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FRAUDES NAS COTAS:
EDUCAFRO ACIONA O MPF
Conforme a farta denúncia na
imprensa, redes sociais, cartas
endereçadas ao MEC e ANDIFES, denúncias em reuniões
Governamentais e, mais recentemente, em matéria do Jornal “Folha
de São Paulo”, do dia 10/4/2016,
à folha B 13, do caderno Cotidiano,
(http://www.agora.uol.com.
br/saopaulo/2016/04/1759400-falsos-cotistas-viram-alvo-de-universitarios-no-pais.shtml) a fraude da AUTODECLARAÇÃO nas
COTAS para Negros, Indígenas, Quilombolas, Deicientes
e Pobres, chegou a um nível
insuportável. Em recente conversa
com um alto funcionário do IBGE,
informalmente ele nos revelou que é

considerável a quantidade de
pessoas que solicitam ao IBGE
atestado de que, no Censo de
2010, se declararam pardas. O
funcionário reclamou dizendo
que o IBGE se sente usado para
“legitimar a fraude”. Diante do
exposto, solicitamos ao Ministério Público Federal do DF que
convoque o Ministério da Educação

MAIS DE 1.500 BOLSAS
ESPERANDO POR VOCÊ!
A EDUCAFRO tem mais de 1.500 bolsas em Universidades e Faculdades tais como: IBIRAPUERA,
FADISP, PUC-RJ, HOTEC, CAMPOS SALLES,
FGV-RJ, CRUZEIRO DO SUL e outras a sua espera. Você pode iniciar sua faculdade ainda no meio
deste ano! As percentagens das bolsas variam de
40 a 100%. E o percentual de bolsa é ixo, da matrícula ao inal do curso! Há três possibilidades de
você obter bolsa de 100%. Quer saber como? Compareça às reuniões de acolhida da EDUCAFRO, todas quintas-feiras às 18 horas e todos os sábados
às 16 horas. Em São Paulo na Rua Riachuelo nº
342, Centro (Próximo ao metrô Anhangabaú). No
Rio de Janeiro, Rua Reitor Azeredo do Amaral, nº
2, Centro (Entrada pela porta do lado esquerdo da
Igreja do Rosário dos Homens Pretos)

E MUITO MAIS...

para uma reunião emergencial em
vistas de assinar um TAC (Termo
de Ajuste de Conduta), em que o
MEC assuma algumas indicações
para solucionar os problemas:
Que o MEC baixe uma portaria
solicitando
à
todas
as
UNIVERSIDADES e Institutos
Federais Tecnológicos a entrega,
em 30 dias, de um relatório detalhando explicando como a Instituição está solucionando o problema. Na REPRESENTAÇÃO
entregue ao MPF, seguem outras
5 indicações. Em sua opinião,
o que mais a EDUCAFRO pode
e deve fazer para defender os
direitos do povo negro nas universidades e mercado de trabalho?

