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Dia Internacional da Mulher
Com o grito de guerra “Nossa Luta é Todo Dia e Em Qualquer

Lugar e Pela Igualdade no Trabalho”, os trabalhadores de todo o
país comemorarão o Dia Internacional da Mulher, em 8 de março,
quando se espera que milhares de pessoas encham às ruas na 3ª Ação
Internacional da Marcha Mundial das Mulheres.

As técnicas-administrativas das universidades federais partici-
parão de 6 a 8 de março do II Seminário da Mulher Trabalhadora,
organizado pela recém-criada Coordenação da Mulher Trabalhado-
ra da Fasubra. O evento será realizado em São Paulo, para que as
militantes possam também engrossar a Marcha Mundial de Mu-
lheres. As dirigentes do SINTUFRJ estarão lá. Página 3

Assembleia geral
dia 10 de março

Nesta assembleia vamos discutir e deli-
berar sobre a portaria governamental com
referência a insalubridade,eleições no Sin-
dicato e questões administrativas da enti-
dade e eleição de delegados à plenária da
Fasubra. Local ainda não definido. A pri-
meira chamda será às 10h, e segunda,às
10h30.

Reunião da direção sindical:
segunda-feira, dia 1º de março, às 13h30, na subsede sindical no

HU. Pauta: Informes , apresentação do relatório da sindicância, editais
do Consintufrj e das eleições sindicais para o biênio 2010-2012.

Últimos dias para inscrição
nos Cursos Pré-Vestibulares

Termina nesta quarta-feira, 3 de março, o prazo para inscrição dos
sindicalizados ao CPV/SINTUFRJ e para os dependentes diretos no CPV
em parceria com o Sindicato. Página 2

Seleção para professores
O SINTUFRJ seleciona para contratação imediata pelo regime CLT

dois professores para o CPV: um de Química e outro de Física. Edital
contendo todas as informações está disponível na página do Sindicato
na internet e nesta edição. Página 6

Reunião da Vigilância
A Coordenação Regional Sudeste de Segurança convida a categoria

para reunião na quinta-feira, dia 4 de março, às 13h, no refeitório da
Diseg. Pauta: GT-Segurança Nacional e Seminário Nacional.

Herói brasileiro
Uma homenagem ao mestre-sala dos mares, o Almirante Negro

líder da Revolta da Chibata, João Cândido. Página 8

Elogio a um povo
que enfrenta na
carne  o
imperialismo

IACI E LÉIA num momento do 7° Congresso e, acima, um flash da cidade de Havana velha

A participação no 7° Congresso Internacional de Educação Superior, em Havana,
expôs às coordenadoras da Fasubra, Iaci Azevedo (também coordenadora-geral do
SINTUFRJ) e Léia Oliveira, a raça guerreira do povo cubano, que há décadas sofre
com o bloqueio econômico dos Estados Unidos e é espionado dia e noite. Mesmo
assim fizeram uma revolução na educação e na saúde. PÁGINAS 4 E 5

Fotos: Divulgação
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Desaparecida
Maria Gomes
Caldeira, 38 anos,
evangélica, encontra-se
desaparecida desde o
dia 22 de outubro de
2009. Ela é casada
com Sebastião Gomes
Filho, funcionário do
IFCS/UFRJ, e mãe de
Vitória, de 3 anos. A
família reside em Pedra
de Guaratiba.
Sebastião e familiares
estão desesperados e
em busca de notícias.
Maria Gomes Caldeira
saiu de casa sem levar
nenhum pertence
pessoal, inclusive
dinheiro e documentos.
O fato foi registrado na
43ª Delegacia de
Polícia.

JORNAL DO SINDICATO
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DOIS PONTOS

Termina nesta quarta-feira, dia
3 de março, o prazo para inscrição
dos sindicalizados para seleção ao
CPV do SINTUFRJ. Os interessados
devem se dirigir aos seguintes lo-
cais e horários: sede do SINTUFRJ,
na Cidade Universitária, das 9h às
17h; subsede sindical no Centro
(IFCS - Largo de São Francisco),
das 14h às 21h; subsede sindical na
Praia Vermelha (Avenida Vences-

Inscrições ao Pré-Vestibular do Sindicato

Nota de falecimento

Curso Tecnaval 2010

lau Brás, 71- Urca), das 9h às 16h; e
na subsede sindical no Hospital
Universitário Clementino Fraga
Filho (HUCFF/Cidade Universitá-
ria), das 9h às 17h.

A matrícula dos selecionados
será feita nos dias 4 e 5 de março,
na subsede sindical no Centro da
Cidade (IFCS - Largo de São Fran-
cisco), das 11h às 20h, e na sub-
sede sindical, no HUCFF, das 9h

às 17h. As aulas começam no dia
8 de março.

Dependentes -Dependentes -Dependentes -Dependentes -Dependentes - Inscrição na
terça-feira e quarta-feira, dias 2 e 3
de março,  no curso pré-vestibular
em parceria com o  SINTUFRJ. Es-
tão sendo oferecidas 120 vagas di-
vididas em duas turmas com 60
alunos cada. Se o número de ins-
critos ultrapssar esse total, haverá
sorteio para ocupação das vagas.

Casa da Ciência da UFRJ convida

Com tristeza informamos o fa-
lecimento do companheiro apo-
sentado Wilson Torbis, 84 anos, de
câncer, ocorrido no dia 19 de feve-
reiro. Ele era motorista do NCE e
ficou muito conhecido na UFRJ
por ter sido jogador de futebol pro-
fissional. Wilson defendeu em cam-
po o Batafogo, o São Cristóvão e o
Internacional, entre outros clubes.
Deixa viúva a técnica-administra-
tiva do Instituto de Química, Sueli
Silva Torbis. O casal teve uma fi-
lha, Karla Sueli, hoje com 36 anos.

Inscrições abertas para qualificação em nível de ensino médio completo até o dia 5 de março. O curso
oferecido prepara para atuação em todos os segmentos da indústria naval. Duração de aproximadamente oito
meses, sendo 8 horas diárias, somando 1.200 horas/aula. Após a conclusão desse período, são oferecidas 300 vagas
de estágio orientado.

