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MULTISSERVIÇOS

Você conhece as oficinas do Sintufrj?
A Coordenação de Educação, Cultura e Formação Sindical é responsável pelas quatro oficinas oferecidas pela entidade aos sindicalizados. As aulas são ministradas por 
professores experientes e dedicados. Os cursos oferecidos são: dança de salão, patchwork, pintura e música. Aposentados e pensionistas são muito bem-vindos.  

Benefícios da dança de salão 
A dança de salão ajuda a perder até 350 calorias, fazendo bem para os músculos, o 

coração e ainda prevenindo doenças como a osteoporose.
 Esqueça os movimentos lentos, o compasso dois pra lá, dois pra cá. Saiba que a dança 

de salão engloba estilos também agitados e com muitas vantagens, além da queima de 
calorias. Samba de gafieira, forró, salsa, bolero e soltinho podem ajudar a manter a forma, 
melhorar a postura e elevar a autoestima.

 É possível perder entre 250 e 350 calorias por hora de movimentação. Dançada a dois, 
desenvolve o relacionamento social, a confiança e o respeito pelo parceiro.

Sob supervisão adequada, pode auxiliar na recuperação de sequelas de fraturas e traumas.

Venha dançar! 
Na subsede no HUCFF – Às segundas e terças-feiras, das 13h às 14h.
No Espaço Saúde Sintufrj – Às terças e quintas-feiras, das 17h às 19h, e às sextas-

-feiras, das 7h às 9h. 

Espaço Saúde Sintufrj
Sob a responsabilidade da Coordenação de Esporte e Lazer, o Espaço Saúde Sintufrj 

é uma das iniciativas mais exitosas da entidade, porque oferece atividades voltadas para 
o bem-estar físico e emocional de homens e mulheres de todas as idades, num ambiente 
acolhedor, onde os profissionais (fisioterapeutas e professores de educação física) dedicam 
atenção especial a cada frequentador. Telefone para mais informações: 3194-7131. O Espaço 
Saúde é anexo à sede do Sintufrj, no Fundão.

Atividades oferecidas no Espaço Saúde: musculação, jump, gap, taebo, zumba, step, 
ginástica localizada, circuito funcional, circuito saúde, atividades físicas para grupos 
especiais, pilates, RPG, auriculoterapia, drenagem linfática, reflexologia podal, terapia de 
gancho e terapia de relaxamento com pedras quentes.

Funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 6h30 às 19h30. Para ter acesso às 
atividades, é preciso fazer cadastro no Espaço Saúde e agendar avaliações. 

Para as atividades de ginástica e musculação, é preciso atestado médico. As terapias 
RPG e pilates precisam de encaminhamento médico.

Pintura
A arte de pintar tecidos é ensinada também na subsede sindical no HUCFF, às quintas-
-feiras, das 9h às 15h30, pela professora Maria de Fátima.

Hidroginástica
É oferecida em convênio com o Clube da Petrobras no Fundão, às terças e quintas-feiras, 

das 10h às 11h e das 11h às 12h. Mas como há poucas vagas, é preciso se inscrever no 
Espaço Saúde para aguardar a chamada. Nesse caso, além do exame médico para atividade 
física, é necessário realizar exame no clube para acesso à piscina (ao custo de R$ 5,00).
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A arte do patchwork
O aluno aprende a arte de combinar cores e formatos de retalhos em composições elabo-

radas na Oficina de Patchwork do Sintufrj, subordinada à Coordenação de Educação, Cultura 
e Formação Sindical e oferecida aos sindicalizados às segundas-feiras, das 9h às 12h, na 
subsede sindical no HUCFF. A professora é Débora Oliveira da Silva, que, segundo relato das 
alunas, “tem o dom para compartilhar seus conhecimentos com muita paciência e carinho”.

Além do ensinamento da técnica artística, as aulas são também horas de agradável 
convívio, uma verdadeira terapia coletiva, além de possibilitar confeccionar com as próprias 
mãos lindas peças de decoração para casa, para presentear amigos e familiares – princi-
palmente nesta época do ano – ou faturar uma graninha extra em feiras de artesanato. 

A diretoria do Sintufrj tem firmado 
vários convênios e parcerias que ofe-
recem para os sindicalizados e seus 
dependentes descontos que fazem a 
diferença no bolso no fim do mês. Para 
consultar a lista completa e ficar a par 
dos detalhes, é só consultar o site do 
Sindicato: www.sintufrj.org.br.

