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Cotas na
universidade
GT-Antirracismo do SINTUFRJ
levanta a discussão do tema
na comunidade universitária.
PÁGINA 7

Cobranças ao reitor
Os três coordenadores-gerais do Sindicato se reuniram com o reitor Aloísio Teixeira e o pró-reitor de
Pessoal, Luiz Afonso Mariz, para cobrar solução das reivindicações da categoria levadas à
Administração Central da UFRJ em 2009. PÁGINA 3

Caderno de Teses
Encartado nesta edição, o
Caderno com a íntegra das
teses ao 10° Congresso do
SINTUFRJ das três correntes
políticas que compõem o
movimento sindical da
categoria: CSD, Coletivo Tribo
e Base Agora e Sempre.

Agenda de novas reuniões para eleição de delegados

 Valongo

Dia 4/5, terça-feira, às 14h, sala 102

 Microbiologia

Dia 4/5, terça-feira, às 14h, Salão Vermelho

 IPPMG

Dia 5/5, quarta-feira, às 10h, Salão Nobre

 DVST

Dia 5/5, quarta-feira, às 10h, recepção

 Museu Nacional

Dia 6/5, quinta-feira, às 10h, auditório Roquette Pinto

 Ginecologia

Dia 6/5, quinta-feira, às 11h, auditório geral

 IFCS

Dia 6/5, quinta-feira, às 13h, sala 106

 Nupen/Macaé

Dia 10/5, segunda-feira, às 14h

 Aposentados

Dia 26/5, quarta-feira, às 10h, na subsede sindical no HU
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DOIS PONTOS

1° de Maio cutista
A Central com as entidades filiadas estavam se preparando para realizar uma grande manifestação em

homenagem ao Dia do Trabalhador, no sábado, 1º de maio, no Aterro do Flamengo. A concentração estava
marcada para as 9h, em frente ao Bar Belmont (próximo à Rua Paissandu).

Às 10h, a militância sairia em passeata em direção à Rua Dois de Dezembro, onde ocorreria o ato político-
sindical e as apresentações de blocos carnavalescos de comunidades próximas.

Também constava da programação a apresentação de grupos de teatro, capoeira e dança no local onde seriam
montadas as barracas dos sindicatos e as tendas temáticas, como das campanhas pelas 40 horas semanais e o
petróleo tem que ser nosso. Na próxima edição do Jornal do SINTUFRJ cobertura completa do evento.

Agradecimento
O vigilante José Roque Duar-

te agradece o pronto atendimento

Relações
Jurídicas no
Mundo do
Trabalho

Este é o tema do curso que a
Secretaria de Relações do Tra-
balho da CUT-RJ oferece a mi-
litantes e dirigentes cutistas,
como também a trabalhadores
sindicalizados de um modo ge-
ral, de maio a junho, todas as
quartas-feiras, das 18h às 20h.
O curso será coordenado pela ad-
vogada Ludmila Schargel Maia.

Inscrições pelo e-mail
cutrj@cutrj.org.br. As vagas são
limitadas e serão garantidas
pela ordem de inscrição. Outras
informações pelos telefones
2196-6723 e 2196-6703.

Massacre de Eldorado dos Carajás:
para ninguém esquecer. Para não
acontecer de novo

Em 17 de abril de 1996, há 17 anos, a chacina de 19 sem-terra, e
69 feridos, chocou o país e o mundo, e a execução pela Polícia Militar
do Pará dos trabalhadores rurais ficou conhecida como o Massacre de
Eldorado dos Carajás. Os 144 po-
liciais incriminados foram ab-
solvidos pela justiça e apenas dois
comandantes condenados, mas
nenhum deles foi preso.