Módulos: fabricação de embarcações em aço e alumínio e fabricação de embarcações em madeira e
materiais compósitos. Estão sendo oferecidas 15 vagas para Madeira e Compostos e 15 vagas para Aço e Alumínio.
Podem se inscrever jovens e adultos. Documentos necessários: cópia do histórico escolar ou declaração de
concluinte do ensino médio, cópia do CPF, um retrato 3 X 4 e cópia de um documento com foto. Local:
Laboratório Polo Náutico, na Rua Maurício Jopert da Silva s/n - Cidade Universitária. O prédio fica ao lado da
Garagem da UFRJ e atrás da Reitoria.

Mais informações pelo site www.polonautico.wordpress.com ou pelos telefones (21) 3867-6926/3867-6780.

Para o encontro entre cinema e literatura no
Ciência em Foco no dia 6 de março, às 16h,
quando será exibido o filme O Processo, de Orson
Welles, seguido de palestra com o professor de
Filosofia da Arte da UniRio, Charles Feitosa. A

iniciativa tem o objetivo de estimular a produção
e circulação de novas ideias. A entrada é franca e o
cineclube Casa da Ciência funciona no primeiro
sábado de cada mês. Endereço: Rua Lauro Muller,
3 - Botafogo.

Fórum Social Urbano
De 23 a 26 de março, em paralelo às atividades do Fórum Urbano

Mundial ocorrerá o Fórum Social Urbano, no espaço do Centro Cultural da
Ação da Cidadania, na Avenida Barão de Tefé, 75, no bairro da Saúde. O
evento será constituido de painéis e debates em torno dos eixos: Violência
Urbana e Criminalização da Pobreza; Megaeventos e a Globalização das
Cidades; Justiça Ambiental na Cidade; Grandes Projetos Urbanos; Áreas
Centrais e Portuárias; mesa e debates propostos por movimentos e organiza-
ções do Brasil e de outros países; exposição e projeções de vídeos; manifesta-
ções culturais; e outros que forem propostos.

O local do Fórum Social Urbano fica a 300 metros do local onde
transcorrerá o Fórum Urbano Mundial. Outras informações pelo e-mail
programacaofsu@gmail.com.

 EDITAL

O Sindicato dos Trabalhadores em
Educação da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (SINTUFRJ) torna público o
Processo Seletivo, para o que serão rece-
bidos currículos com vistas à contrata-
ção, em regime CLT, para preenchimen-
to de vaga de um (1) professor de Quími-
ca e um (1) de Física deste Sindicato,
conforme regras estabelecidas neste edi-
tal.
1 - Local de trabalho, número de vagas,1 - Local de trabalho, número de vagas,1 - Local de trabalho, número de vagas,1 - Local de trabalho, número de vagas,1 - Local de trabalho, número de vagas,
carga horária e remuneraçãocarga horária e remuneraçãocarga horária e remuneraçãocarga horária e remuneraçãocarga horária e remuneração
1.1 As atividades serão exercidas na sede e
subsedes do SINTUFRJ e nos locais de
sala de aula estabelecidos no planeja-
mento anual da direção.
1.2 As vagas serão preenchidas a critério
dos SINTUFRJ, levando-se em conta a
descrição do perfil do (a) candidato (a) e
o currículo.
1.3 A carga horária e a quantidade de
vagas são: uma (1) vaga para professor
de Química e uma (1) vaga para profes-
sor de Física (ensino médio), sendo oito
tempos (hora-aula) semanais, com dis-
ponibilidade para eventual trabalho em
fins de semana, feriados e horários es-
tendidos.
1.4 Salário inicial: A remuneração será
de aproximadamente R$ 20,00 por hora/
aula, incluídos o repouso semanal e pla-
nejamento de quatro semanas e meia
mensais.
1.5 Direito a vale-transporte e vale-ali-
mentação, de acordo com a carga horá-
ria semanal.
2 - Requisitos para participação2 - Requisitos para participação2 - Requisitos para participação2 - Requisitos para participação2 - Requisitos para participação

Processo seletivo para professor de Química e
Física para o CPV/SINTUFRJ (ensino médio)

2.1 Professor de Química2.1 Professor de Química2.1 Professor de Química2.1 Professor de Química2.1 Professor de Química
2.1.1 Ter disponibilidade neste ano para
ministrar aulas às segundas-feiras, quar-
tas-feiras e sextas-feiras, das 16h às
21h50.
2.1.2 Formação: Curso superior de gra-
duação em Licenciatura em Química.
2.1.3 Disponibilidade para eventual tra-
balho em fins de semana, feriados e
horários estendidos.
2.2 Professor de Física2.2 Professor de Física2.2 Professor de Física2.2 Professor de Física2.2 Professor de Física
2.2.1 Ter disponibilidade neste ano para
ministrar aulas às terças-feiras e quar-
tas-feiras, das 16h às 21h50.
2.2.2 Formação: curso superior de gra-
duação em Licenciatura em Física.
2.2.3 Disponibilidade para eventual tra-
balho em fins de semana, feriados e
horários estendidos.
3 - Inscrições3 - Inscrições3 - Inscrições3 - Inscrições3 - Inscrições
3.1 Para concorrer ao processo seletivo, o
(a) candidato (a) deverá entregar curri-
culo vitae na secretaria da sede do SIN-
TUFRJ, aos cuidados da Coordenação de
Educação.
3.2 Período de entrega dos currículos: de
1 a 3 de março de 2010, no horário
comercial.
4 - Disposições finais4 - Disposições finais4 - Disposições finais4 - Disposições finais4 - Disposições finais
4.1 O processo seletivo será conduzido
pela Coordenação de Educação e Coorde-
nação-geral no dia 4 de março de 2010 e
seu resultado publicado na próxima edi-
ção do Jornal do SINTUFRJ, com o obje-
tivo de contratação imediata.
4.2 Os casos omissos serão resolvidos
pela direção do SINTUFRJ.

