilização contra 
a Reforma da Previdência, 
jornadas de 2020 e 2021 
nas ruas contra a política 
de governo frente à pande-
mia. Além disso, a maioria 
do povo trabalhador com-
parou suas condições de 
vida e luta frente aos go-
vernos de antes do golpe 
de 2016 e a gestão do fas-
cista em 2022.

AVANÇAR POR 
CONQUISTAS 
E DERROTAR 
O GOLPISMO
A nossa federação, a Fasu-
bra, conclamou as bases a 
ocupar Brasília durante a 
posse de Lula. Em respos-
ta, a categoria na UFRJ, em 
assembleia, decidiu por 
aderir. Veja os motivos que 
levam os técnicos-adminis-
trativos em educação a se 
mobilizarem: 

Setores golpistas, ligados 
ao bolsonarismo, estão hoje 

nas ruas com forte fi nancia-
mento de grandes empresá-
rios, bloqueando estradas, 
em frente a quartéis, pro-
movendo atos antidemocrá-
ticos e de extrema violência, 
pedindo intervenção mili-
tar, em negativa à aceitação 
do resultado eleitoral que 
destituiu o seu líder do po-
der. Muitos ameaçam im-
pedir a posse do presidente 
eleito e inviabilizar o seu 
governo. Neste cenário, é ne-
cessário defender a posse e 
a soberania do voto popular.

Amargamos mais de 
seis anos sem reajuste sa-
larial e o governo se recu-
sou a negociar em mesa 
temas importantes como 
carreira. Para piorar, amea-
çou o serviço público com 
a Reforma Administrativa 
(PEC 32) e fez ataques aos 
orçamentos dos órgãos, 
com fortes cortes nas con-
tas das universidades. Por 
isso, o movimento sindical 

do funcionalismo público 
já apresentou ao Grupo 
de Transição do Governo 
as pautas com as nossas 
reivindicações. No ato de 
posse, devemos levantar 
nossas bandeiras como 
recomposição da infl ação, 
debate de carreira etc.

Fortalecer a pauta uni-
fi cada do movimento sin-
dical dos servidores fede-
rais, em especial a carta da 
Fasubra entregue à equipe 
do governo de transição; 
revogação do Teto dos Gas-
tos, revogação da reforma 
trabalhista, revogação da 
reforma da Previdência, re-
vogação da Lei da Terceiri-
zação, auditoria do sistema 
da Dívida Pública e a refor-
ma tributária.

Por fi m, o momento da 
posse será um evento histó-
rico celebrando a entrada 
de um novo ano com a ges-
tão de Lula e a esperança 
de lutas e vitórias coletivas.

de de locomoção não po-
derão ir.

 Pessoas com enfer-
midades que demandem 
cuidados médicos e aten-
ção diária não poderão ir.

 É possível que en-
frentemos situações de 
confrontação em estra-
das ou no Distrito Federal 
sendo necessárias máxi-
ma disciplina e coesão 

com a representação da 
direção sindical presente.

 Translado e hospe-
dagem garantidos pelo 
Sintufrj.
SAÍDA: Rio de Janeiro, dia 
30 de dezembro, às 9h, e 
chegada no dia 31 de de-
zembro a Brasília.
RETORNO: Brasília, 2 de 
janeiro, às 9h, chegada ao 
Rio no dia 3 de janeiro.

INSCRIÇÕES 
ABERTAS: 
Entre os dias 5 e 9 de 
dezembro, presencial-
mente, na sede do Sin-
tufrj, no Fundão (ex-
ceção dia 8 devido à 
festa), ou virtualmente 
no formulário à dis-
posição no site do sin-
dicato (www.sintufrj.
org.br).
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PGD: Sintufrj aponta dúvidas 
sobre a proposta da Reitoria 

LIVE. Karla Simas, Adriano Souza, Alessandra Sarkis e Márcia Almeida (sentido horário) na transmissão da PR-

Vários questionamentos, 
a maioria do Sintufrj, 
marcaram a live da Pró-
-Reitoria de Pessoal (PR-
4) de apresentação da 
proposta de Programa 
de Gestão e Desempe-
nho (PGD) da Reitoria, na 
quinta-feira, 1º. A direção 
sindical quis saber, por 
exemplo, se haverá dis-
cussão nas unidades e se 
questões como assédio 
moral estão contempla-
das no texto, já que as 
chefi as terão hegemonia 
no controle do PGD. 

