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Sexta-feira, dia 11, é o Dia Nacional de Luta organizado pelas centrais sindicais e pelas Frentes contra 
a PEC 241 (atual PEC 55). Greves, protestos, manifestações, atos serão realizados em todo o país. No Rio 
de Janeiro, a concentração será às 17h, na Candelária. PÁGINA 9 

Mobilização na UFRJ cresce

Categoria fecha uma semana de greve contra a PEC 241 (atual PEC 55) e pelo 
cumprimento integral do acordo de 2015 realizando assembleia com casa cheia e 
reuniões por locais de trabalho, nas quais os trabalhadores estão demonstrando dis-
posição de seguir em frente lutando. Estudantes iniciam ocupações na universidade 

Nova assembleia geral na terça-feira, dia 8, 

às 10h, nas escadarias do bloco L do CCS

Todos na Candelária! 

e na sexta-feira, dia 11, realizam assembleia. 
O CLG se reúne às segundas-feiras, às 14h, no Centro Cultural do Sintufrj. Sua 

presença é mais do que necessária para a organização da mobilização na UFRJ. CONFIRA 
A AGENDA DA GREVE E MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O MOVIMENTO NAS PÁGINAS 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 9.
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Festa de fi m de ano do Sintufrj
Edital

Data: 

16/12/2016.

Local: 

Espaço Lonier.

Endereço: 

Estrada Frei Tibúrcio, 470 – Var-
gem Pequena.
Horário:12h às 18h.

Inscrição:

Será feita on line através do site do 
Sintufrj. No ato da inscrição o sin-
dicalizado deverá informar o local 
de retirada do passaporte: sede do 

Sintufrj, no Fundão, das 7h às 19h, 
ou subsede, na Praia Vermelha, das 
9h às 16h. Antes de fi nalizar a ins-
crição, o sindicalizado deverá im-
primir o comprovante de inscrição.
Período de inscrição: 16 a 30 de 
novembro de 2016
Período de entrega dos passa-
portes: 12, 13 e 14 de dezembro de 
2016. A entrega somente será feita 
ao próprio, munido de comprovan-
te de identidade com foto.

Transporte 

Será feita a conferência na 
entrada do ônibus, portanto, é ex-

tremamente necessária a apresen-
tação do passaporte com o com-
provante de identidade com foto. 
Haverá ônibus saindo somente da 
sede do Sintufrj, na Cidade Univer-
sitária. O horário de saída dos ôni-
bus será informado posteriormente.

A mesma conferência será reali-
zada no local do evento para quem 
utilizar outros meios de transporte.

Nota da direção

Apesar de ciente das difi culda-
des pelas quais passa a entidade, 
em razão de diversos compro-
missos fi nanceiros, e sabendo 

que poderá receber críticas pela 
realização do evento, a direção do 
Sintufrj entende que é importan-
tíssimo fazer a festa de confraterni-
zação de fi m de ano para integrar 
todos sindicalizados (Rio, Macaé e 
Xerém). 

As limitações orçamentárias 
não nos permitem ampliar a festa 
para além dos que são sindicaliza-
dos, por isso, não será permitida a 
transferência de credencial a tercei-
ros. Na festa de 2014 e nas anterio-
res, a direção recebeu reclamações 
de que muitos transferiram sua 
credencial para quem não era da 

nossa categoria; em 2015 foi feita 
uma criteriosa verifi cação entre o 
passaporte e a identidade do servi-
dor. Isto diminui substancialmente 
o número de não sindicalizados.  

Por fi m, sabendo que o objetivo 
da festa será integrar todos os sindi-
calizados que constroem e fortalecem 
a luta cotidiana do Sintufrj, fazemos 
um apelo a todos que só façam sua 
inscrição se de fato forem participar 
da festa para evitar desperdício de re-
cursos, pois é com base na inscrição 
que serão defi nidos o volume total do 
contrato (dos serviços da festa) e tam-
bém a logística necessária.

Comunicado da direção sindical

Em virtude da defl agração do movimento grevista e do não reco-
lhimento da contribuição para o Fundo de Greve, a direção do Sintufrj 
informa que os benefícios oferecidos aos sindicalizados pela entidade, 
como o auxílio-funeral e o auxílio-natalidade, só serão pagos a partir 
do dia 6 de dezembro.

Uma proposta para dar certo
Em todas as gestões da Unidade 

na Luta, os trabalhadores aposenta-
dos são imprescindíveis. Eles são ou-
vidos e chamados a opinarem sobre 
as decisões da diretoria, como tam-
bém são motivados a fazer sugestões 
e propostas. Nas reuniões semanais 
do segmento, às terças-feiras, às 10h, 
na sede do Sintufrj, sempre está pre-
sente um coordenador-geral para 
passar os informes da conjuntura in-
terna e externa que tem a ver com os 
técnicos-administrativos em educa-
ção e dividir com os companheiros 
aposentados a responsabilidade pela 
agenda das ações políticas em defesa 
de direitos e da universidade pública.

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

 “Entendendo a PEC 241 e seus 

desdobramentos”

Este é o tema da palestra que será realizada na quinta-feira, dia 10, às 
11h, no Salão Azul do bloco A do Instituto de Biologia. Palestrante: Professor 
Maria Helena. Esta é mais uma atividade da greve dos técnicos-administra-
tivos em educação.

Dia da Consciência Negra

O 20 de Novembro, Dia da Consciência, será celebrado pelo Sintufrj com 
a realização de palestra sobre o tema com o professor de direitos humanos 
da UniRio Jair Brito, na terça-feira, 29 de novembro, às 13h, no Espaço 
Cultural do Sindicato (Fundão).

O recadastramento não pode ser esquecido

Atenção, aposentados e pen-
sionistas: no mês do seu aniver-
sário, não deixe de ir ao banco da 

ANO I  Nº 1  1º DE NOVEMBRO DE 2016

www.sintufrj.org.br/apopen  sintufrj@sintufrj.org.br

sua conta e se recadastrar. Essa 
providência é importante para 
que você não fi que sem receber 

seu salário. 
Ao se recadastrar, não deixe de 

exigir do banco o comprovante.
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É LUTA

A greve dos técnicos-administrativos em educação da UFRJ contra a PEC 241, 
agora PEC 55, começa com força. A exemplo da assembleia de deflagração do 
movimento, novamente a categoria lotou o auditório do Centro de Tecnologia (CT) 
para avaliação da greve na terça-feira, dia 1º de novembro. Após a assembleia, os 
trabalhadores saíram em passeata com apitos, tambores e repetindo palavras de 
ordem pelos corredores do CT.

Na assembleia foram referendadas as decisões do Comando Local de Greve 
(CLG), que se reuniu na véspera no Espaço Cultural do Sintufrj, e confirmado 
o caráter da greve: de ocupação para que a categoria participe das atividades de 
mobilização e protesto contra a PEC 55/16. O objetivo é mobilizar a comunidade 
universitária e alertar a população sobre o impacto de se congelar investimentos em 
educação e saúde por 20 anos. Por isso as manifestações e atos devem ser feitos em 
conjunto com estudantes, professores e com outras categorias do serviço público. 

Conscientizar e mobilizar a população
A assembleia também deliberou que o CLG buscará unidade nesta luta com a 

União das Associações de Moradores do Bairro da Maré, Central Única das Favelas 
(Cufa) e Museu da Maré. Além disso, a assembleia aprovou a realização de um 
plebiscito sobre a PEC junto à população e o envio de seis companheiros, na próxima 
semana, para integrar o Comando Nacional de Greve (CNG).