Diretoria ExecutivaDiretoria ExecutivaDiretoria ExecutivaDiretoria ExecutivaDiretoria Executiva
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Organizado pela Coorde-
nação da Mulher Trabalhado-
ra, o evento será realizado de 6
a 8 de março, na cidade de São
Paulo, e terá caráter formati-
vo. O objetivo é estimular as
companheiras da base da Fa-
subra a refletirem acerca do
seu papel no mundo do traba-
lho. Os temas em debate são:
origem da opressão à mulher,
violência, mulheres no poder,
mulheres nos movimentos
sociais e sindicais, e troca de
experiências. O SINTUFRJ es-

Abram alas que elas vão passar

Fasubra realiza II Seminário Nacional da Mulher Trabalhadora

Programação
Dia 6 de marçoDia 6 de marçoDia 6 de marçoDia 6 de marçoDia 6 de março
09h – Credenciamento.
10h – Abertura.
11h – Palestra: A Origem da Opressão da Mulher.
14h – Teatro ou vídeo sobre a Mulher e o Trabalho.
14h30 – A mulher no mundo do trabalho.
16h – Intervalo.
16h30 – Debate.

Dia 7 de marçoDia 7 de marçoDia 7 de marçoDia 7 de marçoDia 7 de março
09h – A violência contra a mulher.
14h – A mulher na política e as pautas das mulheres no movimento
sindical.
16h – Troca de experiências das entidades presentes e individuais,
resgate e apresentação do material da Fasubra sobre o assunto.

Dia 8 de marçoDia 8 de marçoDia 8 de marçoDia 8 de marçoDia 8 de março
10h – Marcha Mundial das Mulheres, em São Paulo.

Nossa luta é
todo dia e em
todo lugar!

Sob a bandeira “Igualdade no
Trabalho”, cutistas de todo o Bra-
sil, representando os mais diver-
sos ramos de atividade e catego-
rias profissionais, voltam às ruas
na 3ª Ação Internacional da Mar-
cha Mundial das Mulheres, rea-
firmando a luta por ampliação
de direitos e avanços nas conquis-
tas, por uma sociedade justa e
igualitária.

O SINTUFRJ irá engrossar a
Marcha Mundial das Mulheres,
que chegará a São Paulo no Dia
Internacional da Mulher, 8 de
março.

A Central Única dos Traba-
lhadores e o SINTUFRJ convocam
a categoria para somar na luta
que é de toda a sociedade pela
conquistas de: creches públicas e
de qualidade; igualdade salarial
entre homens e mulheres; alte-
ração do artigo 7º da Constitui-
ção Federal para que haja equi-
paração dos direitos das domésti-
cas com os demais trabalhadores
e trabalhadoras; ratificação da
Convenção 156 da Organização
Internacional do Trabalho
(OIT), que legitima a igualdade
de oportunidades e de tratamen-
to para homens e mulheres tra-
balhadores com encargos de fa-
mília; acesso das trabalhadoras
rurais a terra, crédito e políticas
públicas universais; legalização
do aborto; maior participação da
mulher na política; e fim da vio-
lência contra as mulheres.

tará presente neste seminário
histórico para a Federação.

A intenção da Coordenação
da Mulher Trabalhadora da
Fasubra – esta coordenação foi
criada no último congresso da
Federação – é pôr em discussão
temas de grande importância
para a organização do conjun-
to dos trabalhadores das Ifes e
promover o resgate dos movi-
mentos das Mulheres da Fasu-
bra, através do levantamento
de experiências organizativas
nos sindicatos filiados.
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INTERNACIONAL

A experiência de conhecer
Cuba, o país que fez uma revolu-
ção no quintal do maior país ca-
pitalista e símbolo do imperia-
lismo, marcou profundamente as
coordenadoras da Fasubra Iaci
Azevedo e Léia Oliveira. Elas fo-
ram a Cuba na delegação da Fa-
subra para participar do 7º Con-
gresso Internacional de Educa-
ção Superior, realizado em Ha-
vana, de 8 a 12 de fevereiro, que
teve como lema “A universidade
por um mundo melhor”. Parale-
lamente, as dirigentes participa-
ram também do 5º Fórum de
Agremiações Sindicais promovi-
do pela Confederação de Educa-
dores Americanos (CEA), que
ocorreu dentro da programação
do Congresso.

As duas fizeram questão de fri-
sar o quanto aprenderam e se sur-
preenderam com a experiência re-
volucionária de Cuba. Elas disse-
ram que a visita ao Museu da Re-
volução as emocionou. E estar
com esta população foi muito en-
riquecedor. “Achei muito impor-

Cuba sob o olhar de duas
dirigentes sindicais

A realidade de um povo incansável para a luta impressionou e emocionou as sindicalistas brasileiras

tante a experiência revolucioná-
ria cubana tanto pela forma quan-
to pelo resultado. São 50 anos de
resistência ao império e ao capi-
tal”, afirmou Léia. “A educação é
o principal fator desta resistência.
É um povo orgulhoso de sua con-
dição de cidadão e sabe perfeita-
mente o que significa e por que a
igualdade é o princípio de tudo”,
disse Iaci. “Quando fui ao museu
me senti transportada para a revo-
lução”, completou.

A conferência de abertura do
7º Congresso Internacional de
Educação Superior dada pelo mi-
nistro de Educação Superior de
Cuba, Miguel Díaz Canel Bermú-
dez, foi um dos destaques feitos
pelas dirigentes. “Fiquei emoci-
onada com as suas palavras, por
que ali você vê a raça de um povo,
guerreiro, que trabalha e enfren-
ta os EUA no seu quintal, pois
Cuba é apenas uma ilha. E se faz
respeitar. Os EUA ficam lá, fa-
zem bloqueio e o povo cubano
diz cheio de orgulho aqui man-
damos nós”, comentou Iaci.

MUSEU DA REVOLUÇÃO: Iaci Azevedo e Léia Oliveira diante das imagens em cera de dois heróis da Revolução Cubana, Camilo Cienfuegos e Che Guevara

Foto: Divulgação

Iaci Azevedo é coordenado-
ra-geral do SINTUFRJ, além de
ser coordenadora de Raça e
Etnia da Fasubra. Ela partici-
pou de várias conferências do
7º Congresso e afirmou que saiu
de Cuba mais aguerrida para a
luta dos trabalhadores, para a
batalha por uma educação pú-
blica e de qualidade para todos
e para a transformação deste
Brasil tão desigual: “Nós somos
um país rico, e o que falta é dar
mais condições ao povo. E isto
está ligado à educação. Em
Cuba ela é dada pelo Estado, e
quando se compara com o Bra-
sil, lamentamos que ainda te-
mos muito pouco, mesmo com
o investimento feito no gover-
no Lula.”

