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A direção sindical
conclama a categoria
para participar desta
assembleia, que
discutirá e deliberará
sobre a ação política
que realizaremos na
sexta-feira, 14 – Dia
Nacional de Luta. Todos
os sindicatos da base
da Fasubra estão
mobilizando os
trabalhadores para
participar de
manifestações, greves,
atos, nas ruas e nos
campi das
universidades federais.

O 14 de agosto será
um dia de Jornada
Unificada Nacional de
Luta que unirá
trabalhadores do campo
e da cidade contra a
crise e suas
consequências para o
povo brasileiro. A ideia é
ocupar ruas, praças e
avenidas com
manifestações e atos,
sob a liderança da CUT
e de outras centrais
sindicais e dos
movimentos sociais.

Um dia de protesto
em defesa de direitos
específicos das
categorias e de uma
pauta de reivindicações
que atenda toda classe
trabalhadora do país.
Todos juntos por:

 Não às demissões
 Em defesa da

Petrobras e das
riquezas do pré-sal

 Pela ratificação das
Convenções 151 e
158 da OIT

 Redução dos juros
 Fim do superávit

primário
 Redução da jornada

de trabalho sem
redução de salários

 Reforma agrária e
urbana

 Fim do fator
previdenciário

 Por saúde,
educação e moradia

 Pela continuidade
da política de
valorização do salário
mínimo

Dia Nacional de Luta
em Defesa de Direitos
Dia Nacional de Luta

em Defesa de Direitos

Quarta-feira, 12 de agosto, no auditório do CT: primeira chamada às 10h e segunda chamda às 10h30

A s s e m b l e i a  Ge r a l

14 de agosto
Foto: Internet
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DOIS PONTOS

Vaga para
professor
de Química

O SINTUFRJ está selecionan-
do currículos para contratação de
um professor de Química para o
Curso Pré-Vestibular (CPV). Os  can-
didatos, além de diplomados em
licenciatura em Química, devem
comprovar experiência em regên-
cia e em ensino de jovens e adoles-
centes. A contratação será realiza-
da com base no edital a ser publi-
cado oportunamente. A entrega dos
currículos pode ser feita na sede e
subsedes do Sindicato, aos cuida-
dos da Coordenação de Educação.

O presidente da República, Lula,
sancionou no dia 29 de julho a Lei
nº 12.008/09, que garante às pessoas
com 60 anos ou mais prioridade na
tramitação de processos adminis-
trativos e judiciais. De acordo com a
norma publicada no Diário Oficial
da União, a prioridade é válida para
“procedimentos administrativos no
âmbito da administração pública
federal e em procedimentos judi-
ciais em geral”. A legislação prevê
ainda que a mesma prioridade seja
assegurada a pessoas portadoras de
doenças graves ou deficiência física
e mental.

De acordo com a Presidência
da República, a nova regra altera
duas legislações anteriores: o Códi-
go de Processo Civil e a Lei nº 9.784/
99, que trata de processos adminis-
trativos federais. O Código foi mo-
dificado para que haja prioridade
judicial a cidadãos com mais de
60 anos; até então, a prioridade era

A  coordenação  de  Edu-
cação  in fo rma que ,  ape sa r
de  a  UFRJ  t e r  ad iado  o  r e i -

n í c io  das  au la s  de s t e  s e -
gundo  s emes t r e  l e t i vo ,  em
consequênc ia  da  g r ipe  in -

Aulas normais no CPV

Sexagenários têm prioridade

prevista apenas para pessoas com
mais de 65 anos.

Já a lei de processos administrati-
vos federais foi alterada para que a
prioridade seja estendida aos defi-
cientes físicos e portadores de doenças
graves, em casos relativos à adminis-
tração pública. Segundo a nova lei,
esta prioridade será concedida mes-
mo que a doença tenha sido contraí-

da após o início do processo.
Para ter direito ao benefício, a

pessoa deve comprovar a condição
junto aos órgãos competentes.
Uma vez desferido o pedido de pri-
oridade, o processo passará a tra-
mitar com uma identificação es-
pecífica.

Segundo a lei, terão prioridade
as pessoas portadoras “de tubercu-
lose ativa, esclerose múltipla, neo-
plasia maligna, hanseníase, para-
lisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anqui-
losante, nefropatia grave, hepato-
patia grave, estados avançados da
doe-nça Paget (osteíte deforman-
te), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência ad-
quirida, ou outra doença grave, com
base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doen-
ça tenha sido contraída após o iní-
cio do processo”.

f luenza  A  (H1N1) ,  o  CPV
mantém a  ro t ina  normal
de  au la s .

O Projeto Educação Esportiva
UFRJ/PR-4 informa que estão
abertas as inscrições para a ativi-
dade de futebol de campo. O obje-
tivo é atender filhos(as) e depen-
dentes dos servidores, ativos e ina-
tivos, a Vila Residencial e todas as
comunidades vizinhas ao campus
da UFRJ. A iniciativa é voltada

Inscrições abertas – futebol de campo
para crianças de 11 a 17 anos e
visa desenvolver a aptidão dos jo-
vens para a prática desportiva, atra-
vés de treinamentos, jogos e com-
petições. Participe!

Para se inscrever, o responsá-
vel deverá comparecer ao campo
da Prefeitura da UFRJ, na Ilha do
Fundão, de terça a sexta-feira, das

14h às 16h e falar com Vilton.

Resultado do jogo amistosoResultado do jogo amistosoResultado do jogo amistosoResultado do jogo amistosoResultado do jogo amistoso
A partida foi disputada no dia 7

de agosto, no campo da Prefeitura.
Placar: Prefeitura. 2 e CCS 1. A próxi-
ma partida será realizada na sexta-
feira, dia 14, às 16h, entre a Prefeitu-
ra e a Coppe, no campo da Coppe.

Estamos repetindo as informa-
ções sobre ações do FGTS para que
não haja qualquer dúvida por equí-
voco de texto.

Ação da 29ª Vara FederalAção da 29ª Vara FederalAção da 29ª Vara FederalAção da 29ª Vara FederalAção da 29ª Vara Federal
Foram dirigidas duas petições

ao juiz relacionando os servidores
que ainda não foram beneficiados
pela ação. A CEF, alegando período
de greve, teve acolhido pedido de
prorrogação do prazo e retirou o
processo da Vara no último dia 27/
7/9, tendo 30 trinta dias para apre-
sentar suas justificativas sobre o
cumprimento ou não da decisão
judicial.

No total são 474 beneficiários
nesta ação, conforme a listagem
disponibilizada no site e na sede e
subsedes do SINTUFRJ.

