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O Negro no Mercado de Trabalho: o que avançou?
A ONU determinou
que 2011 fosse “O
ano do AFRODESCENDENTE”.
A
EDUCAFRO, para
enfrentar este desafio,
solicitou e conseguiu
que o Senado aprovasse uma Audiência
Publica sobre este
tema. O Presidente
LULA, em 2010 assinou o Estatuto da
Igualdade Racial. O
Governador do Rio
de Janeiro, Sérgio
Cabral, PMDB, baseado no Estatuto, foi
corajoso e assinou
um decreto adotando
nos concursos públicos do Estado cotas
de 20% para negros

O

Militantes da Educafro Promovem ato em Brasília

(as). A Presidenta DILMA, PT, que esperávamos dar
continuidade ao trabalho do LULA no apoio às pautas da
Comunidade Negra, não esta priorizando a nossa causa.
Por quê? Falta de assessoria da Casa Civil? De outros
setores governamentais? Como as várias entidades públicas e particulares estão trabalhando e fazendo acontecer
à inclusão do povo negro? A Audiência Pública será nesta
segunda, dia 19 de setembro das 8h30 às 12 horas com

transmissão ao vivo
pela TV SENADO!
Tema: “Cotas para
Negros e Pessoas com
Deficiência no Mercado de Trabalho: o que
avançou?”. Com muita perseverança e coragem nós temos nossa
aguerrida militância
para fazer mudar esta
realidade. Para esta
Audiência
Pública
foram convidadas as
seguintes entidades
e autoridades: CNI –
CNC – FEBRABAN
– WalMart – EDUCAFRO – SEPPIR – Defensoria Publica do RJ
– Procurador Geral do
Ministério Público do
Trabalho.

Cotas para Negros (as) no MPT

Ministério Público Federal do Trabalho adotou, em todo Brasil, cotas para negros em seu corpo
de estagiários da procuradoria, conforme portaria Nº 155 de março de 2011 em seu § 15. Você
que é universitário (a) EDUCAFRO, divulgue intensamente esta noticia entre seus amigos de
universidade! VAMOS LER DO PRÓPRIO DOCUMENTO ESSA BOA NOTÍCIA: “Ficam destinadas
as vagas 10ª 20ª 30ª e assim sucessivamente aos candidatos com deficiência e/ou aos participantes do
Sistema de Cotas para Minoria Étnico-Raciais. Havendo as duas situações no mesmo processo seletivo,
prioritariamente, convoca-se o candidato com deficiência e, na vaga seguinte 11º, 21º, 31º e assim sucessivamente, convoca-se o candidato participante do Sistema de Cotas para Minoria Étnico-Raciais.” É um
forte exemplo para todos os seguimentos públicos e particulares do Mercado de Trabalho. É preciso tornar
o Brasil um país que permite igualdade para todos. Qual é a sua opinião?
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Brasil: falta de qualidade no ensino médio público?
O MEC divulgou o resultado do ENEM – 2010
onde aponta uma ligeira melhoria dos estudantes
das escolas públicas de ensino médio, mas muito
atrás das particulares. Certamente temos muitos
questionamentos sobre a educação no Brasil, mas
o que mais levaremos em consideração por hora é
mesmo o DESEMPENHO dos alunos das escolas
particulares contra os estudantes das escolas públicas. Como podemos avaliar o ENEM se as escolas particulares a custo mensal abaixo das escolas
públicas preparam com mais eficácia seus alunos
para a mesma prova? Lembramos que muitos destes alunos da rede particular permanecem nas escolas o dia todo se preparando! Para o Ministro da
Educação, Fernando Haddad, os resultados do Pisa
precisam levar em conta que o País tem um dos
menores investimentos por aluno do mundo, cujo
valor médio é R$ 1.722,05 em 2011. Qual deve ser
o nosso trabalho para mudar a realidade do nosso
sofrido povo negro diante dessa desleal concorrência no ENEM? A Argentina fez sua grande primeira
reforma educacional em 1870 e o Chile fez há 15

anos apenas. Nós temos um passado escravista (não
reparado) que nenhum desses países teve. Quantos
anos mais nós demoraremos em atingir os altos índices educacionais que os estudantes da rede pública do Chile possuem?