O massacre ocorreu quando se-
guia a marcha do Movimento dos
Trabalhadores Rurais SemTerra
em direção a Marabá com a fina-
lidade de exigir a desapropriação
da improdutiva fazenda Macaxei-
ra. A ação violenta da PM para desbloquear a rodovia PA-150 transfor-
mou o asfalto em um mar de sangue. No mesmo ano da chacina, o
Incra considerou a fazenda improdutiva e destinada para fins de refor-

Dia de feira na UFRJ

que recebeu no Hospital Universi-
tário Clementino Fraga Filho,
quando precisou de socorro médico
de urgência. Para ele e a família, o

HUCFF é 10. Sua gratidão é dirigi-
da em especial ao funcionário da
Reumatologia, Nicanor Modesto,
ao diretor do hospital, José Marcos,

ao médico Paulo Maurício e a toda
a equipe de plantão. Como tam-
bém à segurança da unidade hos-
pitalar e da UFRJ, aos profissionais

da Nefrologia, entre os quais Rose
e Rosa, que fazem sua hemodiá-
lise, às técnicas de enfermagem
Yara e Lúcia e ao chefe do setor.

ma agrária. Os 18
mil hectares rei-
vindicados pelos

sem-terra deram origem ao Assen-
tamento 17 de Abril, que abriga
mais de 600 famílias.

Ocupando cerca de 16% do ter-
ritório nacional, o Pará, na re-
gião Norte, é o estado que lidera
os índices de violência no cam-
po. Quase mil trabalhadores ru-
rais foram assassinados em dis-

putas por terra nos últimos 30
anos. Segundo a Comissão Pas-
toral da Terra, apenas 11 casos
tiveram inquérito concluído pela
polícia, entre eles o Massacre de
Eldorado dos Carajás.

Plano de Saúde em parceria com o SINTUFRJ

Na quinta-feira, 29 de abril,
no jardim do Restaurante Uni-
versitário, no campus do Fundão,
foi montada a feira piloto agro-
ecológica, onde a comunidade
universitária pôde comprar pro-
dutos frescos, sem agrotóxicos, di-
retamente dos produtores e a pre-
ços mais baixos do que os ofereci-
dos pelos supermercados. Parti-
ciparam da experiência sete as-
sociações de agricultores de di-
versas regiões do Estado do Rio
de Janeiro.

O propósito da UFRJ é que a
feira seja realizada todas as quin-
tas-feiras, das 10h às 16h, no terre-
no do Restaurante Universitário. A
universidade, além do espaço físi-
co, oferece aos produtores as barra-
cas e faz a divulgação do evento
com informações sobre os produtos
comercializados.

Segundo a nutricionista do
Restaurante Universitário, Nádia
Pereira, depois deste teste serão ava-
liados os resultados juntamente
com os produtores rurais.

O Grupo Cemeru, que atua no mercado há mais de 30 anos, oferece, em parceria com o SINTUFRJ, cobertura médico-hospitalar. Segundo a
empresa, os associados poderão contar com a melhor relação custo-benefício, tendo em vista que terão reembolsado o valor do plano pelo órgão
responsável. O grupo possui diversos centros médicos de atendimento distribuídos na Zona Oeste e na Baixada, além de hospital geral de grande
porte, segundo informam, com equipamentos de última geração. O Cemeru disponibilizará estandes no campus para esclarecimento dos
interessados e adesões. Veja a tabela na página do Sindicato na Internet: www.sintufrj.org.br.

Foto: Cícero Rabello

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação
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REUNIÃO COM O REITOR

Aloísio ainda não tem resposta para
nenhuma das reivindicações da categoria

A coordenação-geral do SINTU-
FRJ reuniu-se dia 19 de abril com o
reitor Aloísio Teixeira e o pró-reitor
de Pessoal, Luiz Afonso Mariz, para
tratar dos desdobramentos da pau-
ta interna entregue durante a mo-
bilização nacional da categoria em
defesa da carreira, que foi realiza-
da no final de novembro de 2009.
Esta foi a segunda reunião com a
Reitoria, que no início de janeiro
comprometeu-se a manter uma
mesa de negociação permanente
com a entidade.

Reivindicações como local para
o Centro de Convivência dos Traba-
lhadores da UFRJ, infraestrutura
para a Comissão Interna de Super-
visão (CIS) da Carreira, processos
administrativos pendentes e de exer-
cícios anteriores, desfecho do pro-
cesso de correção funcional dos
operadores de máquinas agríco-
las e solução para os extraqua-
dros foram discutidas durante
várias horas com o reitor pelos
coordenadores-gerais do Sindica-
to, Iaci Azevedo, Francisco de As-
sis e Jonhson Braz.