Novas Novas Novas Novas Novas aaaaações dosções dosções dosções dosções dos
expurgos do FGTSexpurgos do FGTSexpurgos do FGTSexpurgos do FGTSexpurgos do FGTS

NOVO PRAZO - Os interessados
que ainda não foram beneficiados
com o crédito dos expurgos do FGTS,
quer pela ação da 29ª Vara
Federal, quer por ações individuais,

Ações do FGTS
que ainda não compareceram ao
SINTUFRJ para participar de novas
ações e que possuem interesse
em reivindicar o direito poderão se
dirigir ao SINTUFRJ para a assina-
tura de procuração e entrega dos
documentos necessários que conti-
nua aberto para as novas adesões nas
ações patrocinadas pelo Escritório
André Viz Advogados & Associados.

Para aqueles que entregaram
os documentos, o escritório André
Viz Advogados & Associados pro-
moveu a distribuição de várias
ações, conforme listagem também
disponível no site e na sede e subse-
des do SINTUFRJ.

Existem beneficiários cujas
ações não puderam ser ajuizadas
por motivo de falta de documen-
tos. Por este motivo o SINTUFRJ
solicita o comparecimento dos
beneficiários à sede ou a uma
das subsedes para a entrega dos
documentos pendentes, até a data
de 31/8/2009:

Confira sua situação nas lista-
gens que se encontram na página
do SINTUFRJ na internet.

RRRRReuniões na subsede sindical no HUeuniões na subsede sindical no HUeuniões na subsede sindical no HUeuniões na subsede sindical no HUeuniões na subsede sindical no HU:::::
 Comissão Organizadora da Copa Fasubra

Zumbi dos Palmares
Segunda-feira, dia 17 de agosto, das 9h às 17h.

 GT-Carreira
Terça-feira, dia 18 de agosto, das 14h às 17h.

 GT-Antirracismo
Quarta-feira, 19 de agosto, das 14h às 17h.

 Aposentados e Pensionistas
Os coordenadores Arnaldo e Marylena comunicam a mudança da

data do dia da reunião para 26 de agosto, às 10h, na subsede sindical
no HU.

Agenda

A Coordenação de Esporte e La-
zer do SINTUFRJ convida os atletas
que queiram disputar a Copa Fasu-
bra Zumbi dos Palmares, que sera
realizada de 11 a 20 de novembro,
no Rio de Janeiro, a participar dos
treinos que selecionarão os jogado-
res para a competição: todas as ter-
ças e quintas-feiras, a partir das 16h,
no campo da Prefeitura da Cidade
Universitária.

Futebol de salão
Os coordenadores sindicais in-

formam que a partir do dia 17 de

agosto, começarão a chamar os ins-
critos do futebol de salão para ini-
ciar os treinos, que serão realizados
na quadra da Escola de Educação
Física e Desporto, na Cidade Uni-
versitária. As inscrições continuam
abertas na sede do Sindicato com a
Coordenação de Esporte e Lazer.

A bola continua rolandoA bola continua rolandoA bola continua rolandoA bola continua rolandoA bola continua rolando

“Índia em foco”“Índia em foco”“Índia em foco”“Índia em foco”“Índia em foco”
Terá início nesta segunda-feira, dia 10 de agosto, a atividade organiza-

da pela Decania do Centro de Tecnologia/Coppe, “India em foco”, que se
estenderá até sexta-feira, 14. O evento, que reunirá especialistas de várias
áreas, será aberto pelo reitor Aloísio Teixeira e constará de conferência, mesa
redonda, palestras, que discutirão vários aspectos da Índia (economia, meio
ambiente, cultura, tradições, comércio etc.) e a relação daquele país com o
Brasil. A programação começa às 8h30 com café brasileiro. Local: Tenda da
Coppe, no CT, entre os blocos F e G.
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Diretor da Divisão de Transportes é exonerado
por reivindicar melhores condições de trabalho

 Na quinta-feira, dia 6, os tra-
balhadores da Divisão de Transpor-
tes ocuparam o Conselho Universi-
tário (Consuni) para apresentar
suas reivindicações. Uma pauta de
10 itens foi entregue. A realização
da manifestação foi decidida pela
categoria na reunião que realiza-
ram no dia anterior.

Antes, no início da manhã, os
trabalhadores fecharam as portas
da garagem como forma de protes-
to. Para não prejudicar os serviços
essenciais, foram providenciadas as
devidas autorizações para o abaste-
cimento dos carros. Antes de seguir
ao Consuni, os trabalhadores ex-
plicaram aos colegas motoristas das
demais unidades que chegavam o
motivo do fechamento.

O  diretor da Divisão de Transpor-
tes, João Francisco de Souza, recebeu
um telefonema do reitor Aloísio Tei-
xeira comunicando sua exoneração
do cargo de diretor da Divisão de Trans-
portes. O motivo alegado foi o de que
a ação foi intempestiva.

Após o comunicado, os traba-
lhadores foram à sessão do Consuni
para apresentar suas reivindicações.
A bancada dos técnicos-administra-
tivos solicitou a palavra para o SIN-
TUFRJ. O pedido foi à votação, e
com cinco votos contrários ele foi
aceito. O conselheiro Carlos Vainer
se posicionou contra, argumentan-
do que o SINTUFRJ estava represen-
tado pela sua bancada de técnicos-
administrativos. E concordava com
o pronunciamento da Adufrj, por-
que esta não tinha bancada.

O conselheiro técnico-adminis-
trativo Agnaldo Fernandes defen-
deu o direito à palavra do SINTU-
FRJ. Ele explicou que a bancada
dos técnicos-administrativos foi
eleita para representar toda a cate-
goria a fim de debater os assuntos
em discussão no Consuni, e não
apenas os corporativos. Portanto,
não era um espaço só do SINTU-
FRJ. As explicações foram endossa-

Quem exonerou foi o reitor, e por telefone, antes de os trabalhadores chegarem ao Consuni para manifestação

das pelo diretor Nivaldo Holmes.
Nivaldo declarou que não via o

ato da Divisão como intempestivo,
porque o diretor da unidade tentou
por diversas vezes agendar reuniões
para discutir as questões do setor, mas
estas sempre foram desmarcadas. Ni-
valdo historiciou os problemas e agra-
deceu aos conselheiros que concorda-
ram em dar a palavra ao SINTUFRJ,
como também agradeceu aos que
votaram contra. “Vivemos numa de-
mocracia”, disse o diretor. Ao final de
sua fala, o diretor entregou a pauta
de reivindicações dos trabalhadores a
cada integrante do Consuni.

Após o pronunciamento do SIN-
TUFRJ, os trabalhadores reuniram-
se no hall da Reitoria. Avaliaram a
situação e decidiram tentar agen-
dar uma reunião com a Reitoria.
O superintendente da SG-6, Milton
Flores, que pediu para conversar
com os trabalhadores, acertou com
o SINTUFRJ uma reunião para o
dia 11 de agosto, às 14h, para dis-
cutir a demanda da unidade.