Rio: 10 anos de COTAS nas
universidades estaduais!

Família EDUCAFRO: Bolsas de
100% na PUC-RIO

A Procuradoria do Rio de
Janeiro juntamente com a
EDUCAFRO, no mês de
agosto, organizou um seminário para avaliar os dez anos
de implantação de COTAS
no Estado do Rio de Janeiro. Todas as Universidades
Estaduais compareceram e a
Procuradora Geral Dra. Lúcia
Lea enfatizou a importância
da implantação desta política e o quanto a Procuradoria
foi determinante em todas as
fases do Processo. O sucesso
dos cotistas no desempenho
acadêmico foi destacado por
todos. O representante da
UERJ anunciou que 60% dos
cotistas estão empregados na

sua área de formação, 30%
empregados em outras áreas e
10% fazem mestrado e doutorado! Em sua fala firme e corajosa, a EDUCAFRO destacou os desafios para tornar o
programa ainda mais eficiente. Um deles consiste em cancelar a portaria do Conselho
Universitário que desviou/
retornou, em seu conjunto,
mais de 40% das vagas para
cotistas para a classe média,
cujo efeito foi o de reduzir
o sucesso desta política. Em
sua opinião, o que ainda falta para que todas as universidades públicas brasileiras
adotem as cotas para negros e
pobres em seus vestibulares?

Você é corajoso? Se a sua resposta for um ENTUSIASMADO
sim então agora é a hora! Faça seu cadastro no site www.educafro.org.br e habilite-se a uma das bolsas de 100% e a uma das
150 isenções da taxa do vestibular da PUC RIO. Após se inscrever (você que é da grande São Paulo e regiões) compareça na
quinta, dia 22/9 às 18 horas, na reunião, na sede de São Paulo.
Nesta reunião a família EDUCAFRO dará orientações do passo a
passo para a complementação da sua inscrição, bem como outras
possibilidades para os não contemplados. As inscrições para o
vestibular da PUC/Rio 2012 foram prorrogadas até dia 23/9! As
provas serão aplicadas nos dias 4 e 5 de novembro, no Rio. Para
os que não conseguirem uma das 150 isenções, o valor da inscrição será de R$ 120,00. Outra boa noticia! O candidato pode optar
pelo aproveitamento da nota do Enem 2011! Não precisa realizar
a prova! Queremos ver 100% dos nossos alunos contemplados
mudando suas vidas para sempre, a exemplo das duas alunas de
São Paulo que já estão estudando na PUC RIO e fazem sucesso!

Educafro aceita mais um desafio
Dia 26 de outubro o diretor executivo da Educafro, Frei David, foi
convidado e aceitou o desafio para representar a entidade num debate com os candidatos a Reitor da Universidade Federal de Santa
Catarina. O tema será o programa de Ações Afirmativas da UFSC e a
posição de cada candidato.
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STF: processo contra as COTAS e Debate
A advogada, Dra. Roberta Kauffman,
contratada pelo DEM, moveu uma
ação no STF onde questiona a Universidade Federal de Brasília (e todas
as demais do Brasil) por adotar as cotas para negros. As afirmações dela,
na opinião da EDUCAFRO, são equivocadas: “as cotas irão institucionalizar o racismo no Brasil criando um
Estado racionalizado”. Ela afirma que
o sistema de cotas ofende o princípio
de proporcionalidade e que favorece
a entrada de negros ricos em universidades. Por que brancos ricos podem
e negros ricos (se existem?) não podem? Qual é sua opinião sobre esta
posição? No dia 26 de Setembro, no
“Auditório do XI de Agosto” na Fa-

culdade de Direito da USP ela deverá apresentar sua teses abrindo
um grande Debate. Membros da FAMILIA EDUCAFRO, o que
pensam a respeito disso? Responda participando do nosso DEBATE que será no dia 26 de setembro na USP “Salão XI de Agosto”
das 18 horas até as 22 horas.