MEC LANÇA “HORAS DO ENEM”
Já está no ar um novo portal, via TV ESCOLA, para
auxiliar os estudos dos que querem ingressar nas
universidades públicas, ProUni, etc. O Ministério da
Educação anunciou seu novo site, “Hora do Enem”,
que já disponibiliza aulas e a partir do dia 30 de abril
disponibilizará simulados de provas do Enem, com
correções, exercícios de conhecimentos pertinentes
e vídeo aulas através do “MECﬂix”, uma biblioteca
de vídeos com os conteúdos que caem no ENEM.
Em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, o
ministro da Educação, Aloízio Mercadante, disse
que com a nova plataforma “na hora já dá para saber a nota que o (a) estudante tiraria no Enem, e se
essa nota é menor ou maior que a média”. Mercadante explicou que “o sistema também diagnostica
onde o candidato está indo bem ou mal”. Este site
será um laboratório para veriicar a viabilidade de,
em um futuro próximo, aplicar as provas do Enem
pela internet, dispensando a prova presencial.
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INCLUSÃO DE NEGROS NOS BANCOS
O trabalho da Educafro foi decisivo para acontecer a importante Audiência Pública no senado, no dia 28 de
março de 2016. A pauta estava direcionada às cotas para os negros na contratação pelos bancos, uma vez
que a META DE INCLUSÃO DA FEBRABAN (sem usar o nome cotas) FOI UM FRACASSO. Presidiu a Audiência o Presidente da Comissão de Direitos Humanos do SENADO, Senador Paulo Paim. Participaram ainda
da audiência pública o procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região, Alessandro
de Miranda, Frei David pela EDUCAFRO e o consultor Legislativo do Senado Mário Theodoro. Um fruto forte
desta Audiência foi o retorno desta pauta como PRIORIDADE para o Ministério Público do Trabalho. Através
do SENADOR PAIM, ao vivo pela TV SENADO, o MPT assumiu a retomada da reunião com a EDUCAFRO
para dois dias depois. E aconteceu! A FEBRABAN será intimada a fornecer os dados consolidados sobre
a inclusão de negros, deicientes e mulheres nas instituições inanceiras e será convocada para uma nova
reunião. Para os próximos passos desta luta como você vai doar seu tempo, sua inteligência, sua garra, em
vista da inclusão da população negra?

BANCO PAGARÁ 160 MILHÕES DE DÓLARES POR DISCRIMINAÇÃO RACIAL
O Banco Merrill Lynch, com sede nos EUA, pagará indenização recorde em uma ação por discriminação
racial apresentada por George McReynolds, assessor inanceiro da sucursal do banco em Nashville, Estado
do Tennessee. Acusou o Merrill Lynch de “realizar práticas sistemáticas e generalizadas de discriminação
racial e represálias, assim como políticas de remuneração e de acesso a promoções desiguais”. Os brancos
conseguiam mais promoções do que os negros. O trabalho conjunto de 1.200 negros, funcionários e ex-funcionários do banco, permitiu esta estrondosa vitória! E aqui no Brasil? Vamos ver em qual setor do mercado
brasileiro poderemos fazer uma ação igual?
Fonte: http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2013/08/28/interna_mundo,385041/banco-merrill-lynch-paga-indenizacao-recorde-por-discriminacao-racial.shtml

SENADO: CPI DA MATANÇA DE JOVENS NEGROS
A CPI do Senado que investiga o Assassinato de Jovens realizará, no dia 26 de abril de 2016, às 10h15, sua
última reunião para apresentação e votação do Relatório Final. O Brasil será ou não punido pelo assassinato
dos jovens negros? A audiência será transmitida ao vivo pela TV SENADO. Toda comunidade negra deve
participar desse importante evento para vencermos essa luta! No link seguinte está a relação das autoridades, especialistas, mães de vítimas e representantes da sociedade civil que participarão desta audiência
pública (http://bit.ly/1SEBsVz). A EDUCAFRO foi considerada uma das entidades que atuam com irmeza
neste tema e foi convocada. A CPI é presidida pela Senadora Lídice da Mata, tem como Vice o Senador
Paulo Paim e Relator o Senador Lindbergh Farias. Telefone para parentes ou amigos em Brasília e motive-os
a participarem desta CPI. Certo?