O propósito é reerguer a unidade

O que a categoria reivindica

Os motoristas da Divisão de
Transportes da UFRJ iniciaram
um movimento para reerguer a
unidade e assim possibilitar
condições dignas de trabalho.
Segundo João Francisco de Sou-
za, são 21 profissionais, 16 de
veículos pesados, que viram seu
local de trabalho sendo desca-
racterizado e virando um depó-
sito ao longo dos anos. O dire-
tor disse ainda (um dia antes
de  ser exonerado ), que a Divi-
são de Transportes concentrava
todo o serviço de transporte da
universidade.

Para os trabalhadores, a gota
d’água foi a cessão de um ôni-
bus especialmente planejado
pela Divisão para outra unida-
de. O veículo está no pátio
aguardando a transferência para
o Instituto de Geociências. A re-
volta é grande. “Não bastasse

todo o sucateamento da gara-
gem, agora vão dar o ônibus para
a Geociências! “Nós queremos
trabalhar, mas também quere-
mos o direito de trabalhar com
dignidade”, afirma um dos tra-
balhadores.

Segundo João, são quarenta
veí-culos ligados diretamente à
Divisão, mas destes, apenas me-
tade funciona. O restante está
quebrado há meses. Os que fun-
cionam são velhos e ou estão em
precárias condições. Outros es-
tão virando sucata. Os trabalha-
dores reclamam que não têm
carros decentes para trabalhar
nas viagens para o trabalho de
campo e que os novos vão para
outras unidades. As viagens a
campo são realizadas para tra-
balhos curriculares dos docentes
e discentes da universidade.

“A gente viaja de “maçari-

co”. É o “mercedão” com motor
na frente e sem ar-condiciona-
do. Em viagens longas é uma
quentura só no pé e nas pernas”,
declara um motoristas. Um de-
les já viajou de “maçarico” para
Belém do Pará, uma viagem de
56 horas. As histórias destes ôni-
bus que quebram nas estradas
são conhecidas na UFRJ. Segun-
do os motoristas, eles têm que se
virar e tirar dinheiro do próprio
bolso para resolver tais situações.
E quando retornam à universi-
dade, tem que enfrentar a buro-
cracia do ressarcimento.

Segundo João e os motoris-
tas, a Divisão vinha reivindican-
do melhorias ao setor responsá-
vel, a Superintendência Geral de
Administração e Finanças (SG-
6), sem êxito. “A desculpa sem-
pre era a mesma: falta de verbas,
isso há tempos”, afirmou João.

Autorizar a participação do
diretor da Divisão de Transportes
em todas as decisões referentes à
compra, doações e transferências
de viaturas, de funcionários e de-
mais assuntos ligados à referida
divisão;

Não autorizar a transferên-
cia do ônibus e do micro-ôni-
bus recém-adquiridos para o
IGEO, bem como a transferên-
cia de uma van para o Instituto
de Química. A compra destes

veículos foi planejada para um
melhor atendimento dos traba-
lhos curriculares dos docentes e
discentes desta Universidade, e
portanto consideramos ser mais
cabível ficar sob a guarda da Divi-
são de Transportes desta Ifes do
que de unidades isoladas;

 Centralizar todas as viaturas
desta Universidade, bem como o
seu gerenciamento, na Divisão de
Transportes;

 Providenciar o recapeamen-

to da rua Maurício Joppert, pois
tal rua dá acesso tanto a esta Divi-
são quanto a DVST, EBA, Polo Naú-
tico e à Divisão de Serviços Gerais;

 Melhorar a estrutura do Se-
tor de Manutenção para que as vi-
agens possam retornar, mais rapi-
damente, a seu pleno funciona-
mento. Ex: compra de peças com
maior rapidez, aquisição de mate-
riais de reposição, tais como: óleo,
pneus, amortecedores, entre itens
obrigatórios nas viaturas;

 Aumentar o número de fun-
cionários desta Divisão, tais como:
motoristas, borracheiros, mecâni-
cos, eletricistas, lavadores de carro e
assistentes administrativos, para
que o atendimento às solicitações
seja mais eficiente;

 Resgatar a Função Gratifica-
da de Chefe Operacional (FG-3);

 Autorizar a gratificação para
o Despachante, que tem como fun-
ção representar esta Universidade
junto ao Detran-RJ, nos serviços de

licenciamento, emplacamento,
vistorias, monitoramento de mul-
tas e preenchimento de todas as
guias e formulários que são ne-
cessários;

 Dar à Divisão de Transportes
o direito de retirar a autorização
para conduzir viaturas oficiais nos
seguintes casos: excesso de multas,
uso indevido de viaturas etc.;

 Solucionar, com urgência,
o problema de falta de água nes-
ta Divisão.

MANIFESTANTES organizados para irem ao Conselho Universitário expor a situação e entregar a pauta de reivindicações

Fotos: Cícero Rabello
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GRIPE SUÍNA

Recomendação de especialistas:
grávidas devem ficar em casa

Na quarta-feira, dia 5, o Minis-
tério da Saúde divulgou boletim
de balanço da gripe entre 25 de
abril e 1º de agosto. Foram 2.959
casos com 96 mortos – 52 dos quais
eram mulheres, sendo 14 gestan-
tes. Gestação e doenças cardíacas e
neurológicas são os principais fa-
tores de risco para óbito.

Segundo dados apurados pelo
ministério com as secretarias esta-
duais, 71,5% das pessoas infectadas
pelo vírus apresentaram sintomas
leves, 28,5% tiveram febre, tosse e
dificuldade respiratória. Nos casos
graves, com pelo menos um fator
de risco, a letalidade foi de 23,5%;
em pacientes sem fatores de risco a
letalidade foi de 8,9%.

A Secretaria Estadual de Saúde
informou que no Rio de Janeiro
mais de 80% dos casos graves de
gripe são do vírus H1N1, 30% destes
considerados pacientes de risco. Na
semana passada houve uma reu-
nião de emergência para discutir o
risco para as grávidas.

Dos 19 mortos registrados até
hoje no Rio de Janeiro com a doen-
ça, 5 eram grávidas. Portanto, a
gravidez tem sido apontada com o
principal fator de risco.

Como muita gente, Conceição
pergunta, preocupada: “Por que as
grávidas estão morrendo mais?”

Segundo o infectologista da
UFRJ, Edmilson Migowski, as grá-
vidas têm baixa imunidade para
que o organismo não agrida o feto,
além do fato de que, com o abdô-
men ocupado pelo bebê, a capaci-
dade pulmonar é menor que o nor-
mal. Quando há comprometimen-
to pulmonar, a situação se agrava.