Centro de ConvivênciaCentro de ConvivênciaCentro de ConvivênciaCentro de ConvivênciaCentro de Convivência
Francisco de Assis destacou a

importância do Centro de Convi-
vência como um espaço para inte-
gração social e formação da cate-
goria. “Neste ano em que  a orga-
nização dos trabalhadores técnico-
administrativos completa 50 anos,
esta é uma demanda significativa
para a categoria”, disse Francisco,
informando que o Sindicato abriu
um processo administrativo (pro-
cesso n° 23.079.012386/2010-02)
solicitando o espaço. Haja vista es-
tar programado no Plano Diretor
uma via urbana que passará em
cima da atual sede do Sindicato.  A
área pleiteada fica ao lado do Alo-
jamento Estudantil, onde hoje es-
tão os galpões de depósito do Metrô
Rio.

O reitor se manifestou a favor
da solicitação, e pediu cópia do
processo  se comprometendo a agi-
lizar a tramitação.

CISCISCISCISCIS
A conversa sobre a falta de in-

fraestrutura da CIS foi longa. A
Comissão amarga há cinco anos
a falta de um espaço adequado
para trabalhar. O coordenador-ge-
ral  Francisco de Assis informou
que são 14 os membros da CIS, e

Na segunda reunião com o SINTUFRJ, Aloísio Teixeira tinha as mãos vazias para os técnicos-administrativos

que o espaço físico deve ter tama-
nho  e estrutura para se guardar
documentos em armários, aten-
der a categoria e possibilitar que
os integrantes da Comissão se reu-
nam semanalmente conforme
determina o regimento.

A coordenadora-geral Iaci Aze-
vedo informou que, apesar da in-
sistência do chefe de gabinente João
Eduardo em dizer que o espaço da
CIS estava garantindo no 8° andar,
ela já havia ido até lá e constatado
que o mesmo não existia.

Sobre este ponto, as explicações
foram dadas pelo pró-reitor de Pes-
soal, Luiz Afonso Mariz, que falou
dos problemas de falta de espaço
no 8o andar da Reitoria, o que o
obrigou a até recorrer ao pró-reitor
de Finanças, Carlos Levi, que tam-
bém confirmou a impossibilidade
de acomodar a CIS naquele andar,
na área pertencente à Reitoria. O
reitor informou que o problema
também atingia a Comissão Per-
manente de Pessoal Docente
(CPPD), que o local ideal para a
CIS e o CPPD era mesmo o prédio
da Administração Central, por con-
ta dos trâmites burocráticos. Ele
prometeu se reunir com o diretor
da Faculdade de Arquitetura e Ur-
banismo, que funciona no prédio
da Reitoria, para conversar sobre
espaço para a CIS.

Iaci Azevedo reiterou que já es-
tava mais do que na hora de se
encontrar uma solução para o pro-
blema. O que foi reforçado por Jo-
nhson Braz, que destacou que o
funcionamento da CIS era uma
necessidade institucional para se
acompanhar os desdobramentos do
plano de carreira.

Processos administrativosProcessos administrativosProcessos administrativosProcessos administrativosProcessos administrativos
Os auxiliares administrativos

reivindicam o enquadramento
como assistentes de administração.
Na primeira reunião com o Sindi-
cato, o reitor expôs as  dificuldades
para resolver o problema com o
MEC. O pró-reitor de Pessoal expli-
cou que, na UFRJ, as atribuições
dos auxiliares e dos assistentes são
iguais, por isso a questão é defensá-
vel. O reitor é a favor do pleito, e
disse que já se reuniu mais de uma
vez com o secretário executivo do
MEC, mas que há resistências.
BombeirosBombeirosBombeirosBombeirosBombeiros

Os coordenadores-gerais Fran-
cisco e Iaci indagaram sobre o  pro-

cesso de pagamento dos atrasados
destes profissionais, que já tiveram
correção funcional efetivada, mas
a maioria ainda não recebeu o que
lhes é devido. “Temos que dar con-
ta do pagamentos de exercícios an-
teriores e, para isso, precisamos
cumprir as exigências da Portaria
n° 2  e mandar o processo para
Brasília, e não  ficar esperando a
solicitação do governo ”, observou
Iaci. O pró-reitor de Pessoal expli-
cou que todos os casos têm de ir a
Brasília, e acrescentou que solici-
taria um levantamento para ava-
liar o pagamento dos bombeiros e
também dos casos de exercícios an-
teriores.