A dirigente lamentou a fal-
ta da presença institucional do

Brasil para apresentar a sua polí-
tica para a educação e sua posi-
ção em relação às universidades
privadas. “Não vi nenhum estan-
de do MEC”, mas fez questão de
frisar a presença das universida-
des brasileiras como a UFRJ e a
Rural. “O prefeito da UFRJ esta-
va lá apresentando um trabalho
desenvolvido pela Prefeitura Uni-
versitária”, completou.

Iaci concedeu uma longa en-
trevista ao Jornal do SINTUFRJ e
avaliou a questão da educação,
que tem um investimento alto
do Estado para toda a população
desde a alfabetização. Falou so-
bre o regime de Fidel, no qual
não viu miséria. “Todos têm em-
prego, saúde, educação, um sub-
sídio para alimentação. Tudo sob
o controle do Estado.”

E a dirigente fez seu contra-

ponto em relação ao conserva-
dorismo existente nas univer-
sidades e à discriminação no
que diz respeito aos técnicos-
administrativos em educação,
principalmente na UFRJ: “É
lamentável que nós aqui na
UFRJ ainda vivamos esta rea-
lidade. A maior universidade
do Brasil, com pesquisa de
ponta e tão conservadora! Para
a UFRJ só existe os docentes e
os discentes. Quando o reitor
veio ao SINTUFRJ apresentar
o PDI, ele falou que nesta ges-
tão iria valorizar os técnicos-
administrativos, e até falou
na viabilização de um centro
de valorização. Cadê? Cadê o
espaço da Comissão Interna
de Supervisão da Carreira? E o
programa de avaliação e ca-
pacitação?”

Exemplo de luta
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INTERNACIONAL

Dirigente relata as decisões da
reunião da Contua no Congresso

“A credibilidade e a
pertinência da
universidade do
século XXI serão
evidentes na
medida em que
forjem profissionais
que sejam homens
e mulheres de paz
e de decoro, cuja
sólida formação
humanista e sua alta
capacitação
técnico-científica
sejam fontes
constantes de
inspiração para
assumir com
audácia
responsável a
busca de soluções
que permitam salvar
o planeta e construir
um mundo melhor
para todos e não
apenas para uma
parte minoritária da
população”
Miguel Días Canel
Bermúdez,
ministro de
Educação
Superior de Cuba

Léia Oliveira, que é vice-pre-
sidente da Contua (Confederação
de Trabalhadores e Trabalhado-
ras das Universidades das Améri-
cas), entidade da qual a Fasubra
é filiada, relatou da reunião do
5º Fórum das Agremiações Sin-
dicais que reuniu 11 países. A par-
ticipação da Fasubra foi deter-
minante para as deliberações,
tanto que o próximo Congresso
da Confederação  de Educadores
Americanos (CEA) será no Brasil,
ainda no final deste ano.

Segundo a dirigente, o Fórum
aprovou o lançamento de um do-
cumento internacional em defe-
sa da educação como um bem
público, um direito do cidadão e
um dever do Estado. “O debate
foi sempre em defesa da educa-
ção pública. E o Estado deve con-
trolar e fiscalizar a educação pri-
vada, para que a educação não se
torne uma mercadoria”, disse.

Léia informou também que
o Fórum sustentou o investimen-
to na formação e na qualifica-
ção dos trabalhadores como pon-
to estratégico para a defesa de
uma educação de qualidade. Nes-
te ponto Léia declarou que a Fa-
subra relatou sua experiência na
defesa da identidade dos traba-
lhadores em educação, na con-
quista de uma carreira nacional
e com inserção democrática nos
órgãos deliberativos das univer-
sidades, assim como o direito a
participar da eleição de gestores
e reitores.

“Nós exigimos ser respeita-
dos enquanto categoria de tra-
balhadores em educação, porque
somos capacitados e  contribuí-
mos para o cumprimento do pa-
pel da universidade pública para
o desenvolvimento do país com
a mesma importância que os
docentes. Lá, falavam em do-
centes e não docentes. Esta defi-
nição acabou sendo rechaçada e
retirada do documento”, infor-
mou Léia. Além disso, a dirigen-
te destacou que a Fasubra é van-
guarda internacional em rela-
ção à organização dos trabalha-
dores nas universidades: “Ape-
nas no Brasil temos uma enti-
dade como a Fasubra que reúne
trabalhadores técnico-adminis-
trativos em educação com mais
de 150 mil na base, com uma
lei nacional que é política de
Estado e que reafirma nosso pa-
pel, nossa identidade, com ca-
pacitação e desenvolvimento
dentro de uma única carreira.”

Resistência ao imperialismo
O embargo dos Estados Unidos a Cuba (econômico, comercial e financeiro) já dura quase meio século. Foi

imposto em 7 de fevereiro de 1962, após a revolução cubana liderada por Fidel Castro e Che Guevara que depôs o
ditador Fulgêncio Batista. Este era aliado dos EUA, governou o país por 25 anos e fazia a festa das máfias americanas
que exploravam cassinos, bordéis e o turismo local.

Fidel assumiu o poder em 1º de janeiro de 1959, nacionalizou refinarias de petróleo americanas, alinhou-se ao
bloco soviético e declarou o país comunista. O país passou a sofrer retaliações econômicas dos EUA, e com a
oficialização do embargo houve a suspensão de todas as importações e exportações a Cuba, comprometendo assim o
crescimento da Ilha, que importa 80% do que consome. Com o colapso na antiga União Soviética, que subsidiava
Cuba, o país entrou em recessão no começo dos anos de 1990, adotando medidas de racionamento e reformas
econômicas.

Mesmo com todas as dificuldades, Cuba, com 11,4 milhões de habitantes, ocupa a 51ª posição no IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano) da Organização das Nações Unidas (ONU), que mede o grau de desenvolvimento dos
países. O Brasil está em 72º lugar.