A infectologista Regina Barbo-
sa, professora do Departamento de
Medicina Preventiva da UFRJ, tam-
bém alerta para o fato de que há
uma imunossupressão inerente ao
estado de gravidez.

“O primeiro passo é dar o diag-
nóstico. O segundo, dar o trata-
mento de pronto. A grávida não
pode ir à UPA, depois ao Corpo de
Bombeiros para pegar o remédio,
onde escuta que o remédio acabou
ou que o formulário foi preenchi-
do errado e tem que voltar à UPA...
Minha sugestão é que o medica-
mento esteja onde o povo está para
ser atendido e não no Corpo de
Bombeiros”, critica Migowski, che-
fe da Infectologia Pediátrica do
Instituto de Puericultura e Pedia-

E às pessoas em geral: evitar aglomerações,
o que inclui os transportes coletivos

tria Martagão Gesteira (PPMG).
Segundo o especialista, entre

os técnicos-administrativos e do-
centes, na UFRJ, a média é de 80
grávidas por ano. “No serviço que
exige a presença da gestantes, deve-
se avaliar o risco”, diz Edmilson,
reconhecendo que a gestante deve
ter cuidado especial.

Ele acha importante que as
grávidas sejam afastadas das ativi-
dades pelo menos até que essa onda
acabe. Ou que seja analisada a pos-
sibilidade delas trabalharem em
casa, utilizando a internet. Ele
acha também importante até mu-
dança no horário de trabalho de
quem utiliza transporte coletivo,
para evitar aglomeração.

Edmilson conta que a Defen-
soria Pública entrou com uma re-
presentação contra a União para
que o medicamento próprio pudes-
se ser disponibilizado mediante re-
ceita médica. No padrão anterior-
mente adotado pelo Ministério da
Saúde, só pessoas com alto risco
recebiam o medicamento. Sema-
na passada, o Ministério da Saúde
anunciou mudanças no protocolo
de tratamento para gripe A para
aumentar a autonomia dos médi-
cos para receitar o antiviral Tami-
flu, mesmo que o paciente não te-
nha sintomas graves ou que esteja
fora de grupos de risco.

Fotos: Divulgação

EDMILSON MIGOWSKI
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UFRJ afasta gestantes do público
GRIPE SUÍNA

O grupo de traba-
lho constituído em ju-
lho pela Reitoria com
especialistas da UFRJ
para traçar estraté-
gias que evitem a pro-
liferação da doença
na volta às aulas e
para estabelecer pro-
cedimentos destinados
à orientação do públi-
co se reuniu na quar-
ta-feira, dia 5, na Rei-
toria. Na pauta estava
a elaboração de um
informativo com as
principais dúvidas e es-
clarecimentos sobre o
vírus para toda a co-
munidade. O grupo
discutiu ainda o que
fazer com as grávidas
da universidade.

No HU, as grávidas já foram
afastadas do contato direto com o
público. O grupo de trabalho deci-
diu estender a medida a toda a
universidade. Ou seja, as profissio-
nais grávidas (técnicas-administra-
tivas e docentes de qualquer setor)

Perguntas e respostasOutras medidas preventivas ainda poderão
ser adotadas em relação às grávidas

serão afastadas de tarefas que as
obriguem a lidar com o público;
elas deverão ser  remanejadas para
serviços internos. Novas medidas em
relação às grávidas poderão ser ado-
tadas, mas isso somente ocorrerá
após o GT se reunir com os direto-
res dos hospitais universitários.

A DVST informou que cerca de
80 servidoras da UFRJ se licencia-
ram por gravidez .

A reunião foi conduzida pela
vice-reitora, Sylvia Vargas, e pelo
decano do CCS, Almir Fraga, e dela
participaram o epidemiologista
Roberto Medronho e a infectolo-
gista Regina Barbosa Moreira. In-
tegram ainda o grupo de trabalho
os especialistas Edmilson Migo-
wski, Marcelo Land, Miriam Abdu-
che e Edmundo Novaes.

O GT tem a finalidade de ori-
entar os setores da UFRJ sobre os
procedimentos que deverão ser ado-
tados por docentes e técnicos-ad-
ministrativos ao constatarem ma-
nifestação dos sintomas e ao lida-
rem com o público. O GT discute
também mecanismos especiais de
apoio aos profissionais de saúde da
UFRJ, incluindo os residentes, que
estejam na linha de frente de aten-
dimento às vítimas da gripe influ-
enza A (H1N1).

Segundo Roberto Medronho, é
mais do que justificável o adiamen-
to das aulas (na UFRJ o retorno está
previsto para o dia 17, e pode ser revis-
to de acordo com a necessidade). Para
Almir Fraga, são importantes as ini-
ciativas que evitem qualquer tipo de
risco, e o reinício das aulas seria um
risco, a mais do que os que já exis-
tem. Medronho completou: “É uma
questão de prudência.”

A infectologista Regina Barbosa preparou um documento – com
base em informações dos portais WWW.cives.ufrj.br,
WWW.portal.saude.gov.br/saude, e WWW.cdc.gov – com uma série de
respostas às dúvidas mais frequentes que servirá de base para o infor-
mativo que a UFRJ deverá divulgar na comunidade.

Qual a diferença da gripe que acontece todo ano para estaQual a diferença da gripe que acontece todo ano para estaQual a diferença da gripe que acontece todo ano para estaQual a diferença da gripe que acontece todo ano para estaQual a diferença da gripe que acontece todo ano para esta
nova gripe?nova gripe?nova gripe?nova gripe?nova gripe?

 A gripe que acontece todos os anos, com maior frequência no
inverno, é chamada de gripe sazonal. Na nova gripe, o vírus é
totalmente diferente de outros vírus influenza que habitualmente
já circulam no meio ambiente, o que torna toda a população
suscetível à infecção.

Como essa nova gripe é transmitida?Como essa nova gripe é transmitida?Como essa nova gripe é transmitida?Como essa nova gripe é transmitida?Como essa nova gripe é transmitida?
A transmissão ocorre da mesma forma que a de qualquer outro

vírus da gripe. Transmitido de pessoa a pessoa através de gotículas
eliminadas através da tosse ou espirro. A penetração do vírus ocorre através de mucosas do nariz, boca e olhos.
A transmissão pode ocorrer através das mãos contaminadas com secreções respiratórias, pelo contato direto
com outra pessoa (aperto de mãos) ou indireto (tocar superfícies contaminadas). A transmissão ocorre
quando o indivíduo leva as mãos contaminadas na boca, nariz ou olhos.