ExtraquadrosExtraquadrosExtraquadrosExtraquadrosExtraquadros
A regularização dos extraqua-

dros da UFRJ foi cobrada pelo coor-
denador-geral Jonhson Braz. O rei-
tor expliocu que havia conversado
com o MEC, mas que a questão
estava no Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão
(MPOG) e que  o MEC não iria
resolver apenas o problema da
UFRJ. Segundo Aloísio Teixeira,
o pleito da UFRJ acabou sendo
ampliado pelo MEC, que infor-
mou a existência de 5 mil extra-
quadros nas universidades fede-
rais de todo o país.

CotasCotasCotasCotasCotas
Ao final da reunião, a coorde-

nadora Iaci Azevedo  perguntou ao
reitor  sua posição sobre cotas na
UFRJ, já que o Conselho Universi-
tário irá pautar o tema e a posição
dos  técnicos-admnistrativos é em

favor das políticas reparatórias  e
compensatórias através de cotas
étnicas e raciais com corte social.

Aloísio respondeu que é contra.
“O problema da universidade bra-
sileira não é de cotas: só 13% dos
jovens passam para a universidade,
dos quais 2% a 3% vão para as pú-
blicas. Enquanto não nos deparar-
mos com essa situação, qualquer
solução não atacará o problema
principal.” Ele admitiu ser impor-
tante a adoção de cotas sociais e
raciais, mas  que permanecerá o
problema estrutural da democrati-
zação do acesso. Iaci informou  que

a Fasubra defende em seu Projeto
Universidade Cidadã para os Tra-
balhadores, no parágrafo 25, inci-
so IV, e parágrafo único, cotas raci-
ais com corte social. O projeto da
Federação tramita no Congresso
Nacional  junto com o PL da Re-
forma Universitária. O reitor consi-
derou  ideal reacender a discussão
na UFRJ. Iaci apresentou a Lei  n°
10.639/03 que trata do ensino de
história da África e cultura afrodes-
cendente nas escolas e o Plano Naci-
onal de Implementação da referida
lei, como  exemplo dos avanços nas
políticas de ações afirmativas.

Aloísio e Mariz reunidos com os três coordenadores do Sindicato: Iaci, Jonhson e Francisco

Foto: Cícero Rabello

Há um mês o chefe de gabinete do reitor, João
Eduardo Fonseca, garantiu à coordenação-
geral do SINTUFRJ que havia espaço previsto
para a CIS no 8o andar do prédio da Reitoria. Ele
chegou a afirmar: “É com absoluta certeza que
digo que tem espaço previsto lá”, e, segundo
ele, próximo da PR-3.
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Categoria inicia eleição de delegados
Das oito reuniões agendadas pela

direção do Sindicato com a base, para
discutir ações judiciais, carreira, pres-
tação de contas do mandato sindical
e eleição de delegados ao 10° Congres-
so do SINTUFRJ, cinco foram realiza-
das; mas em somente três os técnicos-
administrativos escolheram seus re-
presentantes ao Consintufrj: Prefeitu-
ra da Cidade Universitária, Instituto
de Matemática e Escola de Enferma-
gem Anna Nery. Os aposentados e os
profissionais do Valongo e do Institu-
to de Biologia preferiram escolher
uma nova data e chamar mais com-
panheiros para participar.

Valongo: terça-feira, 4Valongo: terça-feira, 4Valongo: terça-feira, 4Valongo: terça-feira, 4Valongo: terça-feira, 4
O debate entre os funcionários

do Valongo e a diretoria sindical,
no dia 27 de abril, para eleição de
delegados ao 10° Congresso do
SINTUFRJ foi produtivo. Mas uma
nova reunião irá definir o repre-
sentante da unidade ao Consintu-
frj: terça-feira, 4 de maio, às 14h,
na sala 102-B.

A unidade tem direito de ele-
ger um delegado e um suplente ao
Congresso. O pedido de realização
de uma nova reunião partiu dos
próprios funcionários, que alega-
ram que não tiveram tempo para
conversar entre eles sobre a esco-
lha de seus representantes. Os co-
ordenadores sindicais Jonhson
Braz, Nivaldo Holmes, Luciano
Cunha, Arnaldo Gonçalves e Iva-
nir Santório permaneceram no
local por duas horas informando,
esclarecendo dúvidas e ouvindo as
opiniões da categoria.