Na lista constam, por exemplo: 
planos de saúde (Amil, Golden Cross, 
Unimed etc.); auxílios funeral e 

Convênios e parcerias 
de natalidade; psicólogos; casas de 
recuperação; creches; Academia do 
Concurso; cursos de línguas Fisk e 
CCAA; autoescola; colégios em vários 
bairros; Casa de Dança Carlinhos 
de Jesus; universidades (Estácio de 
Sá, Unisuam etc.); pousadas, hotel-
-fazenda, óticas, agência de viagem, 
farmácia, cabeleireiros, esmalteria, 
entre outros estabelecimentos comer-
ciais e de prestação de serviços. 

Fotos: Renan Silva
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Dia Nacional da Consciência Negra

Uma proposta 
para dar certo

Em todas as gestões da Unidade na Luta, os tra-
balhadores aposentados são imprescindíveis. 
Eles são ouvidos e chamados a opinarem sobre 

as decisões da diretoria, como também são motivados 
a fazer sugestões e propostas. Nas reuniões semanais do 
segmento, às terças-feiras, às 10h, na sede do Sintufrj, 
sempre está presente um coordenador-geral para passar 
os informes da conjuntura interna e externa que tem 
a ver com os técnicos-administrativos em educação e 
dividir com os companheiros aposentados a responsa-
bilidade pela agenda das ações políticas em defesa de 
direitos e da universidade pública.

Pela importância da participação dos trabalhadores 
aposentados nas lutas da categoria é que a Coordena-
ção de Comunicação e Formação Sindical decidiu, 
com o aval do conjunto da diretoria, lançar a Revista 
dos Aposentados. Uma publicação mensal contendo o 
resumo das lutas em curso, chamando os aposentados 
para engrossar as mobilizações, se for o caso, mas que 
também tratará das questões específicas do segmento. 
Além, é claro, de procurar mantê-los informados sobre 
assuntos de interesse geral para o conjunto da sociedade 
brasileira. 

Com certeza este primeiro número da revista conterá 
muitas falhas editoriais, mas, com a participação dos 
aposentados, cumprirá a sua função. 

Uma boa leitura, companheiros   
Coordenação de Comunicação e 

Formação Sindical  

A realização do 3º Encontro dos Aposentados já mobi-
liza a direção sindical. O evento será realizado no mês de 
janeiro, quando é comemorado, no dia 24, o Dia Nacional 
do Aposentado, e de preferência em local tranquilo, fora 
do grande centro urbano. 

3º Encontro dos Aposentados será em janeiro 
A Coordenação de Aposentados e Pensionistas, com as 

cinco comissões de trabalho, se reunirá ainda este mês para 
definir o calendário, o local e os temas que serão discu-
tidos no seminário. Além dos trabalhadores da categoria, 
participarão do evento entidades afins e outros convidados.    

Atenção, aposentados e pensionistas: no mês do seu aniversário, não deixe de ir ao banco da sua conta e se reca-
dastrar. Essa providência é importante para que você não fique sem receber seu salário. 

Ao se recadastrar, não deixe de exigir do banco o comprovante. 

O recadastramento não pode ser esquecido

A direção Unidade na Luta criou o Departamento de 
Gestão de Processos para dar suporte às demandas judi-
ciais coletivas e assessorar as coordenações em questões 
estratégicas, e, principalmente, para prestar atendimento 
jurídico diário à categoria com qualidade. 

Os plantões são realizados de segunda a sexta-feira, na 
sede do Sintufrj, das 9h às 12h, mediante agendamento 
com hora marcada, e, semanalmente, às quartas-feiras, na 
subsede da Praia Vermelha, no mesmo horário. 

Além do atendimento presencial, os advogados atendem 
os trabalhadores de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, 
por telefone ou por e-mail.   

Este departamento jurídico também se encontra à dispo-
sição dos aposentados para análise consultiva de contratos e 
documentos antes de fechamento de contratação de serviços 
de empresas ou instituições, bem como para orientação e 
adoção de medidas judiciais para garantir direitos. 

Jurídico mais acessível a todos
Acolhimento
A iniciativa da direção sindical com a criação do 

Departamento de Gestão de Processos humanizou 
o atendimento aos trabalhadores e garantiu que 
todos tenham acesso integral às informações sobre 
os processos. 

O resultado disso é a grande procura que o depar-
tamento recebeu nos seis primeiros meses deste ano, 
com atendimento presencial de mais de mil servidores, 
o que resultou na distribuição de mais de 200 ações 
judiciais e dezenas de intervenções extrajudiciais. 

Canais de atendimento
Para agendamento ao plantão na sede do Sintufrj, 

no Fundão: telefones (21) 3194-7133 / 3194-7144 e 
e-mail: civel@sintufrj.org.br. Para atendimento na 
subsede na Praia Vermelha: telefone (21) 2542-9143. 

Este mês, no dia 20, é celebrado o Dia Nacional da 
Consciência Negra, porque é a data da morte, em 1695, do 
líder africano Zumbi dos Palmares. Neste dia, faz-se uma 
reflexão sobre o relevo da cultura e do povo africano e sobre 
o impacto que tiveram na evolução da cultura brasileira.  