Que medidas estão indicadas para reduzir o risco de contágio?Que medidas estão indicadas para reduzir o risco de contágio?Que medidas estão indicadas para reduzir o risco de contágio?Que medidas estão indicadas para reduzir o risco de contágio?Que medidas estão indicadas para reduzir o risco de contágio?
A medida individual mais eficaz é instruir as pessoas com quadro respiratório a utilizarem lenço de papel

descartável, que deverá ser levado à boca e ao nariz toda vez que se tossir ou espirrar e lavar as mãos após tossir
ou espirrar.

Para as pessoas que não estão doentes, se indica lavar as mãos antes de levá-las a boca, nariz e olhos.
Como podemos identificar a nova gripe?Como podemos identificar a nova gripe?Como podemos identificar a nova gripe?Como podemos identificar a nova gripe?Como podemos identificar a nova gripe?
Os sinais e sintomas são iguais aos de outras gripes, portanto não há meios de se suspeitar que a infecção

respiratória apresentada por um indivíduo seja causada pelo novo vírus, apenas considerando o quadro
clínico do paciente.

Os sinais e sintomas encontrados em todas as gripes são: febre, tosse, dor de garganta, nariz entupido,
coriza, dor no corpo, dor de cabeça, calafrios e fadiga. Com menor frequência, observa-se diarreia e vômito.

Da mesma forma que  na gripe sazonal, a nova gripe pode apresentar sinais e sintomas de gravidade,
podendo evoluir para a morte.

Existe a possibilidade de uma pessoa ter tido contato com este novo vírus e não sentir nada?Existe a possibilidade de uma pessoa ter tido contato com este novo vírus e não sentir nada?Existe a possibilidade de uma pessoa ter tido contato com este novo vírus e não sentir nada?Existe a possibilidade de uma pessoa ter tido contato com este novo vírus e não sentir nada?Existe a possibilidade de uma pessoa ter tido contato com este novo vírus e não sentir nada?
Sim. Como toda gripe, há pessoas que evoluem sem sintomas ou com poucos sintomas.
Em que situações devemos ficar atentos para o risco de maior gravidade?Em que situações devemos ficar atentos para o risco de maior gravidade?Em que situações devemos ficar atentos para o risco de maior gravidade?Em que situações devemos ficar atentos para o risco de maior gravidade?Em que situações devemos ficar atentos para o risco de maior gravidade?
Em pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, crianças com menos de dois anos, grávidas e com

doenças crônicas (doenças que causam imunossupressão, tais como cirrose hepática, doenças pulmonares
crônicas,  doenças cardíacas, AIDS).

Quando procurar um médico?Quando procurar um médico?Quando procurar um médico?Quando procurar um médico?Quando procurar um médico?
Pessoas do grupo de risco devem procurar o médico em caso de qualquer manifestação de sinal de infecção

respiratória ou qualquer sintoma de gripe.
Como conseguir o medicamento?Como conseguir o medicamento?Como conseguir o medicamento?Como conseguir o medicamento?Como conseguir o medicamento?
O Osltamivir está sendo liberado pelas Secretarias Municipal e Estadual de Saúde para casos que

preencham critérios de gravidade.
Se eu estiver com gripe, como vou saber se está indicado o uso deste tratamento?Se eu estiver com gripe, como vou saber se está indicado o uso deste tratamento?Se eu estiver com gripe, como vou saber se está indicado o uso deste tratamento?Se eu estiver com gripe, como vou saber se está indicado o uso deste tratamento?Se eu estiver com gripe, como vou saber se está indicado o uso deste tratamento?
Procure o posto de saúde, UPA ou um médico do seu plano de saúde ou particular para que ele o examine

e avalie a necessidade de prescrição do medicamento.

REUNIÃO coordenda pela  vice-reitora, Sylvia Vargas: a preocupação maior dos especialistas reunidos é com as grávidas da comunidade universitária

Fotos: Cícero Rabello
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HUs

Extraquadros em compasso de espera
Sem eles, os hospitais da UFRJ não funcionam. São cerca de 800 profissionais só no HUCFF

No dia 30 de setembro ter-
mina o prazo para a UFRJ re-
solver a situação dos profissi-
onais extraquadros dos hos-
p i t a i s  u n i v e r s i t á r i o s .  E n -
quanto isso, os mais de 800
profissionais continuam sem
saber o que o futuro reserva
para eles, como bem frisa Thi-
ago Xavier, da Comissão de
Representantes dos Profissio-
nais Qualificados Extraqua-
dros dos HUs.

Segundo Thiago, se os ex-
traquadros forem afastados do
Hospital  Universitário Cle-
mentino Fraga Filho (HUCFF)
neste momento crítico da gri-
pe suína, isso acarretará um
grande problema para a UFRJ.
E reclama da falta de solução
da Reitoria. “Parece que so-
mos imigrantes ilegais. Faze-
mos um serviço essencial, mas
estamos expostos”, afirma.

Impedimento legalImpedimento legalImpedimento legalImpedimento legalImpedimento legal
Por determinação legal, a

UFRJ não pôde mais lançar
mão de cooperativas através
das  quais  os  extraquadros
eram contratados. Como a per-
manência deles na institui-
ção é necessária para a conti-
nuidade das atividades dos
hospi tais  univers i tár ios ,  o
reitor Aloísio Teixeira reivin-
dicou, em documento envia-
do aos Ministérios da Educa-
ção e do Planejamento, a ado-
ção para os hospitais da UFRJ
do mesmo sistema utilizado
para contornar o problema na

Mais de 7 mil reintegrados no governo Lula
Nos sete anos do governo Luiz

Inácio Lula da Silva, 7.617 fun-
cionários públicos demitidos na
administração de Fernando Co-
llor (1990-1992) conseguiram
reaver os empregos. A Comissão
Especial Interministerial (CEI),
que analisa caso a caso, já exa-
minou 10.567 processos. Ainda
há 3.823 pedidos de reintegração
na fila, entre eles os da Vale e da
Telebrás.

A volta desses funcionários
tem base na Lei da Anistia, de
1994. Ela garante retorno a ser-

Lei da Anistia garante a volta dos servidores demitidos por Collor. Ainda há 3.823 pedidos de reintegração

vidores demitidos por razões po-
líticas ou por realização de gre-
ve. Também podem voltar os
afastados por processos que vio-
lam a Constituição, leis, regula-
mentos, acordos, convenções ou
sentenças normativas. No caso de
órgãos extintos, a lei permite a
volta dos que exerciam funções
que continuam existindo na ad-
ministração pública.