STF DÁ BASE JURÍDICA PARA COMBATER FRAUDE
No pedido ao MPF a EDUCAFRO diz: “Que as UNIVERSIDADES e INSTITUTOS corroborem com a decisão
do Supremo Tribunal Federal consignada na ADPF nº 186/2014, especialmente: a) que Ações Airmativas
são Constitucionais; b) que a Autodeclaração é Constitucional; c) que criar comissão para averiguar e evitar fraudes é Constitucional e, em consequência, que cada instituição crie uma comissão para averiguar a
correta ocupação destas vagas. Esta comissão deverá ser composta por duas pessoas da instituição e uma
indicada por entidade da sociedade civil que represente a população negra, com pertinência na defesa da
inclusão do citado grupo. Que considerem o voto do Ministro Lewandowski, quando debateu a ADPF 186,
que elenca três tipos de pardos: a) pardo negro; b) pardo pardo; c) pardo branco, chamando a atenção para
o fato de que o objetivo da política pública expressa na Lei nº 12.711/2012 é incluir na sociedade um seguimento que é vítima da discriminação. Logo, num processo onde temos muita demanda e poucas vagas, o
pardo que tem prioridade na inclusão é o pardo negro. Universitários EDUCAFRO: qual é sua opinião sobre
este indicativo?
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UMA POSSÍVEL SAÍDA PARA A CRISE BRASILEIRA
Eleições imediatas? Impeachment? Reforma Política? Para que uma PEC (Projeto de Emenda Constitucional) tramite no Senado, precisa-se conseguir a assinatura de. No mínimo, 27 senadores. Isto não intimidou
um grupo de brasileiros em busca de saída para a crise. Após reuniões, o grupo decidiu que o melhor seria
lutar pela Constituição de uma “Assembleia Revisora do Sistema Político e Partidário Nacional”. Pessoas
capacitadas com domínio do mundo jurídico e sistema político foram requisitadas e nasceu o primeiro esboço da proposta. Para a nossa alegria: 55 senadores assinaram a PEC! O passo seguinte foi dar entrada
na mesa do Senado e recebeu o nome de PEC 15/2016! A EDUCAFRO é uma das entidades que está ajudando neste processo. Agora é fazer o debate com todos os seguimentos da sociedade. Uma caravana está
sendo organizada para esta missão! O tempo é curto e o momento está delicado. Precisamos de propostas
eicientes para unir a situação e a oposição na busca de caminhos, deixando de lado interesses mesquinhos.
O debate e a aprovação precisam ser céleres para que a “Assembleia Revisora” seja eleita junto às eleições
municipais de 2 de outubro de 2016. Os Movimentos Sociais podem eleger seus candidatos sem precisar de
partidos! Vamos refundar a política no Brasil?

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E A INCLUSÃO DO NEGRO
No dia 6 de abril, o comando do MPT (Ministério Público do Trabalho) voltou a receber a EDUCAFRO. Na
última ida ao MPT, no dia 7 de maio de 2012, a EDUCAFRO havia feito uma greve de fome de 3 dias e noites, dentro do auditório do MPT por não cumprirem o prometido. Foi muita tensão e sofrimento. Pauta única:
COTAS PARA NEGROS EM TODO MPT! Esta ocupação resultou no processo que está no CNMP e poderá
ter sua votação inal em maio/junho deste ano de 2016. A EDUCAFRO vai levar para Brasília uma pequena
equipe dos mais guerreiros (as) para este momento de coroamento de uma luta! Você é candidato (a)?

CONCURSOS PÚBLICOS
GARANTEM FUTURO
Custou mas está acontecendo: os/as negros/
as organizados/as e planejados/as estão investindo forte em concursos
públicos após a adoção
de cotas para negros nos
serviços públicos. A EDUCAFRO consciente desta
tendencia, está aumentando as conquistas de
bolsas para negros em
preparatórios presenciais
e EaD. Mais uma grande
Empresa focada em Concursos Públicos entra na
rede doando bolsas para

o público EDUCAFRO. É
a CENTRAL DOS CONCURSOS. A assinatura
da parceria acontece na
reunião geral de abril de
2016.

UNIVERSITÁRIOS NEGROS EM
ORGANIZAÇÃO
A EDUCAFRO está organizando um ônibus para o
“Encontro Nacional de Estudantes e Coletivos Universitários Negros”. Será na UFRJ, Campus da Ilha
de Fundão, Rio de Janeiro-RJ. Ainda há vagas!
Parte do horário do último dia faremos um tour pela
cidade do Rio de Janeiro, especialmente no circuito
AFRO! O ônibus sairá da sede de São Paulo, no
dia 12 de maio, às 22 horas e voltará no dia 15 de
maio às 24 horas. Queremos ver você devolvendo
ao povo negro, em forma de organização, tudo o
que você tem recebido da EDUCAFRO! Vai nos dar
esta alegria? Assuma participar! Envie-nos, antes
que acabem as vagas. seu nome completo, WhatsApp e email para: juventude@educafro.org.br