Corte de ponto
Apesar de o Supremo Tribunal Federal (STF) ter uma decisão sobre o corte de 

ponto para servidores públicos em greve, a Fasubra ratifica a existência constitu-
cional da autonomia universitária e orienta as entidades de base a procurar suas 
reitorias para garantir o direito de greve. A Federação presta orientação também 
para o fortalecimento da greve.

Decisões e orientações da assembleia
 Paralisação de todas as atividades, funcionando apenas as essenciais: se-

tores de pagamentos, ligados à vida e à segurança, de ações com prazos a serem 
cumpridos e que possam trazer prejuízos à UFRJ. 

 Todas as dúvidas sobre as atividades laborais devem ser encaminhadas ao CLG. 
 Os plantões que forem impostos pelas chefias serão considerados como 

assédio moral.
 A realização de plantões ou não deve ser uma decisão dos trabalhadores 

tirada nas suas reuniões nos locais de trabalho. 
 Apoio às ocupações dos estudantes secundaristas com realização de atividades 

em escolas, institutos técnicos e universidades.

Categoria em greve lota auditório do CT

Agenda da greve 

Quinta-feira, 3/11 – Reuniões nos locais de trabalho.
Sexta-feira, 4/11 – DCE Mário Prata realiza assembleia de
estudantes, às 14h, no Verdão, na EEFD.   
Segunda-feira, 7/11– Reunião do CLG, às 14h,
no Espaço Cultural do Sintufrj. 
Terça-feira, 8/11 – Assembleia geral da categoria, às 10h,
nas escadarias do bloco L do CCS.  
Terça-feira, 8/11 – Assembleia geral dos professores, das 13h às 
20h, na Faculdade de Letras. 

Após a assembleia, os trabalhadores realizaram passeata, sacudindo os corredores do Centro 

com palavras de ordem, apitaço e barulhaço. É luta contra a PEC 241!

Fotos: Renan Silva
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MOBILIZAÇÃO

O primeiro dia da greve dos 
técnicos-administrativos 
em educação na UFRJ 

contra a PEC 241, na segunda-
-feira, 31 de outubro, foi marcado 
com a realização, às 9h, de ato no 
Centro de Ciências Matemáticas e 
da Natureza (CCMN).   

Dezenas de trabalhadores per-
correram os corredores e as salas do 
Centro abordando colegas, estudan-
tes 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 – no Senado, 
a PEC recebeu nova numeração, e 
agora é denominada PEC 55/2016. 

Movimento é 
de mobilização
Na UFRJ, os técnicos-adminis-

trativos em educação deliberaram 
em assembleia, no dia 25 de ou-
tubro, realizar greve de ocupação 
pelo tempo de tramitação da PEC 
no Senado. De acordo com o 
último informe da Fasubra, até a 
semana anterior 30 universidades 
já haviam entrado em greve. 

Esta greve foi deflagrada para 
que a categoria em todo o país 
intensifique sua participação 
nos atos e manifestações para 
pressionar o Senado e o governo a 
recuarem dessa proposta de emen-
da à Constituição (PEC 55/16) de 
destruição do serviço público e, 
consequentemente, das Ifes.  

 “Em Brasília está sendo votada 
a PEC do Fim do Mundo.  Venham 
para a luta! Companheiros estu-
dantes 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”, 
conclamou o coordenador-geral do 
Sintufrj Francisco de Assis.

“Não vai ter PEC; vai ter luta!” 
e “Eu quero é mais recurso para 
a saúde e a educação!” foram as 
palavras de ordem mais repetidas 
pelos manifestantes no CCMN. 
“Somos trabalhadores técnico-
-administrativos em educação e 
pedimos a todos que se integrem 
nesta luta para derrubar a PEC do 
Fim do Mundo. Venham para a 
luta, companheiros!”, solicitavam, 
pelo megafone, diversos servidores. 
Aos poucos, mais integrantes da ca-
tegoria foram aderindo ao protesto. 

Resistência de docentes
Pelos corredores do Instituto 

de Geociência, que fica no CCMN, 
os manifestantes tiveram que 
contornar algumas atitudes im-
pacientes de docentes, que pediam 
silêncio, porque havia alunos em 
prova. Pacientemente, os técnicos-
-administrativos explicavam que 
estavam lutando contra o fim da 

Greve na UFRJ começa com ato no CCMN

universidade pública, portanto, 
pela garantia de que seus alunos 
concluíssem seus cursos. E, por 
fim, fizeram um apelo para que 
dedicassem dez minutos do seu 
dia para informar os estudantes da 
UFRJ sobre as consequências graves 
da PEC 55 para a educação pública. 

Todos contra a PEC
A PEC do Fim do Mundo já 

foi aprovada em dois turnos na 
Câmara e agora tramita no Sena-
do. 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 e 14.630 
a favor. Todos podem votar no site 
do Senado. Basta acessar https://
www12.senado.leg.br e pesquisar 
o termo “Consulta pública PEC 
55/2016”.

Quem quiser pressionar par-
lamentares contra a PEC pode 
acessar o portal Brasil2035 (http://
brasil2036.org.br), organizado 
pela Adufrj, que disponibiliza um 
link que dispara e-mails para 
todos os senadores, ou contatar os 
parlamentares individualmente. O 
portal também oferece link para a 
consulta pública do Senado. 

Fotos: Renan Silva
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REUNIÃO DE UNIDADES

Fotos: Renan Silva

CLG inicia mobilização por local de trabalho
Servidores propõem ações para dialogar com a população sobre as razões da greve

Integrantes do 

Comando Local 

de Greve (CLG) – 

dirigentes sindicais 

e trabalhadores 

na base – se 

dividiram, na quinta-

feira, dia 3, para 

realizar as várias 

reuniões agendadas 

nas unidades de 

mobilização para 

adesão à greve 

de ocupação 

com participação 

nos atos e 

manifestações 

contra a PEC 241.  

Foram realizadas 

reuniões na 

Pró-Reitoria de 

Extensão (PR-5), 

Escola de Educação 

Infantil, Instituto de 

Biologia, Instituto 

de Puericultura e 

Pediatria Martagão 

Gesteira (IPPMG), 

Museu Nacional, 

Valongo, entre 

outras unidades, 

nos campi do 

Fundão e da Praia 

Vermelha, e no 

Centro da Cidade 

(unidades isoladas).

Esclarecimento de dúvidas

Os profissionais da Pró-Reitoria 
de Extensão foram os primeiros a 
solicitar reunião no local de traba-
lho ao CLG. Eles se reuniram pela 
manhã em uma das salas do Ins-
tituto de Estudos em Saúde Coleti-
va (Iesc). Estavam presentes mais 
de 30 pessoas, que esclareceram 
dúvidas sobre o caráter da greve, o 
corte de ponto e a organização de 
atividades. 

O coordenador-geral do Sintu-
frj Francisco de Assis informou aos 
trabalhadores que a greve está sendo 
deflagrada em nível nacional na 
base da Fasubra e que o movimen-
to da categoria começa a mobilizar 
os estudantes e alguns sindicatos 
docentes. Ele explicou que a centra-
lidade da greve é a PEC 241 (hoje 
tramitando no Senado como PEC 
55), mas que também está em pauta 
a falta de cumprimento integral do 
acordo de greve da Fasubra de 2015.