“As demissões feitas durante o
governo Collor foram o maior
atentado à democracia da histó-
ria da República”, disse o presi-

dente da CEI, Idel Profeta, frisan-
do o caráter político das demis-
sões. “Não sabendo lidar com a
oposição, que tinha base muito
organizada pela Central Única dos
Trabalhadores nos sindicatos, ele
começou a desmontar a máquina
pública.” Segundo Profeta, mui-
tos funcionários conseguiram
reaver empregos no governo Ita-
mar Franco (1992-1994), quando
a Lei da Anistia foi sancionada.

Os dados, porém, foram per-
didos, segundo informou o Mi-
nistério do Planejamento. Du-

rante o governo Fernando Henri-
que Cardoso (1995-2002), as re-
integrações pararam. Foram re-
tomadas no governo Lula, após
pressões. A Advocacia-Geral da
União (AGU) elaborou parecer
favorável à recontratação. A Jus-
tiça também proferiu sentenças
determinando a reintegração de
ex-funcionários.

Segundo Profeta, a CEI cos-
tuma negar os pedidos de reinte-
gração de funcionários que te-
nham pedido demissão ou in-
gressado em programas de demis-

são voluntária (PDV).
A comissão admite, porém,

que há casos em que o funcioná-
rio pode ter sido pressionado a
pedir demissão. Collor extinguiu
órgãos e demitiu funcionários
celetistas, que não contavam com
estabilidade constitucional. A
medida fez parte de estratégia de
enxugar os gastos públicos e en-
frentar a hiperinflação da época.

Fonte: Departamento Inter-Fonte: Departamento Inter-Fonte: Departamento Inter-Fonte: Departamento Inter-Fonte: Departamento Inter-
sindical de Assessoria Parla-sindical de Assessoria Parla-sindical de Assessoria Parla-sindical de Assessoria Parla-sindical de Assessoria Parla-
mentar (Diap).mentar (Diap).mentar (Diap).mentar (Diap).mentar (Diap).

Universidade Federal de San-
ta Catarina: a realização de
uma seleção pública simpli-
ficada.

Segundo o pró-reitor de
Pessoal, Luiz Afonso, o reitor
tem ido a Brasília em busca
de solução, mas volta sem res-

posta. Na quinta-feira, dia 6
de agosto, estava prevista a par-
ticipação de Luiz Afonso na
reunião na Procuradoria Re-
gional Federal da Segunda
Região em que estariam pre-
sentes também o procurador da
UFRJ e um representante do

Ministério Público do Traba-
lho. O objetivo do encontro se-
ria informar o Ministério Pú-
blico sobre o andamento do ter-
mo de ajuste de conduta quan-
to ao pessoal terceirizado.

De acordo com Luiz Afon-
so, mesmo com a aproxima-

A MAIORIA dos sem-contrato é de médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, distribuídos pelas unidades de saúde da UFRJ

Foto: Cícero Rabello

ção do prazo final para solu-
cionar a questão, não há o
que fazer, a não ser aguardar
a autorização ministerial. O
afastamento desse pessoal dos
HUs, para ele, é “inimaginá-
vel” diante das necessidades
dos hospitais.
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REIVINDICAÇÃO

Saúde Suplementar:  Governo autoriza
ressarcimento para quem tem plano de saúde
Servidor e dependentes agora podem receber o valor pago referente à saúde suplementar (R$ 65)

O SINTUFRJ assim como
outras entidades sindicais rei-
vindicaram e conseguiram fa-
zer com que o governo acatas-
se o pleito. No dia 31 de julho,
o Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal (Sipec)
editou a Portaria Normativa
nº 3, que já foi publicada no
Diário Oficial da União, au-
torizando os servidores dos ór-
gãos que contam com serviço
de saúde próprio ou que te-
nham convênios com operado-
ras que utilizam o sistema de
autogestão a receber ressarci-
mento no valor da contrapar-
tida de R$ 65 (por servidor e
dependente), caso optem por
contratar um plano de saúde

de outras operadoras.
Para que isso ocorra, o ser-

vidor deverá comprovar víncu-
lo com operadora de saúde,
apresentando o contrato na
unidade de recursos humanos
do órgão. No caso dos trabalha-
dores da UFRJ, a comprovação
deve ser levada à Pró-Reitoria
de Pessoal. A medida orienta
ainda que os servidores de ór-
gãos que possuem contratos as-
sinados com operadoras de saú-
de, a contrapartida não poderá
ser ressarcida. Esta não é a si-
tuação da UFRJ, que optou por
plano de autogestão e fechou
convênio com a Caixa Assisten-
cial Universitária do Rio de Ja-
neiro (Caurj).

Inc lusõesInc lusõesInc lusõesInc lusõesInc lusões
A medida do governo tam-

bém determina que, a inclusão
de pai, mãe, padrasto e madras-
ta, dependentes economicamen-
te do servidor ativo ou inativo,
não poderão contar com mensa-
lidade superiores às cobradas dos
servidores e de seus dependentes
diretos (cônjuges, filhos e ente-
ados). Um mesmo valor deverá
ser praticado para todas as pes-
soas que estiveram incluídas no
contrato firmado.

A inclusão de pai, mãe, pa-
drasto e madrasta pode ser reali-
zada desde que o servidor pague o
valor integral cobrado pela ope-
radora. A contrapartida do gover-
no é paga apenas ao servidor e

seus dependentes diretos. Desde
2008, o governo autorizou a in-
clusão de parceiros de relação
homoafetiva mediante a com-
provação de coabitação por perí-
odo maior que dois anos.

Outra novidade apresentada
pela portaria é a exclusão dos va-
lores de participação das opera-
ções de consignação. A partir de
agora, apenas as mensalidades dos
planos de saúde poderão ser con-
signadas. Os valores de participa-
ção nas despesas de saúde compar-
tilhados com os planos de saúde
deverão ser pagos, pelo servidor,
diretamente às operadoras.

Orientações da PR-4Orientações da PR-4Orientações da PR-4Orientações da PR-4Orientações da PR-4
A Pró-Reitoria de Pessoal já

tem pronta normativa sobre os
procedimentos que deverão ser
adotados pelos servidores da UFRJ
para terem ressarcidas as despesas
com saúde suplementar. O docu-
mento encontra-se à disposição da
categoria também na página do
SINTUFRJ na internet.

Convênio CaurjConvênio CaurjConvênio CaurjConvênio CaurjConvênio Caurj
A Caixa Assistencial Univer-

sitária do Rio de Janeiro (Caurj)
atende a categoria em dois en-
dereços: no Fundão, na área de
convivência do CCS; na Praia
Vermelha, na Rua Venceslau
Bras, nº 71, Botafogo (próximo
no Instituto de Neurologia). In-
formações pelo si te
www.caurj.com.br.