CNMP: DE PASSO A PASSO VENCEREMOS!
Esses últimos 5 anos foram suados... Mais de 10 militâncias em pequenos grupos de ativistas ou ônibus lotados da EDUCAFRO para pressionar o CNMP em Brasília a fazer andar a resolução. Por fazer a militância
durante a semana alguns ativistas da EDUCAFRO foram demitidos dos seus trabalhos. Rendemos a estes
guerreiros nossos aplausos por colocarem o foco no comunitário e não no individual. Nem todos podem fazer
esta opção consciente e abençoada por Deus de priorizarem a luta do povo negro. Na reunião do CNMP a
nova resolução foi apresentada! O relator deinido e a votação está prevista para acontecer no mês de maio/
junho! Vamos fazer mais pressão em Brasília? Deveremos levar um grupo pequeno de avião. Serão pessoas
que comprovem estar se dedicando com garra à luta do povo negro! Você se candidata?
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OEA: PLANO DE AÇÃO DA DÉCADA DOS AFRODESCENDENTES
Este resumo foi elaborado pela assessoria da EDUCAFRO. A Organização dos Estados Americanos (OEA),
com sede em Washington-DC, EUA, deiniu as ações para serem implementadas nos anos de 2016 a 2025,
década dos afrodescendentes nas Américas. Em “Educação”, por exemplo, preveem-se a criação de política de ação airmativa no contexto do Programa de Bolsas Acadêmicas da OEA; o desenvolvimento de uma
política de ação airmativa em todas as atividades de capacitação da OEA e a criação de um Programa de
Bolsas para jovens afrodescendentes nos estágios dentro da OEA. Além disso, deseja-se promover acordos
de cooperação com universidades historicamente afrodescendentes. Perguntas feitas pela EDUCAFRO à
OEA: 1) Qual é a verba destinada a execução destas ações? 2) Está sendo considerada que, além da bolsa
na universidade, é fundamental a bolsa permanência? 3) Existe a deinição de um cronograma para colocar
em prática estas ações? 4) Foi contratada uma equipe de consultores para fazer estas propostas andarem?
5) Como a OEA vai abordar as multinacionais e bancos que atuam nas américas para abraçarem estes compromissos da DÉCADA? 6) Quando emitirá um documento suplementar dando respostas a estas perguntas?

QUER CONQUISTAR UMA BOLSA DE ESTUDO?
Se você já concluiu o segundo grau pode ingressar numa Universidade Pública ou CONQUISTAR UMA
BOLSA DE ESTUDO pela EDUCAFRO. Se deseja concluir o ensino fundamental ou médio, veja orientações em nosso site. Se
quer ser professor/a voluntário/a em nossos projetos, então não perca tempo e cadastre-se em nosso site! O primeiro passo
para quem quer ser bolsista, aluno/a de pré-vestibular, professor/a voluntário/a da EDUCAFRO é: participar das reuniões todas
as Quintas-feira às 18h00 ou Sábados às 16h00, em nossa Sede Nacional, na Rua Riachuelo, nº 342, Centro/São Paulo.

E MUITO
MAIS...

COTAS: STF PODE DERRUBAR POSIÇÕES DE JUÍZES
A Comunidade Negra solicitou e a OAB entrou com uma Ação Direta de Constitucionalidade (ADC 41) no Supremo Tribunal Federal. Objetivo da ADC 41 é solicitar que o STF deina de uma vez por todas que as COTAS
são Constitucionais. Em seguida, todas as liminares contra as COTAS, concedidas por Juízes despreparados
cairão. A EDUCAFRO conseguiu que um dos melhores Constitucionalistas do Brasil e candidato a Ministro do
STF, Daniel Sarmento, elaborasse um parecer a favor da posição da Instituição. Todos os membros da família
EDUCAFRO deve ler este parecer que está no nosso site. É uma das reﬂexões mais brilhantes sobre o tema!
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