Sociologia, política, religião e gastronomia, entre várias 
outras áreas, foram profundamente influenciadas pelas 
culturas negra e africana. É dia de comemorar e mostrar 
profundo apreço pela cultura afro-brasileira. O Dia da Cons-
ciência Negra foi estabelecido pelo Projeto de Lei nº 10.639, 

no dia 9 de janeiro de 2003. No entanto, apenas em 2011 a 
presidenta Dilma Rousseff sancionou a Lei nº 12.519/2011 
que cria a data, sem obrigatoriedade de feriado.

Palestra – O Dia da Consciência Negra será lembrado 
pelo Sintufrj com a palestra proferida pelo professor de 
Direitos Humanos da UniRio Jair Brito sobre o tema, no dia 
29 de novembro, às 13h, no Espaço Cultural da entidade.  

Quem foi Zumbi
No período do Brasil colonial, Zumbi simbolizou a luta do 

negro contra a escravidão que sofriam os brasileiros de raça 
negra. Zumbi morreu enquanto defendia sua comunidade 
e lutava pelos direitos do seu povo.

Os quilombos, liderados por Zumbi, formavam a 
resistência ao sistema escravista que vigorava e eram o 
principal motor responsável pela preservação da cultura 
africana no Brasil.

Zumbi lutou até a morte contra a escravidão, que só 
terminaria em 1888, com a abolição oficial da escravatura 
no Brasil, cerca de 193 anos após sua morte.
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Se o Senado congelar por vinte anos as verbas sociais, como propõe o 
presidente Michel Temer, igualará o Brasil a alguns dos países mais miserá-
veis, como Congo, República Centro Africana e Madagascar. O que significa 
que serviços públicos oferecidos pelo governo, como saúde, educação e 
assistência, tenderão a ser similares, em qualidade e alcance da população, 
aos daquelas nações.

Ao mesmo tempo, o Brasil se descolará da trajetória histórica de investi-
mentos sociais vistos em lugares desenvolvidos como Estados Unidos, Europa 
e Japão.

A comparação foi feita com base no banco de dados do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e em estatísticas da Organização para a Cooperação 
e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), clube de nações seguidoras de 
economia de mercado, pelo economista brasileiro Felipe Rezende, professor 
da faculdade Hobart and Willian Smith Colleges, dos Estados Unidos.

Rezende partiu de cálculos do Bradesco sobre os efeitos da PEC 241 nos 
gastos federais. De acordo com o banco, as despesas totais (não só sociais) 
em 2016 equivalem a 20% do Produto Interno Bruto (PIB). Com a regra 
da limitação – corrigir as verbas de um ano para o outro só pela inflação 
passada –, cairão para 14% em 2026, ano em que o congelamento poderá 
sofrer uma revisão, conforme a proposta de Temer.

A primeira consequência será a limitação ou o direcionamento do papel do Estado 
apenas para garantir o direito de propriedade, assegurar o cumprimento de acordos e 
honrar os compromissos com os credores das dívidas interna e externa, já que não poderá 
mais criar novos programas nem ampliar investimentos.

A segunda será a retirada do controle do Poder Executivo, do Congresso e da sociedade 
sobre o tamanho do Orçamento, que ficará automaticamente engessado por 20 anos, 
independentemente de haver crescimento econômico ou aumento de arrecadação.

A terceira será o acirramento do conflito distributivo, com os diversos setores da socie-
dade lutando para ver quem perde menos com os cortes, considerando que a prioridade 
é economizar nas despesas de custeio e investimento para assegurar o pagamento dos 
encargos da dívida mobiliária. 

A quarta será o desmonte do Estado enquanto instrumento de prestação de serviços, 
com uma forte reforma administrativa voltada à desvalorização dos servidores, com corte 
de direitos e de reajustes, além da proibição de novas contratações, mediante a vedação 
de novos concursos públicos nos próximos 20 anos.

A quinta será a inevitabilidade de uma reforma ou ajuste com viés fiscal na seguridade 
social e na educação, já que o congelamento não se sustenta sem um drástico corte de 
despesas na previdência e assistência social, na saúde e na educação.

Apenas a título de ilustração, se as regras da PEC 241 já estivessem em vigor desde 
2003, início do primeiro mandato do presidente Lula, o salário mínimo, atualmente de 
R$ 880,00, seria equivalente a R$ 509,00. O gasto com saúde e educação seria a metade 
do que é hoje.