Servidores aposentados por invalidez permanente exigem justiça. Fasubra está nessa luta

Muitos técnicos-administrativos
aposentados na proporcional estão pro-
curando o SINTUFRJ para saber por
que a tabela não é aplicada aos seus
salários. Infelizmente, ainda estamos
na luta pela conquista da aposentado-
ria especial, que garante o direito à
integralidade e a paridade aos servido-
res que se aposentam por invalidez
permanente. A Fasubra e todos os sin-
dicatos da sua base lideram a pressão
pela aprovação no Congresso Nacional
da emenda à Constituição (PEC 270/
08), que trata do tema.

Atualmente, o servidor que se
aposenta por invalidez vai para o
regime geral da Previdência Social e
o cálculo da aposentadoria é feito
com base no fator previdenciário, o
que  resulta num salário baixo. Es-
sas aposentadorias  são reajustadas
anualmente, mas pela Previdência,
como ocorre com os trabalhadores
nesta mesma situação da iniciativa
privada. O índice aplicado é muito
baixo e os proventos desses servido-
res, bem como os dos pensionistas,
caem muito ao longo dos anos. Mas
é importante que esses companhei-
ros compreendam que as tabelas que
estão sendo aplicadas são de im-
plantação de uma carreira e não de
aumento salarial.

Conquistar a aposentadoria especial é prioridade

Luta prioritáriaLuta prioritáriaLuta prioritáriaLuta prioritáriaLuta prioritária
“Estamos lutando por um regime

de aposentadoria equânime e mais
justa, principalmente para quem se
aposenta por doenças ocupacionais.
Consideramos como exclusão social o
modelo  previdenciário aplicado atu-
almente, que retira qualquer respon-
sabilidade do governo para com o ser-
vidor quando ele se aposenta por inva-
lidez permanente”, afirmou o coorde-
nador da Fasubra, Walter Gomes  de
Sousa.

Segundo Walter, a maioria dos
servidores aposentados por invalidez
permanente era vinculada a órgãos
que oferecem  riscos ao meio ambien-
te, como, por exemplo, os hospitais
universitários. Portanto, rece-biam in-
salubridade e têm direito à diminui-
ção do tempo total diante da exposi-
ção, na contagem para a aposentado-
ria. Para o coordenador da Fasubra. o
que ocorre é uma injustiça muito gran-
de para com o servidor: “Ele é castiga-
do duas vezes: primeiro, por adoecer;
segundo, por ser obrigado a se aposen-
tar com o salário reduzido.”

Assunto do GTAssunto do GTAssunto do GTAssunto do GTAssunto do GT
Walter informou que este assunto

seria um dos principais temas da reu-
nião do GT-Aposentados da Fasubra do

Foto: Raquel Carlucho

Walter Gomes de Sousa

último fim de semana (dias 8 e 9 de
agosto). “Temos que organizar nossa
ação política para garantir a aprova-
ção da PEC 270”, disse.

A PEC 270/08 garante ao servi-
dor público federal que tenha in-
gressado no serviço público até o dia
18 de dezembro de 1998 e que se
aposente em virtude de invalidez
permanente o recebimento integral
do salário, além dos reajustes na
mesma proporção e data dos servi-
dores em atividade.

De acordo com a autora da PEC,
deputada Andréia Zito (PSDB-RJ), “a
proposta de emenda à Constituição
objetiva o aprimoramento da reforma
da Previdência Social, inicialmente
aprovada pela Emenda Constitucio-
nal nº 20/03, e posteriormente altera-
da pelas emendas constitucionais 41/
03 e 47/05, que desconsideraram com-
pletamente aqueles servidores que já
tinham tempo acima dos requisitos
exigidos por algumas regras impostas
pelas reformas. Porém, esses não aten-
diam aos requisitos de tempo míni-
mo de contribuição necessários e idade
e que, sendo acometidos de alguma
doença grave, tiveram ou terão os seus
proventos reduzidos, em virtude da pro-
porcionalidade a eles imposta e sem a
garantia da paridade”.



DIREITOS HUMANOS

Adolescente negro tem quase três vezes
mais risco de ser assassinado do que branco

O risco de ser assassinado no
Brasil é 2,6 vezes maior entre ado-
lescentes negros do que entre
brancos. É o que revela o estudo
divulgado em julho pelo Obser-
vatório de Favelas, pela Secreta-
ria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República,
pelo Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef) e pelo
Laboratório de Análise da Violên-
cia da Universidade Estadual do
Rio de Janeiro (Uerj).

A pesquisa também indica
que, para adolescentes do sexo
masculino, o risco de ser assassi-
nado é 11,9 vezes maior se com-
parado ao de mulheres na faixa
de 12 a 18 anos. O estudo traz
apenas comparativos por cor e
gênero e não apresenta os índices
de mortes entre jovens negros,
brancos, do sexo masculino e fe-
minino.

A coordenadora do Progra-
ma de Redução da Violência Le-
tal do Observatório de Favelas,
Raquel Willadino, traçou um
perfil dos adolescentes que mais
morrem por homicídio no Bra-
sil: são meninos, negros e mora-
dores de favelas ou de periferias
dos centros urbanos. Segundo
ela, há ainda forte relação com
o tráfico de drogas.

 
Foz do Iguaçu concentraFoz do Iguaçu concentraFoz do Iguaçu concentraFoz do Iguaçu concentraFoz do Iguaçu concentra
maior índice de jovensmaior índice de jovensmaior índice de jovensmaior índice de jovensmaior índice de jovens
vítimas de assassinatovítimas de assassinatovítimas de assassinatovítimas de assassinatovítimas de assassinato

Dados do Índice de Homicí-
dios na Adolescência mostram que
em Foz do Iguaçu, no Paraná,
cerca de dez jovens entre mil ado-
lescentes são vítimas de assassi-
nato.

A cidade registra o maior ín-
dice (9,7) de jovens assassinados
em cada grupo de mil adolescen-
tes, considerando a idade entre 12
e 18 anos. O valor é mais de três
vezes superior à média nacional.

Em seguida, vem Governador
Valadares, em Minas Gerais, com
8,5, e Cariacica, no Espírito San-
to, com 7,3. O estudo avaliou 267
cidades brasileiras com mais de
100 mil habitantes.

A média do Índice de Homi-
cídios na Adolescência é de 2,03
jovens vítimas de assassinato
antes de completarem 19 anos.
A estimativa é que, de 2006 a
2012, o número de adolescentes
assassinados no Brasil ultrapas-
se 33 mil.