UNIVERSIDADE IBIRAPUERA:
BOLSAS DE ATE 80%!
Após uma bem sucedida negociação o reitor da Universidade
Ibirapuera decidiu abraçar o trabalho da EDUCAFRO: inclusão
de negros e pobres nas universidades! Quase todos os cursos
tiveram suas bolsas melhoradas!
Exemplo: DIREITO (preço normal R$ 1.170,77), para os indicados pela EDUCAFRO o valor
é de R$ 237,00 o que equivale a
uma bolsa de 80% !!! O que era
um apoio tornou-se um comprometimento! As bolsas para 2012
serão melhores! Além das bolsas
em graduação, teremos também
em pós-graduação e mestrado!
Teremos também bolsas de 100%

para quem vai abrir núcleos novos
de pré-vestibulares EDUCAFRO!
Viva São Francisco, protetor dos
pobres! Viva Zumbi, guerreiro
de Deus na luta pela igualdade
de oportunidades! Viva Dandara,
mulher lutadora por uma sociedade mais justa e fraterna! Vamos
celebrar mais esta vitória! Agora
você tem mais um motivo para
encarar as dificuldades da vida
e vencer! Divulgue para os seus
amigos! Vagas limitadas! Nos primeiros 15 dias somente serão encaminhados membros de núcleos
da EDUCAFRO. Após esta fase
as bolsas serão disponibilizadas
para todos!

Micro Finanças: próximos passos
Após o rico DEBATE realizado no dia 11 de setembro de 2011 promovido pela EDUCAFRO sobre micro finanças, quando se discutiu
o crédito, o microcrédito, Clube de Compras e de Trocas, Moedas
Sociais e Bancos Comunitários e outros temas, com o objetivo de
fortalecer o conhecimento do povo afro-brasileiro e de abrir portas
ampliando suas possibilidades de mobilidade econômica e social, a
EDUCAFRO convida todos os interessados para uma reunião dia
24/09/2011 às 14 horas na sede Educafro. Mais informações disponíveis em nosso site.

PSDB entra no STF contra a
Comunidade Negra
Deu a louca no PSDB? Para o espanto de todos o Jornal “O DIA”
do Rio de Janeiro de 04/09 publicou que o PSDB, através do seu
Presidente Sergio Guerra e de FHC contrataram a advogada do
DEM, Dra. Roberta Kauffman, para mover uma ação no STF contra a portaria do Governador Sergio Cabral que determinou a implementação de 20% de cotas para negros/as no serviço público.
Parabéns povo do Rio de Janeiro! Seu Estado ama todas as etnias!
Não está permitindo que o rolo compressor dos concursos públicos
(mina de ouro para quem atua nesta área) continue a privilegiar
quem sempre teve oportunidades! Abrir os empregos públicos para
todos, é o mínimo que se espera dos governantes e dos partidos sérios e que sabem respeitar os direitos do povo negro. Deixar como
está, onde todos os bons empregos públicos têm quase 100% de
brancos é irresponsabilidade com o futuro da nação! Em sua opinião, porque o PSDB é contra o povo negro? Quantos do PSDB
são parentes dos colonizadores do tempo da escravidão? Será que
querem ver o negro eternamente como mão de obra barata?

Livro sobre Ações Afirmativas é
Escrito por mais 20 juristas
O lançamento do Livro: “Ações Afirmativas: a questão
das Cotas”, escrito por mais de 20 juristas de renome, entre eles, Dalari e Comparato. É uma publicação da Editora
Impetus. Um estudo de Análises Jurídicas – um dos assuntos mais controvertidos da atualidade – foi coordenado por Renato Ferreira. Local: Espaço Cultural Superior
Tribunal de Justiça.
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Universidade Ibirapuera: bolsas
para a EDUCAFRO em Brasília!
Após TRÊS anos de expectativa, acabamos de fechar negociação com as Faculdades Alvorada, afiliadas a Ibirapuera–SP,
com o objetivo de se destinar bolsas de estudo para a família
EDUCAFRO de Brasília. Vejam três exemplos de bolsas para a
EDUCAFRO: Fisioterapia (mensalidade normal R$ 1.623,02)
BOLSAS EDUCAFRO R$ 375,57! Ciências biológicas (mensalidade normal R$ 1.032,30) BOLSAS EDUCAFRO R$
205,43! História (mensalidade normal R$ 810,77) BOLSAS
EDUCAFRO R$ 183,27! Os interessados deverão comparecer
na Igreja Santo Antônio da 911 Sul, no núcleo de Pré-vestibular
EDUCAFRO, durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro ou até o fim das vagas disponibilizadas. O núcleo funciona de segunda a sexta, das 19 às 22 horas. E-mail
para contatos: fsantos@cnn.org.br