O coordenador-geral 
do Sintufrj Esteban Cres-
cente saudou a iniciativa 
e reafi rmou a posição 
da diretoria da entidade 
para que a proposta seja 
discutida com os servido-
res de cada setor de tra-
balho. Uma reunião entre 
o sindicato e a PR-4 está 
agendada sobre o tema. A 
proposta da Reitoria já foi 
encaminhada ao Conse-
lho Universitário.

Na live, a equipe da 
PR-4 apresentou detalhes 
da minuta do texto e in-
formou que será elabo-
rado um guia esclarecen-
do as principais dúvidas 
levantadas na reunião 
virtual e realizada uma 
consulta à comunidade 
sobre o PGD.  

SEMINÁRIO E GT
Em setembro, o Sintufrj 
realizou o seminário “Pla-
no de Gestão e Desempe-
nho (PGD): solução ou 

ameaça à Carreira” com 
a participação de repre-
sentantes da Comissão 
Nacional de Supervisão 
da Carreira (CNSC), e em 
outubro, a direção  en-
caminhou ofício à Rei-
toria solicitando o esta-
belecimento de mesa de 
negociação, e entre os 
assuntos elencados do 
interesse da categoria es-
tava o PGD.

Nas terça-feira, 29 de 
novembro, o Grupo de 
Trabalho (GT) Carreira 
do Sintufrj analisou a 
proposta da Reitoria e 
listou as incertezas que 
o texto apresentava, que 
foram questionadas na 
live da PR-4. Na primeira 
quinzena deste mês o GT 
se reunirá novamente. 

Na avaliação do Sintufrj, a 
proposta da Reitoria apre-
senta obje� vos que podem 
ser alcançados sem que 
haja a adesão ao Decreto 
nº 11.072 do governo, com 
base na legislação vigente.
O decreto do governo 
implica mudanças es-
truturais na dinâmica da 
Carreira, cujas consequên-
cias são majoritariamen-
te nega� vas, de acordo 
com a assessoria jurídica 
da Fasubra;  controle de 
frequência e regulamen-
tação do teletrabalho.   

Posição do Sintufrj  
Além disso, o decreto traz 
elementos da proposta de 
reforma administra� va de 
Bolsonaro (como a redução 
remuneratória, ao imputar 
ao servidor todo o custo do 
teletrabalho, e a perda de 
bene� cios), que descarac-
terizam a essência do servi-
ço público e da carreira dos 
técnicos-administra� vos em 
educação, em par� cular.
O Sintufrj compreende que 
a aplicação do PGD na UFRJ 
irá reforçar o caráter indi-
vidual da dinâmica de tra-
balho (em detrimento do 

caráter cole� vo), reite-
rando caracterís� ca hoje 
muito forte de enfraque-
cimento dos debates de 
plano de trabalho entre 
as equipes de trabalho.
A direção do Sintufrj en-
tende que é urgente a 
efe� vação de medidas 
como a regulamentação 
do teletrabalho e o for-
talecimento dos planos 
cole� vos de trabalho, 
por isso está construin-
do agenda imediata de 
debate e formulação de 
proposta junto à base.
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O grupo de trabalho 
da educação da 
Equipe de Tran-

sição recebeu da dire-
ção nacional da Fasubra 
documento com pontos 
considerados emergen-
ciais para serem trata-
dos pelo futuro governo.

A reunião na quarta-
-feira (30/11) no QG da 
transição no Centro Cul-
tural Banco do Brasil 
(CCBB) antecede a ple-
nária da Federação, de 
8 a 10 de dezembro, que 
tem como ponto central a 
nova conjuntura.

Como ponto específi-
co, esse encontro nacio-
nal da Fasubra debaterá 
o PCCTAE (Plano de Car-
reira dos Cargos Técnico-
-Administrativos em Edu-
cação) e reposição salarial 
– o congelamento salarial 
já dura cinco anos.

Um dos destaques do 
que a Fasubra entende 
como pontos emergenciais 
é a revogação da lei que 
criou a Ebserh, item de in-
teresse dos trabalhadores 
da UFRJ no qual o movi-
mento organizado trava 
um batalha para impedir 
que a empresa assuma as 
unidades hospitalares.

À Equipe de Transição 
da educação, os dirigentes 
da Fasubra explicaram 
que o documento, além 
dos pontos emergenciais, 
faz análise dos ataques 
à educação pública fei-
tos nos governos Temer 
e Bolsonaro (últimos seis 
anos), dentro da ação de 
desmonte do Estado.