Ele reafirmou que a greve é 
por tempo determinado – ou seja, 
enquanto a PEC 55 tramitar no 
Senado, cuja previsão de última vo-
tação no plenário é 13 de dezembro 
– e que o movimento foi deflagrado 
pela Fasubra para que a categoria 
possa participar das manifestações 
e protestos contra a PEC e contra a 
retirada de outros direitos. 

UFRJ na Praça

Francisco lembrou que, como 
os profissionais da PR-5 realizam 
trabalhos com as comunidades e, 
portanto, já têm prática em dialo-
gar com as periferias, eles poderiam 
constituir o núcleo de mobilização 
para levar o movimento de resistên-
cia à PEC para fora dos muros da 
universidade, para a sociedade, que 
também será punida pelo congela-
mento, por 20 anos, das políticas 
sociais, como saúde e educação. 

O dirigente do Sintufrj suge-
riu que realizassem, por exemplo, 
um evento como a UFRJ na Praça, 
para que os vários setores da insti-
tuição mostrassem sua produção à 
população. 

Pauta interna

Os trabalhadores sugeriram 
que o CLG cobrasse da Reitoria o 
cumprimento de itens da pauta 
interna, como a implantação dos 
turnos contínuos com jornada de 
30 horas, e também manifestaram 
preocupação em relação ao corte de 
verbas e à terceirização na univer-
sidade. 

Depois de fazer um histórico 
das reuniões de negociação da en-
tidade com a Reitoria sobre as rei-
vindicações e informar que nada 

avançou, Francisco lembrou que 
agora os representantes da catego-
ria nos colegiados podem reforçar 
a cobrança sindical pelo retorno da 
pauta à mesa do reitor.  

Luis Pustiglione disse que é 
necessário ampliar a mobilização 
contra a PEC 241: “O corte no or-
çamento pode afetar até mesmo o 
Plano de Carreira”. E acrescentou 
que “por mais combativa que seja 
a Fasubra, com 200 mil técnicos-
-administrativos em educação na 
base, ela sozinha não vai dar conta 
de barrar um projeto de desmonte do 
serviço público que é internacional”.

O CLG convocou os trabalhado-
res a estarem presente à manifesta-
ção na sexta-feira, 11, Dia Nacional 
de Mobilização. 

Ponto

Sobre a decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) de cortar 
o ponto dos servidores públicos 
em greve, o CLG informou que a 
Fasubra reitera o princípio da au-
tonomia universitária e que vai 
denunciar o caso à Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). 
E que irá marcar a ida de uma co-
missão ao reitor para discutir seu 
posicionamento sobre a questão.

“Quanto mais forte a greve, 
mais força o movimento terá para 
barrar isso”, afirmou Francisco. 
Luiz reiterou as decisões da última 
assembleia (divulgadas no site da 
entidade):

 Paralisação de todas as ativi-
dades, funcionando apenas as es-
senciais: setores de pagamentos, li-
gados à vida e à segurança, de ações 
com prazos a serem cumpridos e 
que possam trazer prejuízos à UFRJ.

 Todas as dúvidas sobre as ati-
vidades laborais devem ser encami-
nhadas ao CLG.

 Os plantões que forem impos-

tos pelas chefias serão considerados 
como assédio moral.

 A realização de plantões ou 
não deve ser uma decisão dos tra-
balhadores tirada nas suas reuniões 
nos locais de trabalho.

Informes

O CLG informou, ainda, que 
a última assembleia da categoria 
aprovou apoio às ocupações dos 
estudantes secundaristas e univer-
sitários com realização de ativida-
des em escolas, institutos técnicos e 
universidades. Na UFRJ, estudantes 
já ocupam o IFCS e o Nupem, no 
campus Macaé. 

Francisco transmitiu a decisão 
do reitor da Universidade Federal 
de Goiás (UFG) de convocar para o 
dia 7 assembleia universitária com 
a participação dos três segmentos 

para discutir o impacto da PEC 241 
nas universidades.

Ele enviou também esta deci-
são do reitor da UFG como sugestão 
para o reitor da UFRJ. A seu ver, este 
poderia propor iniciativa similar, o 
que favoreceria a unificação dos seg-
mentos em defesa da universidade. 

Propostas da PR-5

Os trabalhadores da PR-5 fica-
ram de organizar suas propostas e 
apresentá-las ao CLG. Uma delas 
seria transformar algumas ativi-
dades já previstas, como um debate 
sobre a Escola Sem Partido, marca-
do para o início de dezembro, em 
atividade de greve.

Próxima reunião do CLG

Nesta segunda-feira, dia 7, às 
14h, no Espaço Cultural do Sintufrj.

Escola de Educação Infantil

Os trabalhadores da Escola 
de Educação Infantil disseram, 
na reunião com o CLG, também 
na manhã do dia 3, que estão se 
organizando internamente com 
a compreensão de que a greve é 
de ocupação com a finalidade 
de que todos participem de atos e 

assembleias. 
Eles vão levar à próxima reu-

nião do CLG, no dia 7, a proposta 
de organização de ato, entre a 
Escola e o terminal do BRT, com a 
distribuição de material informati-
vo para esclarecer à população as 
razões da greve. 

PR-5: CLG esclarece dúvidas e propõe organizar a UFRJ na Praça 
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É LUTA!

No dia 27 de outubro, o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu sobre o corte 

de ponto para servidores públicos 
em greve, o que foi amplamente di-
vulgado pelos meios de comunica-
ção, diferentemente da ausência de 
cobertura das mais de mil escolas, 
institutos federais e universidades 
ocupadas contra a Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) 241 
e os ataques à educação. 

Nesse momento, confirma-se 
a unidade da mídia, do Executivo, 
Legislativo e Judiciário em impor 
à classe trabalhadora o ônus 
da crise. Diante do aumento da 
pressão do movimento sindical, 
popular e estudantil sobre os 
parlamentares e da intensificação 
das ocupações das estudantes e 
dos estudantes do ensino médio 
e superior, bem como do processo 
de crescimento das possibilidades 
de greve do setor da educação, o 
Governo de Temer aliado a setores 
da burguesia precisam aplicar suas 
medidas de contenção do avanço 
da resistência.  

Essas ações, entretanto, ainda 
são precedidas de outras, como a 
utilização de milicianos de direita 
para invadir escolas e forçar, com 
o uso da violência, a desocupação 
dos locais e a intensificação de 
sentenças judiciais contra as 
importantes ações do movimento 
estudantil, que devem contar com 
todo apoio possível (jurídico e 
financeiro) das 
entidades sin-
dicais filiadas à 
Fasubra.  

Foi neste ce-
nário das ações 
judic ia i s  de 
criminalização 
dos movimen-
tos que nessa 
semana, após 
a definição do 
STF contrária 
à desaposenta-
ção, numa ati-
tude arbitrária, 
o STF também 
assume a tarefa 
de restringir o 
direito de greve 
das trabalha-
doras e trabalhadores do serviço 
público, independente de definição 
de legalidade ou não do movimen-
to. Nós, que nunca tivemos ilusão 
com a Justiça, sabemos que, se não 
houver mobilização e luta, o próxi-
mo passo do STF será a tentativa de 
definição de que as atividades-fim 
de empresas públicas e privadas 
também podem ser terceirizadas, 
iniciando já a reforma trabalhista, 
medida que ficou suspensa de 

Direção da Fasubra analisa decisão do STF e orienta pela manutenção da greve  
votação no Congresso por causa 
da pressão dos movimentos contra 
o PL 4330. 