Os cubanos são conhecidos pela qualidade de primeiro mundo nas áreas de saúde e educação (a taxa de
analfabetismo é quase zero). Por outro lado, sofrem perseguição política, faltam direitos civis e liberdade de
imprensa. Mas independente disso, a ONU condenou o bloqueio que já causou até 2005 um prejuízo superior a 89
bilhões de dólares.

O bloqueio contra Cuba é considerado como um ato de guerra econômica, cujo Direito Internacional o classifica
como genocídio, pois não haveria nenhuma norma internacional que o justifique em tempos de paz.

Este é um dos muitos painéis espalhados pelo país que lembram a vitória do povo cubano contra o ditador Fulgêncio Batista

A ARTE levada a toda a população é um dos trunfos da Revolução que deu cidadania a Cuba

Foto: Divulgação
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GT discute implicações do Rehuf nas Ifes
Uma das dúvidas é sobre como será feita a contratação de pessoal para os HUs segundo o decreto

Na segunda reunião do GT-Saú-
de, dia 23 de fevereiro, que analisa o
decreto que instituiu o Programa de
Reestruturação dos Hospitais Univer-
sitários Federais (Rehuf) do governo
federal, foram levantadas várias ques-
tões sobre sua aplicação nas Ifes.

O Complexo (que integra os nove
hospitais da UFRJ numa única uni-
dade orçamentária) foi aprovado pelo
Conselho Universitário em dezembro
de 2008, mas ainda necessita de regi-
mento que regulamente a sua estru-
tura e o seu funcionamento.

O GT concluiu que para avaliar
com profundidade as implicações do
decreto governamental na UFRJ será
necessário aprofundar o conhecimen-
to do regimento interno do Comple-
xo Hospitalar e chamar o represen-
tante da bancada dos técnicos-admi-
nistrativos no Conselho Universitário
e dirigente do SINTUFRJ, Jeferson Sa-
lazar, que pediu vistas da proposta de
regimento levada à sessão do órgão, e

 GT-SEGURANÇA

o GT participar da construção do re-
gimento do CH.

QuestionamentosQuestionamentosQuestionamentosQuestionamentosQuestionamentos
Na reunião, os integrantes do GT

concluíram a leitura do decreto, des-
tacando outros pontos de questiona-
mento, tais como: elaboração pelos
Ministérios da Saúde, da Educação e
do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão de parâmetros para a definição
dos quadros de lotação de pessoal;
regime de pactuação global; metas
anuais de assistência; gestão; ensino;
pesquisa e extensão; e prazo para im-
plantação do Rehuf que é até o mês
de abril.

A reflexão baseou-se no risco de
se pender para um lado produtivista
e mercantilista, comprometendo as-
sim a qualidade do trabalho desen-
volvido pelos HUs e o seu caráter
público. Como também foi anali-
sado que não está claro se a contra-
tação de pessoal será por concurso

Delegação do Sindicato vai a Brasília defender
uma política única de segurança para as Ifes
Fasubra elaborou proposta de projeto com base em diagnóstico feito sobre a realidade nas Ifes

A primeira reunião do GT-
Segurança do SINTUFRJ deste
ano, na quarta-feira, 24 de feve-
reiro, foi concorrida: reuniu 21
técnicos-administrativos, que de-
bateram longamente questões li-
gadas à segurança e aos profissio-
nais da área, o projeto de segu-
rança da Fasubra para as univer-
sidades, assim como a situação
dos porteiros na UFRJ e o mani-
festo elaborado por eles. Desse de-
bate saíram as propostas que a
delegação aprovada no GT levará
para a reunião dos Coordenado-
res de Segurança e o GT-Seguran-
ça, da Fasubra, nos dias 8 e 9 de
março, em Brasília.

A reunião foi organizada pe-
los coordenadores-gerais do SIN-
TUFRJ Francisco de Assis e Jonh-
son Braz. Do debate participaram,
além de vários vigilantes e por-
teiros, os coordenadores de Políti-
cas Sociais, Carmem Lúcia e Ruy
Azevedo, e o coordenador de Co-
municação, Nivaldo Holmes. A
preocupação com a segurança da

Estas são as propostas do GT-Segurança do SINTUFRJ para a reunião
dos Coordenadores de Segurança e do GT-Segurança da Fasubra:

 Garantir a retomada da extinção dos cargos de vigilante, porteiro
e recepcionista, com abertura imediata de concurso para estes
cargos.

 Aprofundamento da proposta de mudança de nomenclatura do
cargo de vigilante.

 Porte de arma de forma profissional e capacitada.
 Garantir e estimular a participação de outros cargos que traba-

lham indiretamente com a segurança, como é caso dos porteiros,
recepcionistas, administradores de edifícios e assemelhados.

 Necessidade de elaboração de uma estratégia unificada de segu-
rança nas IFES sem prejuízo da autonomia universitária que
garanta aos vigilantes e porteiros e assemelhados o uso de equipa-
mento de segurança individual inerente à função.

 Capacitação periódica dos trabalhadores da área de segurança.
 Construção de uma política de segurança patrimonial de contro-

le de acesso e circulação de materiais e equipamentos nas Ifes.

comunidade universitária e com o
patrimônio da instituição marcou
a reunião.

Diagnóstico da FasubraDiagnóstico da FasubraDiagnóstico da FasubraDiagnóstico da FasubraDiagnóstico da Fasubra
Em cada instituição a segu-

rança é tratada de forma diferen-
ciada e a proposta da Fasubra é ter
um projeto que unifique uma po-
lítica para todas as instituições fe-
derais de ensino superior (Ifes). A
Federação defende o projeto fazen-
do o seguinte diagnóstico: “A falta
de medidas concretas, a desorgani-
zação dos órgãos de justiça crimi-
nal, o crime organizado em escala
nacional e a explosão da violência
no país atestam que não há políti-
cas, planos, programas para segu-
rança pública, ou se existem, fra-
cassaram até aqui. Esses fatores,
assim como a impunidade, têm
levado as Instituições Públicas de
Ensino Superior a um crescente ín-
dice de insegurança. É óbvio que
assim como se tem de reestruturar
os órgãos de segurança pública, há
a necessidade de se reestruturar o

sistema de segurança das universi-
dades, para que seja mais eficaz na
prevenção e repressão dos crimes
contra o patrimônio da institui-
ção ou contra a própria comunida-
de universitária.”