FASUBRA ENTREGA DOCUMENTO PARA EQUIPE 
DE TRANSIÇÃO DA EDUCAÇÃO DO GOVERNO LULA

O documento apresenta-
do pelos dirigentes da Fede-
ração faz o raio-X da situação 
das instituições federais de 
ensino superior – Ifes.

Integrantes da Equipe 
de Transição do futuro 
governo reconheceram 
o papel da Fasubra como 
entidade no debate da 
educação, e o documen-
to entregue na reunião 
será considerado no pro-
cesso de reconstrução 
das universidades e da 
educação no país. 

A avaliação da di-
reção da Fasubra é de 
que a reunião “foi mais 
um passo para que pos-
samos ter as nossas 
reivindicações atendi-
das” pelo futuro gover-
no, abrindo o caminho 
para uma mesa de ne-
gociação permanente.

• Respeito à democracia nas instituições de ensino, com o fim das intervenções nas Ifes, e garantia da nomeação 
do(a) candidato(a) mais votado(a) pela comunidade universitária nas instituições.
• Imediata recomposição orçamentária, necessária para o pleno funcionamento das Ifes.
• Valorização do trabalho técnico-administrativo em educação, com a recomposição da carreira dos técnicos- 
-administrativos. 
• Revogação/Revisão as Instruções Normativas que atingem os técnicos-administrativos. 
• Recomposição do quadro de técnicos-administrativos, com a abertura imediata de concurso público. 
• Manter a paridade entre os trabalhadores ativos e aposentados.
• Imediato debate sobre o retorno da gestão dos hospitais universitários para o controle das universidades, 
permitindo, assim, a plena democracia expressa na autonomia universitária.
• Fim da Ebserh, com a revogação da Lei nº 12.550/2011 que criou a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – 
a partir da revisão do contrato com as universidades. 
• Criação de mesa permanente de negociação entre a Fasubra e o MEC, para debater a pauta específica dos 
técnicos-administrativos das instituições públicas de ensino.

VEJA OS PONTOS EMERGENCIAIS

DIRIGENTES da Federação reunidos com a Equipe de Transição do novo governo

Foto: Divulgação
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Alvo até o fim
A poucos dias de acabar, governo Bolsonaro deixa universidades sem dinheiro 
para fechar as contas com salários de terceirizados, obras, água e luz

Governo impõe novo bloqueio

SUFOCO. Unidades do Complexo Hospitalar da UFRJ serão atingidas em cheio se os cortes forem mantidos

No dia 28 de novem-
bro, a UFRJ teve R$ 
9,4 milhões do seu 

orçamento discricionário 
bloqueados pelo governo 
Bolsonaro. De acordo com 
a Reitoria, se a situação 
não for revertida, a uni-
versidade não terá como 
pagar os salários de 900 
profi ssionais extraquadro 
que atuam nas unidades 
do Complexo Hospitalar 
– entre as quais o Hospital 
Universitário Clementino 
Fraga Filho (HUCFF) e a 
Maternidade Escola.

Os cortes, chamados de 
bloqueios, atingem uni-
versidades e institutos fe-
derais de ensino superior. 
Numa dura nota, a Andi-
fes, entidade que reúne 
reitores da rede de unida-
des federais, sustenta que 
“após o bloqueio orçamen-
tário de R$ 438 milhões 
ocorrido na metade do 
ano, essa nova retirada de 
recursos, estimada em R$ 
244 milhões, praticamente 
inviabiliza as fi nanças de 
todas as instituições”. 

No caso da UFRJ, a ins-
tituição chegou em 2022 
com o orçamento de 
R$ 329 milhões – muito 
aquém das suas necessi-
dades e sem correção de 
perdas infl acionárias em 
relação a 2021. Além dis-
so, o governo cortou R$ 23 
milhões de recursos que 
haviam sido bloqueados 
em maio.  O orçamento 
fi cou em R$ 308 milhões, 

Foto: Internet

metade do de 2015. 

FALSO DESBLOQUEIO
Às 12h de quinta-feira, 1º 
dezembro, o MEC divulgou 
o desbloqueio dos R$ 244 
milhões, mas, para o pró-
-reitor de Planejamento e 
Finanças da UFRJ, Eduar-
do Raupp, “é apenas uma 
questão técnica”. Com a 
experiência acumulada 
dos golpes na educação 
feitos pelo governo Bolso-

naro, ele não tem dúvidas: 
“O Ministério da Educação 
desbloqueou, mas a qual-
quer momento esses valo-
res serão bloqueados pelo 
Ministério da Economia. A 
providência que a univer-
sidade está adotando para 
aproveitar 'essa janela'” , 
segundo Raupp, “é empe-
nhar o máximo possível.” 