Ações judiciaisAções judiciaisAções judiciaisAções judiciaisAções judiciais
Nesta reunião o debate se deu

principalmente em torno das ações
judiciais e do plano de carreira da

categoria. O problema do pagamen-
to dos atrasados dos 3,17% foi expli-
cado minuciosamente pelos direto-
res, que não deixaram de lembrar
que uma assembleia foi convocada
especificamente para que o assessor
jurídico da entidade desse todos os
esclarecimentos à categoria. A si-
tuação em que se encontram as
ações dos 26,05%, 28% e FGTS foi
também detalhada aos funcionári-
os do Valongo.

No Valongo foi marcante a pre-
sença na reunião dos novos funcio-
nários recém-concursados, que apro-
veitaram a oportunidade para tirar
dúvidas sobre o plano de carreira e
em relação às mudanças na apo-
sentadoria dos servidores públicos.
Os dirigentes explicaram as difi-
culdades ainda existentes na carrei-
ra dos técnicos-administrativos das
universidades e a luta da Fasubra
para corrigir distorções e dirimir
problemas. No momento, ocorrem
reuniões entre a Comissão Nacio-
nal de Supervisão da Carreira
(CNSC) e a Federação para tratar
das pendências. Foram explicadas
ainda as dificuldades que a Comis-
são Interna de Supervisão (CIS) en-
frenta na UFRJ para realização do
seu trabalho, e a não efetivação pela
instituição dos programas obriga-
tórios do plano de carreira, como os
de avaliação, capacitação e dimen-
sionamento.

IM já tem representantesIM já tem representantesIM já tem representantesIM já tem representantesIM já tem representantes
A unidade foi a segunda a reali-

zar reunião com quórum e eleger
seus quatro representantes e dois su-
plentes ao 10° Consintufrj. Os traba-
lhadores se reuniram na quinta-fei-
ra, dia 29, às 14h, e a discussão da
pauta única foi conduzida pelo co-
ordenador-geral do SINTUFRJ, Jonh-

son Braz, e pelo coordenador de Co-
municação, Nivaldo Holmes.

Os delegados efetivos eleitos fo-
ram: Dulce de Lima Bernardo Ma-
chado, Rodrigo Araujo de Mello,
João Vital Lindoso Marques Filho e
Edvaldo Dias Quixaba. Suplentes:
Rosangela Ferreira de Souza e Cí-
cero Moreira da Costa.

Aposentados: 26 de maioAposentados: 26 de maioAposentados: 26 de maioAposentados: 26 de maioAposentados: 26 de maio
A manhã chuvosa não arrefe-

ceu o ânimo dos aposentados e pen-
sionistas, que compareceram à reu-
nião quarta-feira, 28, na subsede
do SINTUFRJ no HU. Mais de 30
companheiros estavam lá. No en-
tanto, no entender de todos, o nú-
mero dos presentes era insuficiente
para definição de um dos princi-
pais pontos de pauta: escolher dele-
gados para o 10° Consintufrj nos
dias 8, 9 e 10 de junho.

Segundo os dirigentes sindi-
cais, cinco presentes à reunião se-
torial elegem um delegado.
Pode-se escolher um delegado para
cada 30 na base. Após essa explica-
ção, por sugestão da diretoria do
Sindicato e com a concordância
dos presentes, a escolha de delega-
dos foi transferida para o próximo
encontro, dia 26 de maio. A coor-
denação espera uma boa mobili-
zação para conseguir uma banca-
da representativa.

O encontro seguiu com infor-
mes das ações judiciais, carreira e
prestação de contas do mandato. O
coordenador-geral Francisco de As-
sis informou que, com a leitura
das teses publicadas no Jornal do
SINTUFRJ, os aposentados toma-
riam conhecimento do posiciona-
mento das correntes para poder re-
fletir sobre o que é melhor para o
conjunto da categoria.

Ele expôs que era importante
organizar os critérios para a ida
dos companheiros ao Encontro
Nacional dos Aposentados, em
data ainda a ser marcada pela Fa-
subra, em Brasília. A coordenado-
ra de Aposentados, Petronila Di-
niz, lembrou que se deve ficar aten-
to às condições de saúde diante do
esforço concentrado que uma ati-
vidade assim exige.