Os porteiros da UFRJ querem
que seja feita a defesa da delibera-
ção do GT-Racionalização da Co-
missão Nacional de Supervisão, que
aglutina os cargos de: apontador,
ascensorista, recepcionista, contí-
nuo, operador de máquina copia-
dora e porteiro.

Quem vai a BrasíliaQuem vai a BrasíliaQuem vai a BrasíliaQuem vai a BrasíliaQuem vai a Brasília
Na reunião ficou garantida a

ida de dois representantes da Coor-
denação Regional Sudeste II: Anto-
nio Ferreira e Kátia Conceição e
cinco representantes do GT-Segu-
rança do SINTUFRJ: 2 do Coletivo
Tribo, 2 da CSD e 1 da base.

Depois de um apelo da Vigi-
lância para que fossem abertas
mais vagas na delegação, devido à
importância da atividade, o coor-
denador-geral Francisco de Assis

propôs que a delegação partici-
passe com espírito de solidarieda-
de de classe, para que fosse possí-
vel ao Sindicato utilizar a van da
entidade para o transporte dos de-
legados e custear as despesas da
viagem com o dinheiro que seria

gasto com passagens aéreas.
Nova reunião do GT-Segu-

rança do SINTUFRJ será marca-
da para o mês de março, após
consulta à agenda de atividades
do movimento, mas ela será pos-
terior à plenária da Fasubra.

público, um princípio que o movi-
mento dos trabalhadores em educa-
ção não abre mão.

Os participantes da reunião
debateram também outras ques-

tões ligadas aos profissionais que
trabalham nos HUs e as propostas
que seguem no sentido da privati-
zação e da desvinculação destes
trabalhadores da carreira dos téc-

nicos-administrativos em educa-
ção das universidades. Por en-
quanto não há data definida para
a próxima reunião do GT-Saúde
do SINTUFRJ.

COORDENADORES sindicais e militantes de base dão continuidade à discussão sobre o Rehuf

Foto: Cícero Rabello
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Cuidado tem de ser o ano todo
A recomendação é rigor no combate aos criadouros. Dúvidas? Ligue para o disque-dengue da UFRJ

Isabel Liberto e Maulori Cabral,
pesquisadores do Departamento de
Virologia do Instituto de Microbio-
logia Paulo Góes, ambos responsá-
veis pelo serviço Disk Dengue UFRJ,
são taxativos: não se pode descui-
dar. É preciso atenção constante
para evitar criadouros.

Mesmo que não estejamos con-
vivendo com manchetes alarman-
tes sobre casos de dengue no Rio de
Janeiro, com em verões anteriores,
não se pode descuidar de jeito ne-
nhum. “Está havendo casos, e en-
quanto a gente conviver com o
mosquito não tem jeito: o cuidado
tem de ser constante, durante todo
ano”, diz Isabel Liberto, professora
associada de Virologia da UFRJ.

A fórmula que ela dá é conhe-
cida: “limpar nossos quintais, cui-
dar para não acumular lixo e tudo
mais para se manter a situação sob
controle e a gente acabar com o
mosquito. Nós temos como acabar
com a dengue.”

Na UFRJNa UFRJNa UFRJNa UFRJNa UFRJ
A orientação é a mesma que se

dá para a população: cuidado para
evitar criadouros do mosquito. A
água empoçada, mas que evapora
sob o sol, como nos entornos da
Reitoria, pode ser criadouro?  E as
tais bromélias que enfeitam alguns
jardins na Cidade Universitária? E
água parada no subsolo de prédios
de unidades?

Isabel ensina que a água em-
poçada pode ser criadouro, mas não
a que está sob sol. O vetor da den-
gue é incompatível com o calor e o

sol incidente. “Se tiver sol direto,
não se procria mosquito Aedes ae-
gypti”, explica. Como também é o
caso das bromélias que estão de-
baixo do sol quente e nas piscinas:
“Se bate sol por meia hora, sol
quente, as larvas não resistem. Fo-
gem da luz e do calor.”

Já com as águas paradas nos
subsolos a história é outra. “Nesses
casos temos dado a seguinte orien-
tação: não deixar empoçar a água
ou caixa d´água aberta na som-
bra”, diz Isabel. No caso das poças,
pode-se jogar creolina.

“É uma questão de cidadania.
Cada um tem que exercer seu papel
e ter cuidado com o próximo. Onde
há cidadania não há dengue. É
como a copa do mundo, temos que
congregar todo mundo com o mes-
mo objetivo: a eliminação da den-
gue”, conclui a professora, lem-
brando que a luta contra o vetor
continua.

Dúvidas? Disque-dengue UFRJDúvidas? Disque-dengue UFRJDúvidas? Disque-dengue UFRJDúvidas? Disque-dengue UFRJDúvidas? Disque-dengue UFRJ
O disque-dengue UFRJ (2562-

6698) está à disposição para diri-
mir dúvidas e conscientizar a co-
munidade acadêmica. Não recebe
denúncias, apenas informa os tele-
fones do Telessaúde, do Município
do Rio: 3523-4025 e 2575-0007, para
solicitar a visita de agentes a possí-
veis focos, e o do Rio Contra a Den-
gue, do governo do Estado: 0800-
6000424.

A equipe vai também a escolas,
associações de moradores e igrejas
fazer  palestras e encenar peças edu-
cativas sobre o tema.

CVA é inaugurado com campanha contra o H1N1
Vacinação contra o vírus daVacinação contra o vírus daVacinação contra o vírus daVacinação contra o vírus daVacinação contra o vírus da
influenza A (H1N1)influenza A (H1N1)influenza A (H1N1)influenza A (H1N1)influenza A (H1N1)

 O Ministério da Saúde ini-
cia em março a vacinação con-
tra a influenza A (H1N1), a gri-
pe suína, em todo o país. Foram
compradas 83 milhões de doses
da vacina para imunizar 62 mi-
lhões de pessoas. Segundo o mi-
nistério, o saldo das vacinas vai
ficar guardado para eventuais
alterações epidemiológicas no
inverno ou para a ampliação do
público-alvo. O cronograma da
campanha de imunização des-
tinada a seis grupos prioritários
foi dividido em quatro etapas, a

Será inaugurada na quarta-
feira, dia 3, a nova sede do Centro
de Vacinação de Adultos da Divi-
são de Saúde do Trabalhador. O
CVA/DVST está localizado agora
no 1º andar do bloco L do Centro
de Ciências da Saúde (CCS).