DESPESAS EM ABERTO
Eduardo Raupp mostrou a 

Em contato com a Subse-
cretaria de Planejamento 
Orçamentário do MEC 
(SPO), o presidente da 
Andifes, reitor Ricardo 
Marcelo Fonseca, foi in-
formado sobre a devolu-

gravidade da situação. Na 
sessão do Conselho Uni-
versitário de 24 de novem-
bro, a UFRJ empenhou 
todo o orçamento possível, 
sem cobrir integralmente 
as despesas de outubro e 
muito menos de novem-
bro e dezembro. 

Do dinheiro blo-
queado agora, explicou 
Raulpp, R$ 2 milhões se-
riam investidos na conclu-
são de módulos laborato-

riais do Museu Nacional. 
“Esse novo bloqueio com-
promete licitações em an-
damento. Uma parte do 
custeio de cerca de R$ 2,8 
milhões, solicitamos para 
avançar em contratos, mas 
agora fi cou retida.”

“As consequências po-
dem ir desde paralisações 
pontuais de serviços até 
a confi rmação de um dé-
fi cit de mais de R$ 100 
milhões, que terá que ser 
atacado com o orçamento 
menor de 2023”, alertou o 
pró-reitor. 

“Urge uma recompo-
sição orçamentária para 
que possamos atacar 
problemas urgentes e re-
cuperar danos acumula-
dos ao longo do tempo”, 
acrescentou ele, citando 
novas contratações pro-
gramadas, que têm a ver 
com o funcionamento a 
contento da universidade, 
como na área de combate 
a incêndios, manutenção 
predial e conservação de 
áreas verdes, entre outras 
providências. 

Na avaliação de Raupp, 
em 2023 também não será 
fácil, porque, com o défi -
cit que está sendo jogado 
para lá, com o aumento de 
custo e a necessidade de 
novas contratações, o qua-
dro que se desenha é dra-
mático. Ele espera que na 
transição do governo haja 
recomposição do orçamen-
to para a educação com 
urgência.

ção dos limites de empenho 
que haviam sido retirados 
na segunda-feira (28), até às 
12h dessa quinta-feira (1º). 

Mas no fechamento 
desta edição, o pró-reitor 
de Planejamento, De-

senvolvimento e Finan-
ças da UFRJ, Eduardo 
Raupp, informou ao Sin-
tufrj que o governo blo-
queou de novo os recursos 
das instituições fede-
rais de ensino superior.    
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A UFRJ NÃO ESTÁ À VENDA: 
QUEREMOS UM CANECÃO PÚBLICO 

Alheia às reações 
contrárias das en-
tidades Sintufrj, 

DCE Mário Prata, Fasu-
bra e Andes e às críticas 
e manifestos de vários 
setores da comunidade 
universitária e de par-
lamentares, a Reitoria 
já sinalizou que vai di-
vulgar edital – inclusive 
com previsão de abertu-
ra pública dos envelopes 
no dia 21 de dezembro 
– para concessão à ini-
ciativa privada, por 30 
anos e com direito a re-
novação do contrato por 
mais cinco anos, de 15 
mil metros quadrados 
de terreno no campus 
da Praia Vermelha. 

“Continuamos mobili-
zados contra esse projeto 
absurdo da Reitoria de pri-
vatização dessas áreas do 
campus”, afirmou a coor-
denadora-geral do Sintufrj 
Marta Batista. Segundo a 
dirigente, estão sendo rea-
lizadas reuniões entre as 
entidades para conversar 
a respeito da judicializa-
ção de todo o processo de-
sencadeado pela Reitoria 
para impor uma nova ver-
são do projeto Viva UFRJ, 
num total desrespeito à 
autonomia universitária 
-- uma conquista que os 
servidores e os estudantes 
da instituição se orgulham 
e defendem com paixão.

O DIA D É 6 
DE DEZEMBRO
Na terça-feira, 6 de de-
zembro, às 12h, haverá 

uma assembleia comu-
nitária no Campinho da 
Praia Vermelha para de-
liberação dos rumos da 
luta contra a venda de 
parte de tão importante 
patrimônio público, que 
é a UFRJ para toda a so-
ciedade brasileira. “Há 
previsão de uma fase dois 
desse projeto da Reitoria, 
que incluiria o edifício 
Ventura, no centro do Rio, 
e terrenos no Fundão. 
Consideramos isso de 
grande gravidade”, aler-
tou Marta Batista.  