Francisco ponderou que seria
preciso escolher uma data que
permitisse a divulgação no Jor-
nal do SINTUFRJ, inclusive com
chamada na capa. Ele defendeu
que fosse dia 26 de maio.

Teresinha sugeriu que se atua-
lizasse o cadastro dos sindicaliza-
dos, para facilitar a entrega do jor-
nal. A coordenadora-geral Iaci Aze-
vedo alertou para a importância de
verificar com os Correios como
melhorar a entrega do jornal. Ela
também defendeu a data do dia 26
para a realização da próxima reu-
nião, e sugeriu um mutirão para
enviar a correspondência de convo-
cação aos aposentados.

BalançosBalançosBalançosBalançosBalanços
O coordenador-geral Jonhson

Braz informou sobre as ações ju-
diciais. No balanço da gestão, sus-
tentou que se as correntes tives-
sem união, muito mais poderia
ter sido feito em prol da catego-
ria: “Ontem eu estive na reunião
do Valongo e tive um termôme-
tro do que poderia ter sido a nos-
sa gestão, que acabou se perden-
do em brigas internas. Poderia,
isso sim, ter tratado dos proble-
mas da categoria de organizar a
luta”, disse.

Francisco de Assis, no seu ba-
lanço, cobrou a ausência dos

companheiros da CSD, que, se-
gundo ele, não participavam das
ações da diretoria, e ainda lem-
brou o episódio de desvio de di-
nheiro na folha de pagamento.
Ele concluiu  defendendo  o in-
vestimento de 10% para a cons-
trução do Centro de Convivência,
local para reuniões políticas e
para o lazer da categoria.

Petronila Diniz lamentou as
acusações às pessoas: “Isso de-
monstra que não estamos habi-
litados para exercer a democra-
cia.” A coordenadora de Aposen-
tados, Marylena Salazar, relatou
as inúmeras ações da coordena-
ção em prol da formação dos
aposentados, como atos e pales-
tras, e conquistas, como a previ-
são da Casa do Aposentado no
Plano Diretor.

EncontroEncontroEncontroEncontroEncontro NacionalNacionalNacionalNacionalNacional
Francisco de Assis abriu a dis-

cussão sobre os critérios para ida
de aposentados e “aposentandos”
ao encontro nacional, em caso
de uma convocação extraordiná-
ria da Fasubra. Iaci Azevedo su-
geriu a ida de ônibus suficientes
para todos os interessados.

Os presentes aprovaram o en-
vio a Brasília de tantos ônibus
quantos fossem necessários para
atender à demanda. Mas Fran-
cisco lembrou que, embora o en-
contro seja importante, a priori-
dade é o congresso da categoria,
que vai planejar as ações da enti-
dade pelos próximos dois anos. E
porpôs que, se o evento coincidir
com o Congresso ou com a reu-
nião de tirada de delegados, a
atividade será suspensa, e todos
concordaram. A inscrição para o
encontro vai até o dia 7, na sede.

APOSENTADOS adiaram a eleição de delegados ao Consintufrj, mas a reunião foi realizada com discussão da pauta prevista e inclusão de outros pontos. A
mesa foi composta pelos coordenadores sindicais Iaci Azevedo, Jonhson Bráz, Marylena  Salazar, Francisco de Assis, Arnaldo Bandeira e Petronila Diniz

IM ELEGE delegados em reunião com os dirigentes Nivaldo Holmes e Jonhson
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VALONGO fez reunião produtiva, mas não escolheu seus representantes
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Os primeiros a elegerem delegados
A Prefeitura da Cidade Univer-

sitária e a Vigilância foram os se-
tores de trabalho que inauguraram
o processo de eleição de delegados
ao 10° Consintufrj. Juntas somam
274 sindicalizados, número que
garante a participação no Congres-
so de nove representantes. A reu-
nião foi realizada na quinta-feira,
29, às 8h, com a presença de 66
trabalhadores – o quórum exigido
estatutariamente é de 45.

O coordenador-geral do SINTU-
FRJ Francisco de Assis e o coordena-
dor de Educação e Políticas Sindi-
cais, Carlos Pereira da Silva, condu-
ziram a reunião. A pauta estabeleci-
da foi cumprida na íntegra: infor-
mes das ações judiciais, carreira e
prestação de contas do mandato sin-
dical. Francisco de Assis acrescentou
esclarecimentos sobre a auditoria
em curso nas contas do Sindicato.