No caso da previdência e da assistência social, o maior programa de distribuição de 
renda do planeta, que é responsável pela paz social no Brasil, seu escopo teria sido reduzido 
drasticamente, não apenas para dificultar o acesso a esses benefícios, mas também para 
desvincular suas prestações do salário mínimo, especialmente os benefícios assistenciais, 
cujo valor seria próximo do pago aos beneficiários do Bolsa Família.

Pode parecer terrorismo, mas a verdade é que o congelamento do gasto público obriga 
o corte de direitos dos atuais beneficiários para permitir o acesso a esses direitos de novas 
pessoas, afinal, a população não para de crescer, as pessoas preenchem os requisitos para 
requerer aposentadoria, há demanda por mais saúde e educação, e isso só será possível 
se houver aumento da despesa ou redução dos benefícios de quem já vinha usufruindo 
desses benefícios.

O raciocínio é simples. Se há um valor fixo, que já está comprometido com uma despesa, 
o atendimento a novos beneficiários só será possível se o valor que atende aos atuais for 
reduzido. Na Previdência, por exemplo, existe uma regra de reajuste que só continuará 
a ser aplicada se não houver nenhuma nova aposentadoria. Como novas aposentadorias 
surgirão, ou se aumenta o valor (o que a PEC proíbe) ou se suprime o reajuste. A última 
hipótese, combinada com o corte de direitos, é que será colocada em prática, segundo a 
visão do governo.

O governo fez uma opção política de não aumentar tributo dos mais ricos e economizar 
em cima dos mais pobres. Com a PEC 241, a prioridade é o pagamento da dívida, já que 
essa não está sujeita a nenhum tipo de congelamento. É simples assim.

por Antônio Augusto de Queiroz, jornalista, analista político do 
Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap)

Se o Senado aprovar a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 241/16 de Michel Temer, 
o papel do Estado brasileiro será alterado.
A PEC determina que a expansão do gasto
público não financeiro nos próximos 20 anos 
não poderá ser superior à inflação. Uma
iniciativa grave que terá consequências
catastróficas sobre o futuro do país e do povo 
brasileiro. Veja a seguir algumas dessas
possíveis consequências para ilustrar a
gravidade da proposta, que atende
integralmente aos interesses do mercado
financeiro.

A PEC 241 e o papel 
do Estado brasileiro

Congelar verba social por 20 anos igualará Brasil ao Congo
Com esses 14% à mão, Rezende foi às estatísticas do FMI, uma base de 

dados sobre 191 países. Segundo o economista, somente onze nações possuem 
gastos do governo iguais ou inferiores a 16% do PIB, uma linha de corte que 
ele classificou de “conservadora”, ou seja, com alguma margem em relação 
aos 14% projetados para o Brasil daqui dez anos.

Os onze países são: Bangladesh, República Centro Africana, República 
Democrática do Congo, Guatemala, Irã, Macau, Madagascar, Nigéria, 
Singapura, Sudão e Turcomenistão. Três deles (Congo, Madasgar e 
República Centro Africana) estão entre os 15 mais pobres do mundo, 
diz um levantamento de 2015 feito por uma revista (Global Finance 
Magazine) especializada em finanças.

Com o congelamento, afirma Rezende, tem que ficar claro para a sociedade: 
“O Brasil não só vai na contramão do mundo de países que passaram por 
um processo de desenvolvimento, não só sai desse clube de crescimento, com 
equidade social, com redução de desigualdade de renda e de riqueza, como 
também entra para um grupo de países em que não há garantia nenhuma 
de que todos os pressupostos garantidos na Constituição brasileira de 1988 
serão atendidos”.

por André Barrocal, revista CartaCapital 

FOTO: INTERNET
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Desde o dia 31 de outubro, os técnicos-adminis-
trativos em educação da UFRJ estão em greve por 
tempo determinado contra a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 241/2016, do presidente sem 
voto Michel Temer. 

O movimento foi deflagrado pela Fasubra, e até o 
fechamento desta edição da Revista dos Aposentados já 
se encontravam em greve cerca de trinta instituições 
federais de ensino superior (Ifes) da base da Federação. 

Caráter da greve 
Esta é uma greve diferente, porque objetiva inten-

sificar os atos e as manifestações que estão tomando 
conta do país contra a “PEC do Fim do Mundo” ou 
“PEC da Morte”. Com a decretação do movimento 
grevista, a categoria poderá se liberar para estar 
presente nos protestos de rua, já que é uma greve de 
ocupação e pelo tempo que durar a tramitação da 
PEC no Senado.   

A intenção da Fasubra é pressionar o governo a 
recuar desta proposta, que acaba com as políticas 
públicas ao impor o congelamento de recursos por 
20 anos para os serviços públicos e o funcionalismo, 
incluindo as áreas de educação, saúde, previdência 
e saneamento básico. 