Essas ações se dão num mo-
mento de intensificação da resis-
tência, e com a definição das datas 
de paralisações nacionais de 11 e 
25 de novembro próximos, com 
uma grande campanha de denún-
cia dos parlamentares que votaram 
contra as classes trabalhadoras. 

Por seis votos favoráveis e 
quatro contrários, na véspera do 
dia dos servidores públicos, o STF 
resolveu nos “presentear”, assim 
como Temer havia “presenteado” 
as professoras e os professores na 
véspera do 15 de outubro, com a 
reforma do ensino médio. O STF 
aprovou medida que dá aos órgãos 
públicos o direito de descontar das 
servidoras e dos servidores os dias 
parados decorrentes da participa-
ção em movimentos de greve.  

O plenário do STF concluiu 
naquela sessão o julgamento do 
Recurso Extraordinário (RE) 
693456, interposto contra Acórdão 
do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro (TJ-RJ), que determinou 
à Fundação de Apoio à Escola 
Técnica do Estado do Rio de 
Janeiro (Faetec) que se abstivesse 
de efetuar desconto em folha de 
pagamento dos trabalhadores por 
causa da greve realizada entre 
março e maio de 2006. A decisão, 
que discute a constitucionalidade 
do desconto dos dias parados em 

razão de greve, 
será válida para 
todas as catego-
rias do serviço 
público, em to-
das as esferas e 
níveis, a partir 
da publicação do 
Acordão do Su-
premo. Porém, 
ainda cabe re-
curso da decisão 
do STF para lutar 
contra o corte de 
nossos salários. 

A i n d a ,  o 
plenário do STF 
deliberou que a 
administração 
pública deve fa-
zer o corte do 

ponto dos grevistas, admitindo, 
porém, a possibilidade de compen-
sação dos dias parados mediante 
acordo. O Supremo decidiu, tam-
bém, que o desconto não poderá 
ser feito caso o movimento grevista 
tenha sido “motivado por conduta 
ilícita do próprio Poder Público”, 
como, por exemplo, atrasos de 
salários e descumprimento de 
acordos e o não cumprimento da 
revisão salarial anual prevista na 

Constituição Federal. 
Essa ação tem sua motivação 

ainda mais nítida quando vemos 
nos votos a citação explícita do 
movimento grevista em Universi-
dades. Nos últimos anos, grande 
parte das trabalhadoras e dos 
trabalhadores do serviço público 
tem protagonizado importantes 
lutas por seus interesses e pelos 
direitos de toda a população. Nes-
te momento, em que há grande 
mobilização contra os cortes de 
verbas nas áreas sociais e que a 
área de educação, em todo o país, 
tem se organizado em movimen-
tos grevistas e de ocupações para 
barrar a Proposta de Emenda 
Constitucional 241/2016 (PEC 
241), aprovada na Câmara dos 
Deputados, agora no Senado sob o 
número 55/2016; contra a Refor-
ma do Ensino Médio, sem debate 
com a sociedade; contra a “Lei da 
Mordaça” (Escola Sem Partido); 
contra a retirada de investimentos 
em educação e saúde e contra a re-
tirada de direitos, dentre outros. É 
nesse cenário que o governo e seus 

braços institucionais se armam 
para proceder os ataques contra o 
conjunto da classe trabalhadora, 
e particularmente contra as tra-
balhadoras e os trabalhadores do 
serviço público.  

Cabe ressaltar que os alcances 
dos efeitos da decisão do STF ain-
da estão em análise por diversas 
assessorias jurídicas de servidores 
públicos, que os recursos e a 
publicação de acórdão ainda não 
ocorreram e que seguimos defen-
dendo a autonomia universitária.  

Como o Governo não pode 
obrigar os gestores a cumpri-
rem uma decisão que sequer 
foi publicada, orientamos aos 
trabalhadores que intensifi-
quem o diálogo dentro das Ifes, 
buscando apoio ao movimento 
paredista e à luta contra a PEC 

55/2016, aprovando notas e mo-
ções dos conselhos superiores em 
apoio à luta que desenvolvemos. 
Essa ação deve ser acompanhada 
de ampla discussão com a ca-
tegoria, pois já fizemos greves 
em situações piores, quando a 
Constituição proibia, e sabemos 
que a efetiva união de nossa 
classe pode dobrar a lei diante 
do clamor social. 

Ao mesmo tempo, precisa-
mos intensificar nosso apoio às 
ocupações estudantis e convocar 
os fóruns estaduais do funciona-
lismo e da educação para exercer 
pressão sobre os parlamentares, 
divulgar o nome dos traidores 
do povo brasileiro e fortalecer 
as manifestações de rua com 
grande visibilidade e efetiva 
participação da nossa categoria. 

O Comando 

Nacional de 

Greve (CNG) está 

instalado desde 

31 de outubro e 

as entidades da 

base da Fasubra 

estão enviando 

delegados para 

atuar na construção 

da greve, país 

afora, dos técnicos-

administrativos em 

educação da base 

da Federação 
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É LUTA!

Direção da Fasubra analisa decisão do STF e orienta pela manutenção da greve  
Nesta segunda, debateremos 

com o fórum dos servidores federais 
as medidas de enfrentamento à 
ação do STF, como também ava-
liaremos as possibilidades de ma-
nifestações conjuntas nos estados e 
a realização de caravana nacional a 
Brasília por ocasião da votação da 
PEC no Senado. Serão debatidas, 
ainda, as linhas gerais da paralisa-
ção nacional marcada para os dias 
11 e 25 de novembro, fortalecendo 
a greve geral, uma necessidade de 
nossa classe diante dos constantes 
ataques aos direitos. Também na 
segunda será instalado o Comando 
Nacional de Greve (CNG), para pro-
duzir novas orientações e debater as 
dúvidas decorrentes da decisão 
do STF. 

Os movimentos 
de greve na área 

de educação, as ocupações das 
estudantes e dos estudantes e as 
denúncias à PEC 55/2016 têm 
encontrado eco junto à sociedade, 
que começa a perceber a extensão 
das perdas, o que certamente 
impacta o atual governo, que pre-
cisa urgentemente emplacar seu 
discurso e suas ações de retirada 
de direitos, dos investimentos e os 
cortes sociais. 

Quem está com medo de 
nossa ação são os que querem as 
reformas que só trazem prejuízo à 
maioria da população, e por isto 
usam informações manipuladas 

e meias verdades, ao dizer que a 
culpa dos problemas do país são 
os gastos públicos em educação, 
saúde, infraestrutura, segurança 
e manutenção de servidores. O 
governo não apresenta, sequer, 
alternativas ao ataque aos traba-
lhadores, tais como o cerco aos 
sonegadores de impostos e um 
rígido controle fiscal; a taxação 
das grandes fortunas; a suspensão 
do pagamento de juros abusivos no 
mercado financeiro, que aumenta 
a dívida pública, entre outros. 

Não podemos nos deixar ven-
cer pela insegurança, 

mas sim tentar tornar ainda mais 
sólida nossa unidade. A lei não 
deve existir para privilegiar e 
proteger somente um lado. Se ela 
é injusta, temos que nos movimen-
tar para mudá-la! 

Nada é tão forte que não seja 
passível de mudanças! O nosso 
grande medo deve ser o de viver 
num país sem direitos, sem educa-
ção, sem saúde, sem perspectivas, 
sem futuro! Se aumentam os 
ataques, aumenta a nossa mo-
bilização! 