O Observatório de Favelas, a
Secretaria Especial dos Direitos
Humanos da Presidência da Re-

pública, o Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (Unicef) e o
Laboratório de Análise da Violên-
cia da Universidade Estadual do
Rio de Janeiro (Uerj) divulgam o
índice desenvolvido no âmbito do
Programa de Redução da Violên-
cia Letal contra Adolescentes e Jo-
vens (PRVL)

Maceió é a capital brasileiraMaceió é a capital brasileiraMaceió é a capital brasileiraMaceió é a capital brasileiraMaceió é a capital brasileira
com maior índice de jovenscom maior índice de jovenscom maior índice de jovenscom maior índice de jovenscom maior índice de jovens
assassinadosassassinadosassassinadosassassinadosassassinados

A cidade de Maceió é a capi-
tal brasileira com a maior mé-
dia de adolescentes assassinados,
de acordo com dados do Índice de
Homicídios na Adolescência
(IHA). Na capital alagoana, 6,03
jovens morrem em cada grupo de
mil adolescentes com idade en-
tre 12 e 18 anos. Em seguida,
vêm  Recife, com 6, e o Rio de
Janeiro, com 4,9.

Os índices fazem parte de estu-
do divulgado hoje (21) pelo Obser-
vatório de Favelas, pela Secretaria
Especial dos Direitos Humanos da
Presidência da República, pelo Fun-
do das Nações Unidas para a Infân-
cia (Unicef) e pelo Laboratório de
Análise da Violência da Universi-
dade Estadual do Rio de Janeiro
(Uerj).

Capitais como Vitória, Belo
Horizonte e Porto Velho também
estão na lista de cidades que apre-
sentam, segundo o estudo, “níveis
consideráveis de vitimização de jo-
vens”. Nesses municípios, em tor-
no de quatro adolescentes em cada
mil morrem por causa da violên-
cia.

A estimativa é de que, apenas
no Rio de Janeiro, 3.423 adolescen-
tes sejam assassinados entre 2006 e

2012. As capitais devem concentrar
15.715 das mais de 33 mil mortes
estimadas para o período nas cida-
des brasileiras com mais de 100
mil habitantes.
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Ao comentar os dados de pes-
quisa divulgada hoje (21) sobre vi-
olência contra adolescentes, a sub-
secretária dos Direitos da Criança e
do Adolescente da Secretaria Espe-
cial dos Direitos Humanos (SEDH),
Carmen Oliveira, afirmou que a
estimativa de mais de 33 mil as-
sassinatos entre jovens de 12 a 18
anos no período de 2006 a 2012
causou “surpresa”.

“Isso significa que teremos 13
mortes diárias por assassinatos de
adolescentes. Considerando a preo-
cupação brasileira com a gripe
suína, em que cada morte é conta-
bilizada dia a dia, é importante
que a sociedade tenha a mesma
indignação e preocupação com es-
sas vidas perdidas na adolescência”,
disse.

Segundo a subsecretária, a
SEDH fez esta semana uma espécie
de “pactuação” com gestores mu-
nicipais e estaduais – sobretudo
dos municípios com os maiores ín-
dices de assassinato na adolescên-
cia – para organizar ações conjun-
tas, diagnósticos locais e enfrenta-
mento integrado do problema. Ela
reconheceu a “ineficiência” e a
“insuficiência” de políticas públi-
cas, inclusive diante de situações
como a evasão escolar. Com isso,
lembrou Carmen, o adolescente
acaba indo para a rua e encontran-

do na criminalidade uma fonte de
sobrevivência.

Segundo o professor Inácio
Cano, membro do Laboratório de
Análise da Violência da Universi-
dade Estadual do Rio de Janeiro
(Uerj), o Brasil é um dos países
mais violentos da América Latina,
atrás apenas de El Salvador e da
Venezuela. “Isso levando em consi-
deração que a América Latina já é
uma das regiões mais violentas do
mundo.”

Ele avaliou que no país há um
“problema central”de violência le-
tal. Para Cano, as políticas públi-
cas brasileiras estão voltadas para a
violência contra o patrimônio
quando deveriam priorizar a vio-
lência contra a vida.

“Está na hora de o Brasil mu-
dar suas prioridades”, disse, ao res-
saltar que a probabilidade de um
adolescente brasileiro ser vítima de
arma de fogo chega a ser três vezes
maior do que a de ser assassinado
de outra forma. “A arma de fogo
tem que ser sempre foco em qual-
quer política de prevenção.”

Na avaliação do representante
do Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Unicef) no Brasil, Ma-
nuel Buvinich, 60% dos ganhos que
o país alcançou com a redução da
mortalidade entre crianças de até 5
anos “se perdem” diante dos altos
índices de assassinato de adoles-
centes. “Ficamos muito preocupa-
dos com o fato de a violência letal
começar tão cedo, aos 12 anos.”
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A Região Sudeste do país con-
centra a maioria dos municípios

com altos Índices de Homicídi-
os na Adolescência (IHA). Os lo-
cais onde há maior concentra-
ção de homicídios entre os jo-
vens a Região Metropoliatana
de Belo Horizonte (MG), com
quatro mortes em cada grupo
de mil, o entorno de Vitória
(ES), com 4,3 mortes, e a Re-
gião Metropolitana do Rio de
Janeiro (RJ), com 4,9.

Na Região Norte, o municí-
pio de Marabá (PA) registra a
situação considerada “mais gra-
ve” pela pesquisa em termos de
vidas perdidas na adolescência,
com o IHA de 5,2 mortes em
cada grupo de mil. A cidade foi
a única da região a registrar
média superior a cinco. Macapá
(AP) e Porto Velho (RO) fica-
ram com valores entre três e cin-
co jovens assassinados.

No Nordeste brasileiro exis-
tem “pequenos conglomerados”
de municípios com alta incidên-
cia de violência contra adoles-
centes. A cidade de Petrolina
(PE) registrou índices acima de
três mortes para cada mil, junto
a Ilhéus (BA) e João Pessoa (PB).

Na Região Centro-Oeste, Lu-
ziânia (GO) apresentou o
maior valor em meio aos índi-
ces registrados: 5,4 adolescentes
assassinados. A maioria dos de-
mais municípios, de acordo com
o estudo, possui baixos níveis de
IHA. Mesmo em capitais como
Goiânia (GO), Campo Grande
(MS) e Cuiabá (MT), a média
fica entre um e três.

No Sul, todas as regiões que
se destacam por conta dos altos
índices e violência contra ado-
lescentes ficam no estado do Pa-
raná: Região Metropoliatana de
Curitiba, norte central e oeste
paranaense, já próximo à fron-
teira. O recorde não apenas da
região mas de todo o país ficou
com a cidade de Foz do Iguaçu,
onde 9,7 adolescentes são assas-
sinados em cada grupo de mil.

Os dados constam de estudo
divulgado hoje (21) pelo Obser-
vatório de Favelas, pela Secreta-
ria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da Repúbli-
ca, pelo Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (Unicef) e
pelo Laboratório de Análise da
Violência da Universidade Esta-
dual do Rio de Janeiro (Uerj).
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