Ao desmantelar o serviço público, o governo 
golpista Michel Temer estará favorecendo a inicia-
tiva privada, que oferecerá os serviços cobrando do 
erário público e da população. Mas, de imediato, sua 
intenção é fazer caixa para aumentar o volume de pa-
gamento dos juros da dívida pública aos banqueiros. 
Aliás, que dívida é essa que nunca nos foi mostrada? 

Calendário do Senado
No dia 25 de outubro, a PEC 241 foi aprovada 

definitivamente na Câmara, e iniciou-se sua trami-
tação no Senado. A previsão do presidente da Casa, 
Renan Calheiros (PMDB), é que ela seja aprovada em 
primeiro turno no dia 29 de novembro, e em segundo 
turno no dia 13 de dezembro. 

No Senado, a PEC 241 recebeu nova numeração. 
Agora é a PEC 55/2016. 

Governo promete mais 
A agenda de medidas do governo contra os direitos 

dos trabalhadores e de toda a população começou 
com o PLP 257, aprovado pelo Congresso Nacional 
no dia 11 de agosto. Este PLP impõe um ajuste fiscal 
severo aos estados, municípios e Distrito Federal nas 
áreas sociais e no serviço público. Depois foi o fim do 
monopólio de exploração do pré-sal pela Petrobras, 
cujos recursos seriam destinados à educação pública. 

Tão logo o governo consiga aprovar a PEC 241 
(agora PEC 55), começará a tramitar no Congresso 
Nacional as reformas da Previdência Social e traba-
lhista, e com a mesma rapidez das anteriores. Mas 
os cortes nos nossos direitos não vão parar por aí. 

Aposentados no reforço à luta 
Nesta conjuntura tão adversa, a categoria necessita 

do reforço dos companheiros trabalhadores aposenta-
dos nas lutas que estão sendo travadas no momento 
e nas que virão no futuro bem próximo. Por esta 
razão, o Comando Local de Greve (CLG) /Sintufrj 
convida os companheiros com condições físicas de 
se locomoverem, com saúde e muita disposição, a 
participar das reuniões às terças-feiras, às 10h, na sede 
da entidade (Fundão), organizadas pela Coordenação 
de Aposentados e Pensionistas.

Categoria está em greve por tempo determinado

Greve na UFRJ começa com ato no CCMN
O primeiro dia de greve dos técnicos-administrativos em educação na UFRJ, na segunda-feira, dia 

31 de outubro, foi marcado pela realização, pela manhã, de ato no Centro de Ciências Matemáticas e 
da Natureza (CCMN).  

Dezenas de trabalhadores percorreram os corredores e as salas do Centro, abordando colegas, estu-
dantes e professores para conversar sobre o movimento grevista deflagrado por tempo determinado e 
sobre a necessidade de todos se integrarem à luta contra a PEC 241, agora PEC 55/2016.  

“Em Brasília está sendo votada a “PEC do Fim do Mundo”. “Vem para a luta, companheiros es-
tudantes e docentes. Fechem as salas de aulas, seus setores e vamos juntos defender a universidade, o 
ensino, a pesquisa e a extensão. O serviço público em geral. Não adianta ficar fechado em sua sala”. 
O convite foi feito pelo coordenador-geral do Sintufrj Francisco de Assis.

Todos contra a PEC
A “PEC do Fim do Mundo” já foi aprovada em dois turnos na Câmara e agora tramita no Senado. 
Mas em todo o país crescem as mobilizações contra a medida com a ocupação de mil escolas e mais 
de 100 campi universitários. 

No dia 27 de outubro, o Senado abriu consulta pública sobre a PEC no seu site. Até o dia 31 já havia 
252.875 votos contrários contra 14.630 a favor. A pesquisa revela que o Congresso está na contramão 
da sociedade. Todos podem votar no site do Senado. Basta acessar http://www12.senado.leg.br e clicar 
em “Consulta pública PEC 55/2016”. 

Quem quiser pressionar parlamentares contra a PEC pode acessar o portal Brasil2036 (http://
brasil2036.org.br). O portal, organizado pela Adufrj, disponibiliza um link que dispara e-mails para 
todos os senadores ou para contatar os parlamentares individualmente. O portal também oferece link 
para a consulta pública do Senado.