Assim, a direção da Fasubra 
orienta:  

• Manutenção do 
movimento grevista;  

• Intensificar nosso apoio às 
ocupações estudantis; 

• Articular reunião dos Fóruns 
Estaduais do Funcionalismo e da 
Educação; 

• Intensificar a resistência e 
unificar com os demais movimen-
tos sociais; 

• Pressão sobre parlamen-
tares;  

• Ações nos Conselhos Uni-
versitários;  

• Realização de reuniões com 
reitoras e reitores para reforçar o 
compromisso de não haver corte 
de ponto; 

• Esclarecimentos à categoria 
onde ainda não houver greve para 
entrada e fortalecimento imediatos 
da Greve Nacional da Fasubra 
Sindical. 

 Pisa ligeiro, pisa ligeiro, 
quem não pode com a formiga 
não assanhe o formigueiro. A 
greve continua. Intensificar a 
resistência e unificar com os de-
mais movimentos sociais. Não à 
criminalização das lutas e não à 
PEC 241! A luta continua! 

 
Direção Nacional da 

Fasubra Sindical 
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MOBILIZAÇÃO

Desde segunda-feira, 31 
de outubro, o Instituto 
de Filosofia e Ciências 

Sociais (IFCS) está ocupado pelos 
estudantes dos vários cursos minis-
trados na unidade e também pelos 
alunos do Instituto de História. A 
decisão foi tomada em assembleia, 
e o movimento na UFRJ espelha-
-se na mobilização nacional dos 
estudantes secundaristas e univer-
sitários contra a PEC 241 e contra 
a reforma do ensino médio. 

A ocupação dos estudantes do 
IFCS é também em apoio à greve 
dos técnicos-administrativos em 
educação contra a PEC 241 e pelo 
cumprimento integral do acordo 
de greve assinado pelo governo 
com a Fasubra, em 2015. 

Reuniões
As reuniões nas unidades mo-

vimentaram a UFRJ na primeira 
semana de greve. O fortalecimento 
da mobilização é a palavra de or-
dem do Comando Local de Greve 
(CLG). Ao longo da quinta-feira, 
dia 3, além das já informadas, 
foram realizadas reuniões do 
Comando Local de Greve (CLG) 
também no IFCS, Instituto de 
História, Faculdade Nacional de 
Direito, Divisão de Integração 
Universidade Comunidade (Diuc) 
e Centro de Ciências Matemáticas 
e da Natureza (CCMN).

Estudantes ocupam o IFCS 

O Comando Local de Greve 
(CLG) da UFRJ foi instalado na 
segunda-feira, dia 31 de outubro, 
no Espaço Cultural do Sintufrj. 
Cerca de 60 trabalhadores parti-
ciparam do início da organiza-
ção da greve. A diretriz do CLG 
é reforçar ações de massa em 
conjunto com estudantes, pro-
fessores e movimentos sociais. 

Nesta primeira reunião do 
CLG foi encaminhada como 
proposta à Fasubra a realização 
de um plebiscito sobre a PEC 241 
junto à população e definido o 
envio de seis representantes da 
base do Sintufrj a Brasília, na 
segunda-feira, dia 7, para in-
tegrar o Comando Nacional de 
Greve (CNG).

Para chamar a atenção do público sobre a greve, os técnicos-
-administrativos em educação do Museu Nacional promoveram uma 
panfletagem na entrada da unidade, na manhã de quinta-feira, dia 3. 

Panfletagem no 
Museu Nacional  

REGISTRO

Instalado o Comando Local de Greve 
O CLG se reúne todas as segundas-feiras, às 14h, no Espaço Cultural do Sintufrj 

Articulação com 
entidades e comunidades
Outra diretriz do CLG para 

fortalecer a mobilização é a 
articulação com as entidades do 
serviço público, sindicatos no Rio 
de Janeiro da base da Fasubra e a 
busca de unidade na luta contra 
a PEC 241 com a União das Asso-
ciações de Moradores do Bairro da 
Maré (Unimar), Central Única das 
Favelas (Cufa) e Museu da Maré. 

Foram criadas as comissões res-
ponsáveis por tocar a mobilização 
na UFRJ e decidido o calendário de 
reuniões e atividades. As comissões 
são:  Mobilização, Comunicação, 
Política, Infraestrutura, Ética e 
Finanças. O CLG espera que mais 
companheiros integrem as comis-

sões, pois há muito trabalho a ser 
feito, e que nas reuniões estejam 
presentes pelo menos um repre-
sentante de cada local de trabalho.

O calendário de atividades da 
semana girou em torno das reu-
niões nas unidades, panfletagem 
no Museu Nacional e participação 
na assembleia dos estudantes.  

Para a semana que se inicia, 
temos a assembleia geral da 
categoria, dia 8, às 10h, no CT. 
No mesmo dia está programada 
a participação do CLG na as-
sembleia geral dos professores, 
marcada entre 13h e 20h, na Fa-
culdade de Letras. No dia 11, tem o 
ato da CUT contra a PEC 241, e o 
CLG vai organizar a participação 
da categoria.

Fotos: Renan Silva

Foto: Renan Silva

Fotos: Divulgação



 

de vender depois que você pinta o 
governo em vigor com um verniz 
de corrupção epidêmica. A história 
se repete. A reforma da vez é a PEC 
55 – antiga PEC 241 –, mas há 
outras na mesma linha, como a 
reforma do ensino médio, que faz 
parte de uma reforma mais ampla 
da educação brasileira, e teremos 
na sequência já anunciadas as 
reformas previdenciária, traba-
lhista e política. E essas propostas 
alteram o curso do acordo político 
que se estabeleceu no Brasil, a 
partir da Constituição de 1988, que 
dava sentido de enfrentamento às 
desigualdades”, avalia Pochmann. 

Outra semelhança entre o 
'Ponte' e o Paeg, diz, é a forte 

POVO NA RUA

O economista e professor da 
Unicamp Marcio Pochmann diz 
que o programa apresentado por 
Michel Temer intitulado “Uma 
ponte para o futuro" se assemelha 
a uma estrutura semelhante apli-
cada durante a ditadura militar. 
“O 'Ponte para o futuro' pode ser 
comparado ao Paeg (Plano de 
Ação Econômica do Governo), que 
se desenvolveu a partir do golpe de 
1964. Há 52 anos, o projeto que ins-
talou o primeiro Ato Institucional, 
depôs o presidente João Goulart 
e estabeleceu a junta militar já 
trazia como prioridade o limite de 
gastos públicos”, apontou. 

“A ideia de reforma é sempre 
muito sedutora, e se torna fácil 

Programa golpista se assemelha a plano dos governos militares
influência internacional. “O Paeg 
foi escrito em inglês, havia grande 
intervenção norte-americana no 
país, tanto que os EUA apoiaram a 
ditadura e até enviaram um navio 
para o caso de guerra civil. O golpe 
introduzido em 2016 também 
expressa interesses estaduniden-
ses inegáveis em relação a uma 
série de ações que vinham sendo 
desenvolvidas pelo país desde 2003 
e buscavam maior autonomia da 
política externa brasileira. A rela-
ção Sul-Sul e o fortalecimento dos 
Brics (bloco formado por Brasil, 
Rússia, Índia e China) é diferente 
daquilo que os EUA entendem ser 
o melhor para a América Latina”, 
considera. Além de um realinha-

mento do Brasil com EUA, Marcio 
Pochamann defende que o governo 
golpista representa o que ele clas-
sifica de rompimento da aliança 
ampliada de classes sociais. “Entre 
1985 e 2015, tivemos governos de 
conciliação de classes mais ou 
menos ampla, mas Temer rompe 
com essa trajetória. Isso significa 
que uma parte da sociedade, 
especialmente os trabalhadores, 
vai ficar de fora do governo e 
das suas opções de políticas 
econômica e social. Uma nova 
trajetória se abre, não se sabe por 
quanto tempo, mas que não cede 
à negociação de classes”, avalia. 
Marcio Pochmann defende que 
a passividade brasileira é muito 

semelhante àquela vista durante 
a implementação das mudanças 
impostas pelos governos militares. 