AcordoAcordoAcordoAcordoAcordo
Os trabalhadores ouviram as

explicações dos diretores e em se-
guida se organizaram para esco-
lher seus representantes ao Congres-
so. Por conta de acordo entre eles,
os técnicos-administrativos fica-
ram com seis delegados e os vigi-
lantes com três.

Estes são os delegados eleitos da
Prefeitura da Cidade Universitária:
Luciano da Cunha Nascimento, José
de Oliveira, Genivaldo Santos de Al-
meida, Givanildo Lima, João Perei-
ra Luis,Wellington de Jesus, Anto-
nio Gutemberg Alves do Traco, Jus-
celino Ribeiro de Souza e Noemi de
Andrade. Suplentes: Luis Antonio
Pinto de Souza, Lindolfo Gomes de
Mello, Valmir José Maria, Mauro
Oliveira Motta, Roseni Lima de Oli-
veira, Luis Felipe Almeida Marinho
e Aristides de Moraes.

Mandato sindicalMandato sindicalMandato sindicalMandato sindicalMandato sindical
No ponto prestação de contas do

mandato sindical, o coordenador
Francisco disse que muita coisa dei-
xou de ser feita em benefício da
categoria devido à divisão política
na diretoria, que é composta por 12
militantes do Coletivo Tribo e 12 da
CUT Socialista e Democrática
(CSD). “Por isso vamos defender no
10° Congresso do SINTUFRJ o retor-
no da majoritariedade que já haví-
amos conquistado no 7° Consintu-
frj, mas que perdemos por cinco vo-
tos no 8°. No 9°, entendemos que
era a categoria quem deveria deci-
dir”, adiantou. Segundo o sindica-
lista, o Coletivo Tribo não contou
com a participação dos diretores da
CSD nos enfrentando outros  em
defesa de questões cruciais para a
categoria, inclusive aposentados. “O
melhor processo de avaliação seria a
categoria acompanhar a gestão. Nós,

da Tribo, lutamos com dificulda-
des, porém conseguimos cumprir
parte da nossa carta de intenções,
até mesmo promovendo a integra-
ção da categoria através de ativida-
des de lazer e esporte”, afirmou.

Francisco também esclareceu
os trabalhadores sobre a auditoria
que está sendo realizada nas contas
do SINTUFRJ. Ele disse que essa
decisão foi unânime na diretoria e
referendada pela categoria em as-
sembleia. “É uma expectativa de
muitos anos, aprovada no 7° Con-
sintufrj e era para ser feita a partir

da gestão de 1989. Pelo menos con-
seguimos que agora fosse feita a
auditagem nos últimos cinco anos
da entidade. A auditoria foi moti-
vada depois de descoberto um furo
de R$ 4 mil, em agosto de 2009, na
folha de pagamento dos funcioná-
rios. Quem manipulou foi um fun-
cionário terceirizado, já demi-
tido pela empresa; pelo Sindicato,
apuramos que o desvio foi parar na
conta de duas funcionárias. La-
mentavelmente não conseguimos
ainda demiti-las. A decisão da ca-
tegoria, em assembleia, é que só

haja demissão depois do término
da auditoria. Portanto, hoje somos
obrigados a conviver com quem se
locupletou com o dinheiro da ca-
tegoria”, disse Francisco.

O dirigente Carlos Pereira da
Silva fez um meio balanço da ges-
tão sindical. “O que nos trouxe
aqui foi a escolha de delegados ao
Congresso”, justificou. Para ele o
que está acontecendo com os 26% é
uma tragédia, e conclamou a cate-
goria a resistir: “É necessário que
os técnicos-administrativos empur-
rem a diretoria pra luta. Somos
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Os sindicalista Carlos Pereira e Francisco de Assis coordenam a reunião na Prefeitura

TRABALHADORES se mobilizam e, por consenso, decidem quem os representarão no Consintufrj