Wal Mart e empregabilidade
do NEGRO
Depois das longas conversas iniciadas lá no Rio de Janeiro com o
Procurador Werneck, envolvendo também Carlos Ely do Wal Mart,
temos possibilidades de ver avanços acontecerem. Eles só foram facilitadores. Por causa deles algumas reuniões aconteceram no Wal
Mart. Infelizmente tivemos poucas coisas concretas avançando sobre
a inclusão do negro numa política interna de empregabilidade na rede.
A EDUCAFRO jogou as cartas mais uma vez, solicitando propostas
concretas e não novas reuniões vazias. O resultado finalmente chegou: o hipermercado redigirá um documento jurídico com propostas
de inclusão e a EDUCAFRO fará sua contra proposta. Os dois lados
sentarão novamente na mesa de negociação e juntarão as propostas
num só DOCUMENTO que atenda as necessidades do povo negro.
Queremos ver a implementação de políticas de inclusão em todos os
cargos, incluindo o alto escalão da empresa. Em uma boa estratégia a
EDUCAFRO conseguiu incluir o Wal Mart na Audiência Pública do
Senado: Cotas para Negros e Pessoas com Deficiência no Mercado de
Trabalho. Vale ou não vale à pena lutarmos? Vamos ampliar as nossas

Página 4

Brasil: sucesso em 10 anos de cotas
para negros e pobres!
No dia 19 de Setembro a EDUCAFRO participará ativamente
com sua militância da Audiência Pública no SENADO sobre
“BRASIL: os dez anos de cotas étnicas nas Universidades” que
acontecerá das 15 às 18 horas. Representantes de Universidades e pesquisadores irão mostrar como está o desempenho destes universitários (as) que, no vestibular tiveram notas abaixo
da média, mas depois de receberem esta grande oportunidade,
revolucionaram suas vidas e das universidades que abraçaram
esta causa! Como já dizia o poeta: “Quem sabe faz a hora não
espera acontecer”.

Formação Universitária aumenta a
renda em 156%
Segundo o documento da
OCDE, no Brasil ter curso superior resulta em um
aumento de 156% nos rendimentos. É o mais alto
índice entre todos os 30
países pesquisados. Você
ainda está indeciso/a? Então aceite a provocação da
EDUCAFRO e faça parte
desta família! Tenha coragem, força e muita garra
porque se você se tornar
um bolsista EDUCAFRO,
estará entre aqueles que
têm 90% mais possibilidade de vencer! A população brasileira entre 15 a 29
anos e com MAIS TEMPO
DE ESTUDO é a que tem
MENOR probabilidade de
estar desempregada, segundo estudo da Organi-

militâncias?

zação para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE) da ONU.
Saiba que nem sempre é
fácil conciliar uma bolsa
de estudo com um emprego. Isto é para lhe alertar
que você precisa “vestir-se
de guerreiro da transformação” e mudar sua história de vida! Os/as negros/
as que foram excluídos,
mas que agora são sonhadores da EDUCAFRO,
estão fazendo a historia
de suas vidas mudarem! É
possível conciliar as duas
coisas: trabalho e estudo?
Vamos sair para a luta! Vamos contagiar nossos vizinhos e parentes! Vamos
contatar nossos colegas do
tempo do ensino médio!

Como participar da família Educafro
Se você já concluiu o segundo grau e quer ingressar na universidade, ou quer ser professor/a voluntário/a em nossos projetos, então
não perca tempo! O primeiro passo para quem quer ser aluno/a, professor/a ou coordenador/a da Educafro é participar das reuniões as
quintas-feiras, às 18h00, ou aos sábados às 16h00, em nossa Sede Nacional na Rua Riachuelo nº 342 Centro/São Paulo.
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