“Vamos realizar panfle-
tagens convocando para a 
assembleia comunitária e 
seguir mobilizando todos 
os segmentos da universi-
dade, por meio das redes 
sociais, e mantendo o di-
álogo com a comunidade 
artística e cultural e am-
pliando o apoio dos par-
lamentares e de outras 
personalidades públicas 
à nossa luta. Porque esse 
projeto irracional da atu-
al Administração Central 
da UFRJ não pode ter 
seguimento”, garantiu a 
coordenadora sindical. 

CATEGORIA DECIDIU 
Indignados com os relatos 
sobre a forma autoritá-
ria utilizada pela reitora 
Denise Pires de Carvalho 
para aprovar, no Conse-
lho Universitário, a nova 
versão do Viva UFRJ, os 
presentes na última as-
sembleia convocada pelo 
Sintufrj autorizaram a 
direção a adotar iniciati-

vas jurídicas, junto com 
outras entidades, contra 
o projeto de privatização 
de parte do território da 

UFRJ, reafirmando que a 
autonomia universitária 
deve ser exercida em de-
fesa da universidade pú-

blica. Também aprovaram 
a realização de assembleia 
comunitária com poder de 
deliberação sobre o projeto. 

Veja detalhes sobre o que pretende a Reitoria 
“Projeto de Valorização do Patrimônio 
da UFRJ” – nome atual do “Viva UFRJ” – 
entrega à iniciativa privada por 30 anos 
(com perspectiva de renovação por mais 
cinco anos) área de 15 mil metros qua-
drados para a construção de um Equi-
pamento Cultural Multiúso (ECM), com 
capacidade para 4 mil pessoas, em subs-
tituição ao antigo Canecão, que ocupava 
um terreno de 3.860 m² e atendia até 2 
mil pessoas. A nova casa de shows será 
administrada pelos empresários e, de 
acordo com o projeto, a universidade 
poderá utilizar o espaço 52 dias ao ano.  

Em contrapartida, o consórcio de 
empresas construirá, na Praia Vermelha, 
salas de aulas ao custo de R$ 36.858.607 
e um Restaurante Universitário, no valor 

de R$ 6.419.239.
Consulta pública revelou que 89% do 

Centrode Filosofia e Ciências Humanas 
(CFCH) é contra o projeto privatista. Se o 
objetivo da Reitoria se concretizar, a previ-
são é de caos sem precedentes para estu-
dantes, professores, técnicos-administra-
tivos, pacientes das unidades de saúde no 
campus – o Hospital Pinel e os Institutos de 
Psiquiatria e Neurologia Deolindo Couto –, 
assim como será prejudicial à fauna e à flo-
ra local, e aos vizinhos do entorno da UFRJ. 

No Campo de Esportes Professor Ernes-
to Santos, o Campinho, sob a administração 
da Escola de Educação Física e Desportos, 
que nem sequer foi consultada pela reitora, 
são desenvolvidos 14 projetos de extensão 
de várias unidades acadêmicas.   

Foto: Google

 PV: área circundada é o Campinho, onde será realizada a assembleia comunitária

TODOS À 
ASSEMBLEIA 

COMUNITÁRIA 
DIA 6
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Foto: Elisângela Leite

SAÚDE PÚBLICA

POR UM SUS SEM RACISMO
Como as doenças não são democráticas, é preciso revolucionar o ensino 
na área da saúde para os negros terem mais chances de sobreviver

Estatísticas assustadoras 

O impacto do racis-
mo na saúde da 
população negra 

e as estratégias dos pro-
fi ssionais para combatê-
-lo no âmbito do SUS 
foi o tema do seminário 
“Questão racial na saúde: 
uma abordagem multi-
disciplinar”, realizado na 
quarta-feira (23/11) pela 
equipe do Serviço Social 
do Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho 
(HUCFF), para alunos do 
Programa de Residência 
Integrada Multiprofi ssio-
nal e estudantes da Escola 
de Serviço Social. O audi-
tório Halley Pacheco lotou.

O debate reuniu nomes 
de referência na saúde co-
letiva e na luta antirracis-
ta: a médica Maria Apare-
cida Patroclo, a assistente 
social Cibele Henriques e 
a enfermeira Cecília Izi-
doro, e foi mediado pelo 
assistente social William 
Toledo, pós-graduando e 
residente. Dentre os vários 
depoimentos, o da direto-
ra da Divisão de Apoio As-
sistencial, Elen Regina de 
Oliveira, chamou a aten-
ção. Ela disse ser a única 
mulher, e preta, em cargo 
de direção da unidade. “É 
preciso criar uma política 
antirracista no hospital”, 
reivindicou. 