FOTOS: RENAN SILVA
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Estudantes em luta contra a “PEC da 
Morte” e a reforma do ensino médio

Estudantes 
secundaristas em 
vários estados já 
ocuparam 1.047 
escolas desde o início 
do mês de outubro 
após a publicação 
da Medida Provisória 
(MP) 746 que impõe 
uma reforma do 
ensino médio sem 
que o tema fosse 
debatido com a 
sociedade brasileira. 
Mas o movimento 
ganhou ainda 
mais força quando 
levantou a bandeira 
também contra a 
PEC 241(agora PEC 
55/2016), a principal 
pauta econômica 
do governo golpista 
de Michel Temer. A 
proposta de emenda 
constitucional congela 
os gastos com 
despesas primárias 
por 20 anos, entre 
elas estão as áreas 
de saúde e educação.
A reforma do ensino 
médio prevê a 
flexibilização do 
currículo para que 
os alunos escolham 
entre as áreas 
de linguagens, 
matemática, ciências 
humanas e formação 
técnico-profissional. 
Artes, educação 
física, filosofia e 
sociologia deixam 
de ser obrigatórias, 
e os professores 
não precisarão 
mais ter diploma 
de licenciatura. 
O modelo foi 
duramente criticado 
por especialistas, 
que dizem que 
ele fragmenta a 
formação.

Quadro terrível
Segundo especialistas, se a PEC 241 estivesse valendo desde 2005, os 

recursos para a educação em 2015 teriam caído de R$ 98 bilhões para 
apenas R$ 24 bilhões. O crescimento de 100% em vagas nas universidades 
federais desde 2003 e de mais de 400% no número de mestres e doutores 
desde 1996 não teria ocorrido. 

Atualmente, as universidades federais passam por um momento extre-
mamente difícil, e mesmo assim o governo Temer pretende cortar 45% no 
orçamento das Ifes em 2017. A PEC 241 vai piorar ainda mais a situação com 
o congelamento nos investimentos por 20 anos. Na prática, será o desmonte 
das universidades e dos institutos públicos federais, e o fim das pesquisas.  

Ocupar é difícil, não é uma 
baderna como muita gente acha 

Taz Assunção acredita que o significado do movimento é bem claro. 
“O jovem passa a ver o aparelho público como seu e entende que é parte 
da comunidade. Mas muitas pessoas julgam a gente, e a polícia nos co-
loca como bandidos, porque não entende a gravidade dessas propostas. A 
mídia diz que as propostas são coisas boas, e eles [a sociedade] aceitam”.

Para muitos estudantes, ocupar os espaços de saber também faz parte 
do processo de aprendizado. 

"Para mim, é uma experiência de cidadania", afirma Luiza Pires. "Eu 
estou no segundo ano do ensino médio e não vou sofrer as consequências 
dessas mudanças, mas penso nos meus primos e nas outras pessoas que 
vão vir depois de mim. Eles vão perder todas as oportunidades que eu 
tive", completou.

OCUPAÇÃO estudantil no Rio de Janeiro em frente à Secretaria 
de Educação: novos atores políticos rejeitam a política tradicional

Fotos: CartaCapital

Mídia contra o povo
Quando não consegue esconder a dimensão deste movimento nacio-

nal de ocupações, a mídia (TV, rádio, jornais e revistas) mostra somente 
pais descontentes com a falta de aulas. Mas a presidente da UNE, Carina 
Vitral, explica com firmeza: “O movimento de ocupações é legítimo, e é 
uma forma de pressão pela retirada da PEC 241 e da Medida Provisória 
do Ensino Médio (746). É uma ação emergencial contra medidas que 
colocam em risco a educação”.

As ocupações de escolas começaram no Paraná e atualmente se 
estendem por vários estados, como São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio 
Grande do Norte, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Mato 
Grosso, Pará, entre outros. Estudantes universitários também já ocuparam 
102 universidades contra a PEC 241 e em defesa da educação pública.  

Depoimentos à revista 'CartaCapital'
A estudante Júlia Fernandes chama atenção para a contradição 

que há entre a reforma do ensino médio e a PEC 241: “Como vão 
melhorar a estrutura e implantar essas medidas ao mesmo tempo em 
que congelam os gastos por 20 anos? Não tem lógica. Me parece mais 
uma tentativa de tirar as matérias e afastar o pensamento crítico, para 
os jovens não terem voz, não saberem nem pelo que têm de lutar, como 
estamos fazendo agora”.

Hugo Oliveira, 17 anos, secundarista de Barueri, questiona: “Existem 
tantas formas de cortar gastos, por que escolheram cortar na educação e 
na saúde?” Para ele, o ato de ocupar uma escola não deve ser banalizado: 
“A ocupação é difícil, não é uma baderna como muita gente acha. Tive-
mos diversos problemas, não só com a polícia tentando invadir a escola, 
mas também como a comunidade do bairro, que, por nossa ocupação 
ter muitos LGBTs, nos fez ameaças”.

MBL tenta desarticular ocupações 
O Movimento Brasil Livre (MBL), conhecido por ter liderado os 

protestos pelo impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, tornou-se 
um aliado feroz do governo golpista de Temer. Desde que o movimento 
de secundaristas ganhou força no estado do Paraná e se espalhou por 
mais de mil escolas no Brasil, integrantes e líderes do grupo passaram 
a rivalizar com os estudantes. 