“Continuaremos realizando
todas as vacinas existentes na rede
pública de saúde, bem como par-
ticiparemos de todas as campa-
nhas promovidas pelo Ministério
da Saúde para adultos”, explica a
coordenadora do Centro, Maira
Fontanelli, solicitando a divul-
gação dos critérios estabelecidos
pelo Ministério da Saúde para a
vacinação dos grupos de maior
risco no caso da gripe A (H1N1).

começar pelos trabalhadores em
saúde. Nestes casos, o CVA alerta que
será necessária a apresentação do
comprovante de que o funcionário
trabalha em unidade hospitalar. Co-
nheça as etapas de vacinação:

 De 8 a 19 de março De 8 a 19 de março De 8 a 19 de março De 8 a 19 de março De 8 a 19 de março
1 -  trabalhadores de serviços de
saúde envolvidos na resposta à
pandemia, trabalhadores nos
serviços de saúde, públicos e priva-
dos, que lidam no manejo de
secreções respiratórias, assim
como os profissionais envolvidos
nas ações de vigilância relativas à
pandemia. O objetivo é manter o

funcionamento dos serviços de
saúde envolvidos na resposta à
pandemia.
2 -  população indígena.

 De 22 de março a 2 de De 22 de março a 2 de De 22 de março a 2 de De 22 de março a 2 de De 22 de março a 2 de
abrilabrilabrilabrilabril
1 - gestantes (todas), independen-
te do período da gestação, serão
vacinadas da 2ª à 4ª etapa.
2 - pacientes com comorbidades
crônicas.
3 - crianças saudáveis maiores de
6 meses a dois anos de vida in-
completos. As crianças receberão
duas meias doses (com intervalo
de 21 dias entre elas).

 De 5 a 23 de abril De 5 a 23 de abril De 5 a 23 de abril De 5 a 23 de abril De 5 a 23 de abril
1 - adultos saudáveis de 20 a
29 anos completos.
2 - gestantes (que não foram
vacinadas na 1ª etapa).

 De 24 de abril a De 24 de abril a De 24 de abril a De 24 de abril a De 24 de abril a
7 de maio7 de maio7 de maio7 de maio7 de maio
1 - adultos maiores de 60 anos
(influenza sazonal e pândemi-
ca (H1N1). Só indivíduos aci-
ma de 60 anos, caso apresentem
alguma comorbidade, serão
vacinados concomitantemente
com as duas.
2 - gestantes (que não foram
vacinadas na 2ª e na 3ª etapas).

PESQUISADORES DA UFRJ Isabel Liberto e Maulori Cabral

Foto: Cícero Rabelo

“O modelo de ocorrência não
se altera: está sempre acontecen-
do casos de dengue, mas num
limiar que não chama atenção.
Não tem um surto, porém é uma
situação endêmica”, diz o pes-
quisador Maulori Cabral, avali-
ando que as ações do Ministério
da Saúde têm sido corretas: “Em
qualquer esquina tem propagan-
da da dengue. Estão estimulan-
do atitudes de cidadania. Isso é
que é preciso. Povo educado é
povo sem dengue”, repete.

O pesquisador alerta que, ape-
sar de um número grande de pes-
soas ter anticorpos reativos para
um tipo de vírus da dengue (são

quatro), quando adquire uma se-
gunda infecção, por outro tipo de
vírus, os anticorpos reativos ampli-
ficam a infecção: “A segunda den-
gue é sempre mais grave que a pri-
meira e isso é um fenômeno natu-
ral no que diz respeito à infecção
dos flavivirus”.

Sobre as flavoviroses, Maulori
Cabral diz que “funcionam como
um paiol de pólvora: com o pavio
para fora e uma vela ao lado, por-
que as pessoas que já tiveram den-
gue ou já tomaram vacinas para
febre amarela estão com predispo-
sição a pegar uma próxima flavo-
virose e a responder com quadro
sintomático mais grave”.

Uma dessas flavoviroses é a
febre do Nilo ocidental (que com-
promete o sistema nervoso cen-
tral), doença endêmica nos EUA,
de onde partem aves migratórias,
todo mês de setembro, para a Amé-
rica do Sul, e que podem trazer a
infecção. Mas essas aves, nos últi-
mos anos, têm procurado outros
países que não o Brasil. “Deus é
brasileiro e este é um país aben-
çoado, mas temos que fazer o tra-
balho da gente”, lembra o profes-
sor, defendendo que é preciso man-
ter medidas de prevenção, como a
disseminação do uso das “mos-
quitoeiras”, feitas de garrafas PET
e muita campanha educativa.

Povo educado é povo sem dengue
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Há muito tempo nas águas da Guanabara
O dragão do mar reapareceu
Na figura de um bravo marinheiro
A quem a história não esqueceu
Conhecido como o almirante negro
Tinha a dignidade de um mestre sala
E ao navegar pelo mar
com seu bloco de fragatas
Foi saudado no porto pelas
mocinhas francesas
Jovens polacas e por batalhões de mulatas
Rubras cascatas jorravam das costas
dos negros pelas pontas das chibatas
Inundando o coração de toda tripulação
Que a exemplo do marinheiro gritava então
Glória aos piratas, às mulatas, às sereias
Glória à farofa, à cachaça, às baleias
Glória a todas as lutas inglórias
Que através da nossa história
Não esquecemos jamais
Salve o almirante negro
Que tem por monumento
As pedras pisadas do cais
Mas faz muito tempo

*O que esta sublinhado foi modificado pela censura durante a
ditadura para: Na figura de um bravo feiticeiro; Conhecido como o
navegante negro; E ao acenar pelo mar na alegria das regatas;
dos santos entre cantos e chibatas; Inundando o coração do
pessoal do porão; Que a exemplo do feiticeiro gritava então;
Salve o navegante negro.