INVISIBILIDADE NEGRA
Maria Aparecida, doutora 
em Ciências da Saúde,  epi-

demiologista e professora 
adjunta em Saúde Coleti-
va da UniRio, explicou que 
há condições determinan-
tes para que certas doen-
ças sejam mais prevalen-
tes em um grupo que em 
outros. Há doenças que se 
expressam no dia a dia 
em razão da condição de 
vida, além de outras vari-
áveis, que devem ser con-
sideradas para entender o 
perfi l da população negra. 
Mas muitos dos protocolos 
ou recomendações do Mi-
nistério da Saúde não são 
os mais adequados para 
quem tem ancestralidade 
negra. “E isso também é 
presente no ensino, que 
torna os negros invisíveis”, 
observou a palestrante. 

Cecília Izidoro, diretora ad-
junta acadêmica da Divisão 
de Enfermagem do HUCFF, 
militante do Movimento Ne-
gro Unifi cado (MNU) e da 
Câmara de Polí� cas Raciais 
da UFRJ, disse que 70% dos 
usuários do SUS (Sistema 
Único de Saúde) são negros, 
e que atualmente o Brasil 
tem a maior população ne-
gra (afrodescendente) do 
mundo, com cerca de 110 
milhões de indivíduos, só su-
perado pela Nigéria. “Mas a 
gente não está nas esferas de 
poder para que possa se sal-
var da morte e ganhar vida”, 
lamentou, mostrando núme-
ros do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública de 2021: 

a cada 100 pessoas assassina-
das no Brasil, 78 eram negras. 

Ela também apresentou 
outros dados preocupantes: 
54,1% de mulheres pretas e 
pardas têm mais chance de 
morrer na gravidez; a cada 
hora e meia, uma pessoa pre-
ta falece por falta de sanea-
mento básico; pessoas pretas 
e pardas têm mais chance 
de sofrer AVC e infarto. “É 
preciso romper o silêncio e 
incluir como central a ques-
tão racial”, defendeu Cecília. 

PRÁTICAS ANTIRRACISTAS 
Cibele Henriques, professo-
ra do Departamento de Po-
lí� ca Social e Serviço Social 
Aplicado da Escola de Servi-

ço Social e autora do livro 
Racismo Colonial: trabalho 
e formação, alertou que 
é necessária uma aborda-
gem an� rracista para estar 
ao lado dos usuários do 
SUS. E propôs como prá-
� cas an� rracistas: ocupa-
ção integral dos espaços 
ins� tucionais, ampliação 
das ações afi rma� vas com 
status de polí� cas públicas, 
capacitação permanente 
para todos os trabalhadores 
de saúde sobre a questão 
racial, sistema� zação das 
vivências e saberes popula-
res comunitários, constru-
ção de cole� vos e frentes 
de mobilização compos-
tas pela população negra.

SAÚDE. Seminário no 
HUCFF atraiu muita gente 
interessada neste debate 
de rara abordagem
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Contagem regressiva para

O grupo Moça Prosa nasceu no 
cenário histórico da Pedra do 

Sal. Seus integrantes se definem 
como “um movimento de samba 

feminino que se estabeleceu na 
histórica região da Praça Mauá, 

no Rio de Janeiro, em 2012”.

O Molejo, também conhecido como Mole-
jão, tem uma história de sucessos. O grupo 
de pagode carioca nasceu no Méier, em 
1988. Quem não se lembra de músicas como 
"Caçamba", "Brincadeira de Criança", "Dança 
da Vassoura", "Samba Rock do Molejão". O 
Molejo faz a trilha sonora de muita gente.

PROGRAMAÇÃO: 
 Abertura com DJ Paulo Rocha 

– Prata da Casa
 Show – Grupo Moça Prosa

DJ Aranha
 Sorteios
 Show de encerramento 

com o grupo Molejo

Horário da festa: das 12h às 19h.
Saída dos ônibus do Fundão e da Praia Vermelha: 9h30.

Recomendação: Esteja em dia com as quatro doses da vacina 
contra a covid-19. Cuide de você e das outras pessoas.

Garden Party – na Estrada do Cafundá, 2162 
Jacarepaguá – Rio de Janeiro – RJ.8 de dezembro