Algumas semanas antes do início das ocupações de escolas, o MBL 
foi chamado pelo governo Temer, a Brasília, para discutir como “tornar 
as reformas mais palatáveis”. Na época, segundo o jornal Folha de 
S.Paulo, Renan Santos, um dos líderes do grupo, chegou a se encontrar 
com Moreira Franco, homem forte do governo e secretário do Programa 
de Parcerias de Investimento (PPI). 

Em sua página oficial no Facebook, o MBL encampou a campanha 
contra as ocupações. Em vídeos, o MBL classifica os integrantes do  
movimento dos secundaristas de “vagabundos” e “extremas esquerdas”, 
atrelando-os a grupos como a União Brasileira dos Estudantes Secun-
daristas (Ubes) e União Nacional dos Estudantes (UNE).

MOVIMENTO se amplia por vários estados 
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Novembro Azul: 
pela saúde integral 
do homem

O câncer de próstata é o segun-
do mais comum no Brasil (atrás 
apenas do câncer de pele e não me-
lanoma). Este ano mais de 61 mil 
novos casos da doença serão regis-
trados no país, segundo o Instituto 
Nacional do Câncer. Por ano, são 
mais de 13 mil mortes: uma a cada 
40 minutos. A campanha Novem-
bro Azul, criada pelo Instituto Lado 
a Lado pela Vida, tem o objetivo de 
orientar a população masculina 
sobre a doença e sobre os exames 
que o homem deve fazer, confor-
me ocorre em relação ao câncer de 
mama no Outubro Rosa. 

 “Nossa campanha é pioneira 
no Brasil em alertar os homens 
sobre a importância de se prevenir 
do câncer de próstata. Com o No-
vembro Azul consolidado em todo 
o país, passamos este ano a aler-
tar sobre os cuidados com a saúde 
integral do homem. Queremos 
mobilizar a população masculina 
para que se torne protagonista da 
sua história e responsável por sua 
qualidade de vida em diferentes 

fases da vida”, explica a presidente 
do Instituto Lado a Lado pela Vida, 
Marlene Oliveira.

No Dia Mundial de Combate ao 
Câncer de Próstata, 17 de novem-
bro, o Cristo Redentor será ilumi-
nado com a cor azul para chamar 
a atenção da população masculina 
que é preciso cuidar da saúde. 

Prevenção
Já está comprovado que uma 

dieta rica em frutas, verduras, le-
gumes, grãos e cereais integrais, 
e com menos gordura, principal-
mente as de origem animal, ajuda 
a diminuir o risco de câncer, como 
também de outras doenças crônicas 
não transmissíveis. Nesse sentido, 
outros hábitos saudáveis também 
são recomendados, como fazer, 
no mínimo, 30 minutos diários de 
atividade física, manter o peso ade-
quado à altura, diminuir o consu-
mo de álcool e não fumar.

A idade é um fator de risco im-
portante para o câncer de próstata, 
uma vez que tanto a incidência 

como a mortalidade aumentam 
significativamente após os 50 
anos. Pai ou irmão com câncer 
de próstata antes dos 60 anos pode 
aumentar o risco de se ter a doen-
ça de 3 a 10 vezes quando compa-
ramos com a população em geral, 
tendo como influência tanto fato-
res genéticos (hereditários) quan-
to hábitos alimentares ou estilo de 
vida de risco de algumas famílias.

Sintomas
Em sua fase inicial, o câncer 

de próstata tem evolução silencio-

sa. Muitos pacientes não apresen-
tam nenhum sintoma, ou quando 
apresentam, são semelhantes aos 
do crescimento benigno da próstata 
(dificuldade de urinar, necessidade 
de urinar mais vezes durante o dia 
ou a noite). Na fase avançada, pode 
provocar dor óssea, sintomas uriná-
rios ou, quando mais grave, infecção 
generalizada ou insuficiência renal.

Exames
Depois do aparecimento dos 

sintomas, mais de 95% dos casos de 
câncer de próstata já se encontram 

em fase avançada. Por isso, é im-
portante o exame regular através do 
toque retal e do PSA periodicamen-
te. A Sociedade Brasileira de Urolo-
gia (SBU) recomenda que homens 
a partir de 50 anos procurem seu 
urologista para discutir a prática e 
a realização da avaliação. Aqueles 
com maior risco da doença (his-
tória familiar, raça negra) devem 
procurar o urologista a partir dos 45 
anos. Os exames consistem na do-
sagem sérica do PSA (teste de antí-
geno prostático) e no exame digital 
retal, com periodicidade anual.