Ele protagonizou, há cem
anos, um importante episódio na
história das lutas dos marinhei-
ros – 90% negros – contra as
degradantes condições de traba-
lho e o uso de violentos castigos
corporais: a Revolta da Chibata.
O fato histórico, ocorrido no dia
22 de novembro de 1910, foi lem-
brado no carnaval de 2010 no
Cordão da Bola Preta e em meio
ao enredo da Vila Isabel.

Mas as comemorações no ano
do centenário da Revolta da Chi-
bata vão além. A Secretaria de
Igualdade Racial da CUT-Rio
está preparando uma série de ati-
vidades para estimular as enti-
dades sindicais a comemorar o
centenário da revolta e planeja
exposições e debates.

Armada brasileiraArmada brasileiraArmada brasileiraArmada brasileiraArmada brasileira
Há cem anos, militares se re-

belaram contra castigos físicos
adotados pela Marinha num mo-
vimento conhecido como Revol-
ta da Chibata, liderados pelo Al-
mirante Negro, o marinheiro
João Cândido.

Na noite da revolta, em 22 de
novembro de 1910, João Cândido
e 2.300 marinheiros tomaram
grandes embarcações da armada.

Filho de ex-escravos, ele nas-
ceu em 1880, no Rio Grande do
Sul, e morreu em 1969, no Rio
de Janeiro. Em 1895 fez sua pri-
meira viagem como aprendiz de
marinheiro.

CUT prepara eventos
Glorya Ramos, secretaria de

Igualdade Racial da CUT- RJ,
explicou que a secretária vai
apresentar um plano para a di-
reção nacional da Central que,
se aprovado, premiará ações em
torno do centenário envolven-
do organismos de combate ao
racismo, mulheres e juventude.

“Assim como era a situação
de João Cândido é a situação do
trabalhador negro hoje, que só
não leva mais é chicotadas. Ele
tem difícil acesso ao emprego, a
remuneração é menor, não
ocupa os melhores postos. Por isso
é importante fortalecer a luta das
ações de afirmação”, diz Glorya,
acrescentando que a sociedade
não tem conhecimento das lu-
tas em torno da Revolta da Chi-
bata: Quem sabe como foi a his-
tória de João Cãndido?”

Glorya adianta que entre as
ações previstas para este ano está

o concurso de redação com este
tema para estudantes do ensi-
no médio promovido pelo Cen-
tro de Articulação de Popula-
ções Marginalizadas (CEAP). Se-
gundo ela, a CUT acompanha
há muito tempo a luta pela anis-
tia de João Cândido, e informa
que o projeto de anistia do ma-
rinheiro e demais participantes
da Revolta foi sancionado pelo
presidente Lula em julho de
2008.

“Foi um grande avanço,
apesar de parcial. A família
não fez jus aos benefícios pe-
cuniários. Nada vai recupe-
rar as carências e necessida-
des que a família passou por
conta dele não ter sido até en-
tão reconhecido como mari-
nheiro”, ressaltou a militante
cutista, afirmando que a CUT
vai continuar acompanhan-
do essa luta.Fontes: http://territorioafricano.blogspot.com/2010/02/centenario-da-revolta-da-chibata-1.html e Wikipédia

Mas você sabe quem
foi o Almirante Negro?
Mas você sabe quem
foi o Almirante Negro?

Em 1909 foi à Grã-Bretanha
para acompanhar a construção de
navios de guerra encomendados
pelo governo brasileiro e tomou co-
nhecimento da revolta havida em
1905 dos marinheiros russos do en-
couraçado Potemkin, por melho-
res condições de trabalho.

250 chibatadas!250 chibatadas!250 chibatadas!250 chibatadas!250 chibatadas!
Apesar de abolido pelo regime

republicano, o uso da chibata como
castigo na Armada brasileira conti-
nuava a critério dos oficiais.

Centenas de marujos, 90% negros,
tinham o corpo retalhado pela chiba-
ta. Baixos soldos e má alimentação
foram os outros ingredientes para o
crescimento do clima de tensão.

“Não por coincidência, esse cos-
tume brutal repetia as atrocidades
da escravidão, pois cerca de 90% dos
marinheiros eram negros”, argu-
mentou Paulo Paim ao defender a
instituição do ano de 2010 como
“Ano Nacional do Centenário da
Revolta da Chibata”, em projeto de
lei de 2009 no Senado.

No movimento para pôr fim à
chibata na Marinha, os marinhei-
ros tentaram até uma audiência de
João Cândido com o presidente da
República Nilo Peçanha. Mas aca-
baram por decidir pela realização de
um motim, que foi antecipado pela
punição com 250 chibatadas em um
marinheiro. O castigo continuou
com os homens desmaiados.

No dia 22 de novembro de 1910
eclodiu a revolta. João Cândido deu

início ao levante, assumindo o co-
mando do encouraçado Minas Ge-
rais, e sendo designado à época
pela imprensa, Almirante Negro.

Por quatro dias, os navios de
guerra Minas Gerais, São Paulo,
Bahia e Deodoro voltaram seus
canhões para a Capital Federal.

A rebelião terminou com o
compromisso do governo de abolir
de vez a chibata e anistiar os inte-
grantes da revolta. Mas o governo
traiu o acordo: João Cândido e os
outros foram presos, expulsos e al-
guns até mortos. Saiu da Marinha
sem qualquer direito.

Pobre e esquecido, descrimi-
nado até o fim da sua vida, mais
de 60 anos depois da revolta, aquele
que um dia foi mencionado como
Almirante Negro morreu pobre, de
câncer, no Hospital Getúlio Var-
gas, no Rio de Janeiro, em 1969,
aos 89 anos.

Herói de históriasHerói de históriasHerói de históriasHerói de históriasHerói de histórias
Mas memória de João Cândi-

do foi resgatada pelos composito-
res João Bosco e Aldir Blanc no
samba “O mestre-sala dos mares”,
de 1975. O álbum em quadrinhos
Chibata!, dos cearenses Olinto
Gadelha (texto) e Hemeterio (de-
senhos), também resgata a saga
do herói: “A gente conhecia super-
ficialmente a história do João
Cândido, e, quando acabamos a
pesquisa, descobrimos um herói
do mesmo porte do Tiradentes”,
diz Hemeterio.
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