Segundo ele, há uma espécie de 
anestesia, e o fim dos ataques aos 
direitos depende do renascimento 
de uma resistência suficientemente  
forte para trazer a esperança de 
volta à cena. “Os resultados das 
mudanças que estão sendo feitas 
agora se apresentarão de forma 
mais efetiva no médio e longo 
prazo. Esse momento de certa 
passividade, embora tenhamos 
contestação dos segmentos orga-
nizados, será prolongado até que 
tenhamos uma oposição muito 
mais forte frente ao governo 
atual”, aposta.

11 de novembro é Dia Nacional de Luta
Concentração às 17h, na Candelária, Centro da Cidade. Dia 25 haverá mais mobilizações nas 

ruas do Rio de Janeiro e pelo país afora, organizadas pelas centrais e pelas Frentes  

A categoria em greve vai 
integrar o Dia Nacional de Mobi-
lização, Protestos e Paralisações 
convocado pela centrais sindicais 
para sexta-feira, 11 de novem-
bro. O movimento está sendo 
construído em conjunto com as 
entidades do movimento sindical 
e social que compõem as Frentes 
Brasil Popular, Povo Sem Medo e 
Esquerda Socialista. 

A unidade é fundamental para 
que a mobilização continue cres-
cendo e fortalecendo a resistência 
da classe trabalhadora. O protesto 

na sexta-feira, dia 11, às 17h, 
na concentração na Candelária, 
Centro da Cidade, é principalmente 
contra a PEC 55 (antiga 241) que 
congela por 20 anos investimentos 
em serviços públicos essenciais à 
população, como saúde, educação, 
saneamento básico, entre outras 
áreas.  

Para CUT, o caminho
é a greve geral
Segundo a CUT, o dia 11 tam-

bém é um dia de mobilizações por 
nenhum direito a menos; contra a 

reforma da Previdência, que pune 
quem mais contribuiu; contra a 
reforma trabalhista, que retira 
direitos conquistados desde a CLT 
e em defesa do pré-sal. Esta data 
faz parte de uma jornada de lutas 
contra a retirada de direitos em 
curso contra a classe trabalhadora 
no país. 

O objetivo é fortalecer o ca-
minho rumo à greve geral. “Será 
uma jornada de acúmulo de for-
ças. Estaremos nas ruas nos dias 
11 e 25 de novembro, e seguiremos 
caminhando rumo à greve geral, 

se os governantes não entenderem 
que não podem retirar os direitos 
da classe trabalhadora”, afirmou o 
presidente da CUT, Vagner Freitas.

CTB lembra que protestos
são dias 11 e 25
De acordo com a CTB, as 

principais centrais sindicais 
brasileiras aprovaram um plano 
de mobilização para os próximos 
meses. O objetivo é reforçar a 
defesa aos direitos sociais e o 
protesto contra as reformas da 
Previdência e trabalhista, e es-

pecialmente contra a PEC 241 (a 
PEC do Fim do Mundo). Além da 
CTB e da CUT, participam desta 
mobilização Conlutas, UGT, For-
ça Sindical, CGTB, Nova Central 
e Intersindical. 

Rogério Nunes, secretário de 
Políticas Sociais da CTB expli-
cou: “No dia 11 de novembro, 
vamos realizar mais um Dia 
Nacional de Luta com greves 
e paralisações, e também há 
acordo para um novo protesto 
nacional no dia 25, com formato 
a ser definido".
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NOVEMBRO AZUL

Primavera traz flores e também alergias
Estamos na primavera, uma das épocas mais 

bonitas do ano. Com a mudança de temperatura, 
muitas doenças começam a surgir, algumas rela-
cionadas com o clima e outras com o desabrochar 
e a polinização das flores. As crises de alergias tor-
nam-se comuns nesta época do ano, sendo a con-
juntivite, 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 pre-
sentes no ar, e o sistema imunológico pode reagir 
fortemente a essas substâncias, que são normal-
mente 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 ri-
nite 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 sinto-
ma grave é a reação anafilática, que toma todo o 
corpo e pode levar à morte.

Para o chefe do Serviço 
de Urologia do Hospital Uni-
versitário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF), Nelson Smith, 
a quantidade de  informações 
veiculadas na mídia tem esti-
mulado os homens a  procurar 
um profissional para examinar 
a próstata. Ele também atribui 
a mudança de comportamento 
às campanhas cada vez mais 
frequentes e também à postura 
das companheiras. “Frequente-
mente são elas que fazem com 
que o homem vá a um urolo-
gista, e muitas vezes o acom-
panham, até para confirmar se 
ele foi mesmo à consulta”, diz 
o médico. 

Campanhas como Outubro 
Rosa e Novembro Azul, na ava-
liação de Smith, são mesmo um 
grande incentivo  para que as 
pessoas se cuidem. “As campa-
nhas surtem efeito e aumenta a 
procura por exames”, constata.  

Quando fazer o exame  
Nelson Smith reitera a 

necessidade de os exames perió-
dicos estarem em dia: “Quando 
não existe história familiar de 
câncer de próstata, o homem 
deve procurar o urologista após 
os 50 anos, uma vez por ano, 
para fazer exames de toque 
retal e um exame de sangue 
chamado PSA (antígeno pros-
tático específico). 

Mas, se existe histórico 
familiar de câncer de próstata 
(por exemplo, se o pai, irmão 
ou tio tiveram câncer), a in-
vestigação deve se iniciar após 
os 45 anos de idade, e ser feita 
semestralmente. 

A investigação também é 
feita pelo toque retal e pelo PSA. 
Qualquer outro exame é solici-
tado em função dos achados do 
toque retal e do PSA.

O médico alerta para o fato 
de o câncer de próstata na fase 
inicial não apresentar sintoma 
algum. Por isso o sujeito deve ir 
depois dos 50 anos ao urologista, 
mesmo que não tenha nenhum 
sintoma.

Além disso, alterações na 
maneira como urinar, aumen-
to na frequência de urinar, 
acordar à noite para urinar, 
ter dificuldade de urinar, sentir 
dor, urinar sangue, todos esses 
sintomas devem levar o homem 
a ficar alerta e a procurar um 
urologista.

Novembro Azul: pela saúde integral do homem
O câncer de próstata é o segundo 

mais comum no Brasil (atrás ape-
nas do câncer de pele e não melano-
ma). Este ano, mais de 61 mil novos 
casos da doença serão registrados no 
país, segundo o Instituto Nacional 
do Câncer. Por ano, são mais de 13 
mil mortes: uma a cada 40 minutos. 
A campanha Novembro Azul, criada 
pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, 
tem o objetivo de orientar a popu-
lação masculina sobre a doença e 
sobre os exames que o homem deve 
fazer, conforme 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 
dosagem sérica do PSA (teste de an-
tígeno prostático) e no exame digi-
tal retal, com periodicidade anual.