Primav e ra  t raz f l o r e s 
e t ambém a l e r g i a s

Estamos na primavera, uma das épocas mais bonitas do ano. Com a mudança de temperatura, muitas doenças começam a surgir, algumas relacionadas com o clima e outras com 
o desabrochar e a polinização das flores. As crises de alergias tornam-se comuns nesta época do ano, sendo a conjuntivite, a rinite alérgica e a asma as mais comuns.

A alergia pode se manifestar de várias formas, desde eczema a choque anafilático, passando pela rinite alérgica. Existem diversos alérgenos presentes no ar, e o sistema imunológico 
pode reagir fortemente a essas substâncias, que são normalmente inofensivas, como o pólen. Os sintomas de uma alergia podem parecer triviais e inofensivos, no entanto eles podem 
reduzir a qualidade de vida dos pacientes se tornados crônicos.

Sintomas
Os sintomas leves são aqueles que afetam um local específico do organismo, como um eczema leve, um nariz congestionado (devido a uma rinite alérgica), olhos avermelhados. Os 

sintomas moderados podem se propagar a outras partes do corpo, como uma coceira geral ou dificuldades respiratórias, como o princípio da asma. O sintoma grave é a reação anafilática, 
que toma todo o corpo e pode levar à morte.

As principais complicações da alergia são distúrbios do sono, alteração na qualidade de vida, rinite crônica, asma, choque anafilático. Por causa dos sintomas (espirros, prurido, olhos 
lacrimejantes), a alergia pode afetar a qualidade do sono, especialmente quando a alergia é a poeira ou ácaros. Há também a fadiga causada pela própria alergia, que traz sonolência, 
mal humor e ineficácia no trabalho.

Alerta
Em uma alergia mal conhecida e mal tratada, o paciente pode desenvolver uma rinite crônica, uma asma alérgica e crônica. A complicação mais grave da alergia é o choque anafilá-

tico, que pode ter consequência fatal. As causas das alergias são múltiplas, que podem ser provenientes de pólen de árvores e gramíneas, ácaros, pelos de animais, mofo, certos alimentos, 
farinha, látex, produtos químicos e medicamentos.

Sérgio Dortas, imunologista do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), informa que as alergias que mais acometem a população no Rio são a rinite, a asma e a 
conjuntivite. Segundo ele, é crescente o número de pessoas alérgicas, e as causas principais devem-se a mudanças climáticas e poluição.

Cuidados
O especialista diz que são várias as causas das alergias. Para os alérgicos, o importante é manter o ambiente limpo e arejado. Passar pano na casa com frequência, usar aspirador de 

pó, trocar também roupas frequentemente, evitar tapetes, abrir as janelas para entrar o sol também é uma boa solução. Umidade e mofo são um veneno para os alérgicos. Não deixar 
roupas no varal também é um conselho. “Depois de um certo tempo, é grande o risco de o pólen grudar e desencadear uma crise”, explica Sérgio. 

De acordo com o médico, como a população está envelhecendo, tem crescido o aparecimento de alergias na terceira idade. A recomendação que ele faz para essas pessoas e também 
para os pais de crianças que têm crises frequentes é que procurem um especialista logo aos primeiros sintomas: “É importante que aqueles que têm sintomas de alergia procurem um 
especialista e façam os testes indicados. Quando o teste for, positivo, o médico irá dar prosseguimento com um tratamento específico”. 
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Os trabalhadores aposen-
tados da UFRJ fazem a 
diferença nas assem-

bleias, atos, manifestações, 
passeatas, greves, ocupações, 
entre outras ações de luta e 
enfrentamento dos técnicos-
-administrativos em educação 
durante todo o ano. 

São os aposentados,  na 
maioria das vezes, que enchem 
os ônibus do Sintufrj rumo a 
Brasília para as grandes mani-
festações e protestos em defesa 
dos direitos da categoria. Eles 
não têm idade se o movimento 
exige uma multidão para mar-
char sobre o Planalto Central 
contra governos e por conquis-
tas nas campanhas salariais. 

E são os caravaneiros da 
base do Sintufrj que garantem 
o “quórum” necessário para se 
ir em frente em ações que preci-
sam gerar repercussão na mídia. 
Os aposentados caravaneiros 
também se destacam por terem 
disposição para amanhecer em 
vigílias em portas de ministé-
rios, percorrer longas distâncias 
empunhando bandeiras e faixas 
ou fazer peregrinações pelos 
gabinetes dos parlamentares no 
Congresso Nacional, num tra-
balho de convencimento de de-
putados e senadores a votarem 
contra as medidas desfavoráveis 
à classe trabalhadora.    

Nesta luta contra a “PEC 
da Morte” ou “PEC do Fim do 
Mundo”, os aposentados são 
imprescindíveis. 

 

Sempre presentes nas lutas da categoria
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