Mesmo sem 
sintomas, 
exames devem 
estar em dia

As principais complicações da alergia são 
distúrbios do sono, alteração na qualidade de 
vida, rinite crônica, asma, choque anafiláti-
co. 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 trata-
da, o paciente pode desenvolver uma rinite crôni-
ca, uma asma alérgica e crônica. A complicação 
mais grave da alergia é o choque anafilático, que 
pode ter consequência fatal. As causas das aler-
gias 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 con-
juntivite. 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 fre- 
quência, usar aspirador de pó, trocar tam-
bém 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 ris-
co de o pólen grudar e desencadear uma 
crise”, explica Sérgio. 

De acordo com o médico, como a po-
pulação 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 pro-
curem 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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ENCONTRO DE COMUNICAÇÃO

MARCELA: “O servidor precisa saber qual é o seu papel na 

construção desta universidade e do país”

Gestão 2015-2017

Coordenação de 
Comunicação

Sindical

Histórias de lutas, conquistas e dignidade.

Fasubra propõe rede de comunicação integrada
 “A formação de redes de co-

municação na disputa contra 
hegemônica” foi o tema do 3º 
Encontro Nacional de Comuni-
cação da Fasubra, que reuniu, 
entre os dias 20 e 22 de outubro, 
em Brasília, cerca de 60 jornalis-
tas (editores, assessores, repórteres, 
diagramadores, webdesigners) e 
coordenadores de comunicação 
da maioria das entidades da base 
da Federação.

O encontro foi realizado no au-
ditório 3 da Faculdade de Ciências 
da Saúde da Universidade de Bra-
sília (UnB) e marcou o lançamen-
to do novo site da Fasubra: uma 
plataforma dinâmica, com layout 
moderno e suporte para tabletes e 
smartphones, que irá ao ar em bre-
ve. Debates com especialistas sobre 
problemas e perspectivas da im-
prensa sindical e, principalmente, 
integração e interação da comuni-
cação produzida pelas entidades de 
base para o fortalecimento das lutas 
fi zeram parte do evento.  

Produção das bases 

Uma exposição foi montada 
para que os profi ssionais de comu-
nicação mostrassem o que as en-
tidades de base estão produzindo 
nesta área, como jornais, revistas, 
cartilhas, cartazes, panfl etos, mí-
dias sociais etc. Também houve 
espaço para que os jornalistas e 
os coordenadores falassem sobre 
como o trabalho é realizado. Essa 
troca de experiências foi muito 
importante. 

Participação do Sintufrj

O Sintufrj foi representado 
no Encontro pelos coordenadores 
de Comunicação Sindical Milton 
Madeira e Aluizio Nascimento. 
Os jornalistas da entidade, por 
questões pessoais, não puderam 
comparecer. Os dirigentes apre-
sentaram a trajetória de mais 
de 30 anos do Jornal do Sin-
tufrj (anteriormente Jornal da 
Asufrj), cuja periodicidade nunca 
foi interrompida e cuja tiragem, 
há mais de duas décadas, cobre 
toda a base da categoria, che-
gando regularmente aos aposen-
tados. Também falaram sobre as 
inciativas da equipe nas redes vir-
tuais, como o site e o Facebook, 
com mais de mil acessos diários, 
inclusive de pessoas de outros pa-
íses. Cem revistas comemorativas 
às mil edições do Jornal do Sintu-
frj, que resume a história de lutas 
da categoria na UFRJ, foram dis-
tribuídas aos presentes. 

Redes sociais em alta

A prática do jornalismo sindi-
cal foi o eixo temático das mesas 
de abertura, com Altamiro Borges 
(blog do Miro), Claudia Santiago 

Gianotti, do Núcleo Piratininga 
de Comunicação (NPC), e Paulo 
Barcala (Zap Comunicações), que 
debateram o papel do movimento 
social e sindical na disputa comu-
nicacional no Brasil. Altamiro e 
Claudia também se pronunciaram 
sobre as mídias alternativas.

As redes sociais e as tecnolo-
gias da comunicação foram eixos 
do segundo dia de debates, com 
Gustavo Barreto, do NPC, o douto-
rando da Unesp Leyberson Pedrosa 
e a consultora Angélica Sonaglio. 
No último dia do evento, a forma-
ção da rede de comunicação da 
Fasubra foi debatida pelos coor-
denadores Neide Dantas e Edson 
Lima e pela jornalista da Federa-
ção Luciana Castro.

Objetivos do encontro 

De acordo com Luciana Cas-
tro, a preocupação da organização 
do evento foi fornecer subsídios 
aos profi ssionais de comunicação 
para que trabalhem ainda melhor 
utilizando os recursos das novas 
mídias; apresentar o novo site da 
Fasubra e discutir a proposta da 
Federação de formação de uma 
rede de comunicação unifi cada 
(Fasubra e entidades de base).  

O coordenador de Comunica-
ção da Fasubra Edson Lima disse 
que mais de 70% das entidades 
enviaram representação. “A parti-
cipação foi excelente. Houve mui-
tas propostas, e estamos com um 
trabalho enorme para formular o 
relatório fi nal”, afi rmou. Segundo 
o dirigente, “temos o potencial de 
milhares de veículos de comuni-
cação, mas a gente não consegue 
atuar em rede, nem sequer por es-
tado. E o trabalho isolado se torna 
mais difícil. Por isso, de preferên-
cia, deveríamos criar um portal 

da Educação envolvendo Andes, 
Fasubra, Sinasefe. Poderíamos ter 
um portal e trabalharmos como 
correspondentes em cada estado”, 
projetou. 

Um projeto inovador

A coordenadora de Comuni-
cação da Fasubra Neide Dantas, 
cuja dissertação de mestrado em 
2005 foi sobre a comunicação 
nas organizações sindicais, afi r-
mou que o objetivo da Fasubra é 
“estabelecer um processo de inte-
gração da rede de comunicadores 
da sua base com a perspectiva de 
que a comunicação possa ser uma 
alterativa política e ideológica ao 
pensamento hegemônico”.

O propósito disso, afi rmou, é 
uma produção jornalística dife-
renciada da dos grupos midiáticos, 
com a veiculação de informações 
e análises que contemplem temas 
de interesse coletivo, indo além de 
temas corporativos. Para isso, de-
verá ser estabelecido vínculo com 
o ativismo contra-hegemônico, 
destacando projetos, experiências 
e veículos ligados aos movimentos 
sociais, populares e comunitários, 
organizações políticas e grupos 
militantes que se dispõem a cons-
truir modelos de desenvolvimento 
inclusivos e socializantes.

Segundo Neide, o projeto po-
derá envolver sites, redes sociais, 
blogs, WhatsApp, listas de dis-
cussões, correio eletrônico, entre 
outras formas, e com essas cone-
xões superar barreiras geográfi cas 
e instituir formas mais ágeis de 
contato, articulação e comparti-
lhamentos e informações. Para 
ela, o uso das mídias alternativas 
é estratégico para reforçar as mo-
bilizações presenciais, “estas, sim, 
insubstituíveis”.

Opiniões dos coordenadores do Sintufrj

COORDENADORES Milton Madeira e Aluizio Nascimento 

na foto com outros participantes do Encontro da Fasubra

Milton Madeira se surpreendeu 
no encontro com presença de muitos 
profi ssionais de tecnologia da infor-
mação para discutir o uso de redes. 
“Levamos nosso trabalho, revistas e 
jornais, e não sobrou nenhuma pu-
blicação. Constatamos que, mesmo 
com a mídia eletrônica, os impressos 
continuam se destacando. Mas pre-
cisamos ter uma dinâmica (na mí-
dia de redes) para aproveitar melhor 
os recursos disponíveis. Precisamos 
ser multimídia. Várias universidades 
têm rádios on line, e nós precisamos 
também ter transmissão ao vivo para 
que a diretoria exponha com mais 
agilidade suas posições”, disse ele.

Com base no que foi debatido 
no encontro e pela excelente recep-
tividade do material exposto e dis-
tribuído entre os presentes, Aluizio 
Nascimento chegou à conclusão 

Foto: Divulgação

que a qualidade da comunicação 
produzida no Sintufrj é muito boa. 
“Nosso jornal faz o maior sucesso. 
Eu me enchi de orgulho”, disse ele, 
citando como exemplo de profi s-
sionalismo da equipe o fotógrafo 
Renan Silva, que se lança no meio 
da fumaça das bombas de gás la-
crimogêneo atiradas pelos PMs nas 
manifestações para colher uma boa 
imagem para o jornal.

O coordenador-geral do Sintufrj 
e dirigente da Fasubra, Francisco 
de Assis, destacou a importância do 
encontro, que revelou a preocupação 
da Fasubra em promover a integra-
ção e a interação com os sindicatos 
para a construção de uma comuni-
cação conjunta mais poderosa para 
enfrentar a mídia burguesa. Tam-
bém elogiou a iniciativa da Fasubra 
em lançar um novo site. 

ESTE foi um dos banners do Sindicato expostos no evento 

 

         



ÚLTIMA PÁGINA

Começa nesta segunda-
-feira, dia 7, e prossegue 
até sábado, dia 12, o XXV 

Seminário Nacional de Segurança 
das Instituições Públicas de Ensino 
Superior (Ipes) e de Ensino Básico 
Técnico e Tecnológico (EBTT), das 
9h às 17h, no auditório Horácio 
Macedo (Roxinho), no Centro 
de Ciências Matemáticas e da 
Natureza (CCMN), na Cidade 
Universitária. 

A Pró-Reitoria de Planejamen-
to e Desenvolvimento (PR-3) e o 
Sintufrj são os anfitriões do evento, 
que objetiva discutir a elaboração 
e a implantação de uma política 
institucional de segurança para 
as instituições. Toda comunidade 
universitária está convidada a 
prestigiar a atividade.

Projeto da Fasubra  
O seminário debaterá também 

o projeto de segurança para as 
instituições elaborado pela Fasu-
bra. A Federação entende que a 
necessidade de se institucionalizar 
uma política de segurança passa 
pelo investimento em concurso 
público, pelo reconhecimento da 
função estratégica da segurança no 
ambiente universitário e pelo papel 
dos vigilantes do quadro efetivo. 

De acordo com a Federação, o 
despertar da consciência de que a 
universidade não é uma ilha e não 
está imune a questões sociais, entre 
elas a violência urbana, impõe o 
desafio de se pensar e construir po-
líticas que contribuam, no espaço 
acadêmico, para a reflexão acerca 
da violência social, suas causas, 
prevenção e combate.

Nesse debate, deve ser respei-
tada a missão da universidade, 
que, na área de segurança, não 
deve se restringir apenas à ação do 
combate ao crime. Por essa razão, 
é necessário o desenvolvimento 
de programas permanentes de 
capacitação e formação de vigi-

lantes, bem como a manutenção 
do quadro regular de pessoal 
ingresso na universidade por meio 
de concursos público. 

A Fasubra entende que a se-
gurança universitária extrapola 
as formas corriqueiras de enfren-
tamento e criminalização do mo-
vimento social. Assim, o exercício 
da segurança na universidade deve 
ter como premissa a tolerância e 
a compreensão dos particulares 
da comunidade universitária, que 
tem como característica principal 
a liberdade de organização, de 
manifestação e de produção de 
conhecimento.

Com base nesse entendimento, 
a Federação defende que a política 
de segurança a ser construída para 
as instituições de ensino superior 
deve atentar para o perfil da uni-
versidade, sem, contudo, deixar 
de estar inserida nas diretrizes 
nacionais de Segurança Pública. 

Para refletir 
A expansão da universidade 

e a carência de vigilantes no 
quadro regular tornaram-se 
um problema crucial para a 
universidade, analisa a Fasubra. 
As precarizações das relações de 
trabalho com a terceirização, 
principalmente nos setores de 
segurança, avançaram desor-
denadamente. É reconhecido o 
esforço do quadro regular de vi-
gilantes das Ifes, mas a realidade 
estrutural mostra que se amplia 
o sentimento de insegurança 
dentro dos campi. Atualmente, 
neles são reproduzidas as formas 
de violência que ocorrem em 
todas as camadas da sociedade. 
O problema se agrava na uni-
versidade que funciona em três 
turnos. E, dada a peculiaridade 
geográfica e espacial de alguns 
campi, somado ao baixo número 
de pessoal do quadro efetivo, a 
problemática torna-se complexa.

Dia 7/11:
• 9h – Credenciamento e café, e atividade cultural. 
• 10h – Mesa de abertura: Sintufrj, Fasubra, Sinasefe, Andifes, Conif, Adufrj, 
DCE Mário Prata, Reitoria da UFRJ e Coordenação Nacional do Seminário.
• 11h – Aprovação do Regimento Interno do Seminário.
• 13h – Almoço.
• 14h30 – Análise de conjuntura (Fasubra).
• 16h30 – Debate sobre Reconhecimento de Saberes por Competência (RSC).
• 18h – Encerramento/jantar. 

Dia 8/11:
• 9h – Mesa: Educação e Democracia Universitária.
• 11h – Mesa: Desenvolvimento e Aprimoramento da Carreira.
• 13h – Almoço.
• 14h30 – Políticas Sociais de Gênero, Raça e Combate às Opressões. 
• 16h30 – Mesa: Estatuto do Desarmamento e as Realidades Vivenciadas 
pelos Seguranças das Ipes e EBTTs.
• 18h – Encerramento/jantar.

Dia 9/11:
• 9h – Mesa: Segurança Pública, Violência nas Instituições de Ensino e a 
Implementação do Plano Nacional de Segurança da Fasubra.
• 11h – Projeto de Lei em tramitação no Congresso Nacional.
• 13h – Almoço.
• 14h30 – Oficinas: Defesa Pessoal por Meio do Esporte; Gestão de Conflitos; 
Qualidade de Vida na Segurança e Primeiros Socorros. 
• 18h – Encerramento/jantar.

Dia 10/11:
• 9h – Balanço dos 25 Anos do Seminário, a Luta por Concurso Público e 
o Combate à Terceirização.
• 11h – Grupos de Trabalho.
• 13h – Almoço.
• 14h30 – Grupos de Trabalho.
• 18h – Encerramento/jantar.

Dia 11/11:
• 9h – Plenária final.
• 13h – Almoço.
• 14h30 – Eleição dos Novos Coordenadores e Escolha da Próxima Sede do Seminário.
• 18h – Encerramento/jantar.

Dia 12/11:
• 10h – Posse dos Novos Coordenadores Nacionais e Regionais.
• 12h – Almoço com Entrega de Certificados.
• 17h – Encerramento. 

Programação 
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