Fique atento às exigências
para a eleição de delega-
dos para o 10º Consintufrj,
conforme estabelece o arti-
go 12 do Estatuto. Dessa
forma, não basta apenas
assinar a listagem da reu-
nião. Esteja presente na
reunião para não reduzir a
quantidade de delegados do
seu Local de Trabalho.
Artigo 12. Serão admitidos
como delegados e delega-
das ao Congresso, com di-
reito a voz e voto: os mem-
bros da categoria eleitos
nas reuniões por Local de
Trabalho, na forma que dis-
puser o regimento interno
do Congresso.
§ 1º. Para cada 30 (trinta)
integrantes da categoria no
Local de Trabalho será elei-
to um(a) delegado(a), e ain-
da mais um(a) para cada
fração maior ou igual a 15
(quinze), quando ocorrer.
§ 2º. Na Reunião por Local
de Trabalho que escolherá
os delegados e delegadas
ao Congresso, deverão es-
tar presentes, no mínimo,
5(cinco) membros da cate-
goria para cada delegado
(a) eleito(a), observando
sempre a proporção esta-
belecida no parágrafo 1º
deste artigo.
§ 3º. Nas unidades em que a
Reunião por Local de Traba-
lho não apresentar quorum
deverá ser eleito pelo menos
um(a) observador (a).
§ 4º. Os aposentados e
aposentadas serão admiti-
dos como delegados(as),
desde que eleitos(as) em
reunião específica em que
se observe os mesmos cri-
térios das Reuniões por
Local de Trabalho.

apenas 24, e se a categoria não par-
ticipa, fica fácil dizer que não fa-
zemos nada. Essa é a minha pri-
meira gestão no Sindicato e sou
muito cobrado nos corredores. Te-
mos que buscar a conquista de nos-
sas reivindicações. Vi muita diver-
gência nessa direção, e participar
desse Congresso é muito importan-
te, porque ele dirá: quem ganhar a
eleição do SINTUFRJ leva. Atual-
mente só brigamos e não avança-
mos em nada. É preciso acabar com
esse jogo de empurra no Sindica-
to”, afirmou.
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UFRJ

Nos dias 13 e 14 de abril, a
Fasubra promoveu o Seminá-
rio Nacional dos Hospitais Uni-
versitários (HUs) com a parti-
cipação de 84 representantes de
sindicatos de base. Pelo SIN-
TUFRJ participou a Coordena-
ção de Políticas Sociais, que
reúne os companheiros Carmen
Lúcia, Ruy Azevedo e Vera Te-
les.

O seminário  t ra tou do
Rehuf (projeto do governo de
reestruturação dos hospitais
universitários) e sua implica-
ção nos HUs, acórdãos do Tri-
bunal de Contas da União, po-
lítica de saúde para os traba-
lhadores do serviço público,
saúde dos trabalhadores dos
HUs, acidentes de trabalho e
saúde do trabalhador. Foi apre-
sentado também o projeto de
HUs da Fasubra. O relatório fi-
nal só deverá ser disponibiliza-
do para a base após a aprovação
na reunião da direção nacio-
nal da Federação nos dias 18,
19 e 20 de maio.

HUs são discutidos em seminário nacional

“Estamos esperando ligar a
energia (para a iluminação
pública) e o fornecimento da
água e realização de revisões
finais em coisas que não esta-
vam benfeitas para inaugurá-
lo”, explicou o vice-prefeito da
Cidade Universitária, Ivan do
Carmo, ao responder por que
as obras do Terminal de Inte-
gração ainda não foram con-
cluídas.

Previsto inicialmente para
ficar pronto em agosto de
2009,  esperava-se que pelo me-
nos até o início do período le-
tivo de 2010 o terminal esti-
vesse funcionando. Mas até
hoje não há previsão de quan-
do começará a operar, mesmo
com as obras já quase conclu-
ídas.

“Não vai demorar muito
mais”, garante o vice-prefei-
to, explicando que está tudo
acertado, inclusive com a Pre-
feitura do Rio de Janeiro, para
começar a programação de
operação com as empresas dos
ônibus que utilizarão o ter-
minal,  e a f iscalização da
Guarda Municipal.

“Estou fazendo o levanta-

mento para contratar operado-
res de trânsito para cá”, adian-
ta Ivan, às voltas com os trans-
tornos causados pelos motoris-
tas que, para desviar dos engar-
rafamentos nas vias do entor-
no, têm invadido o campus
sem respeitar calçadas e gra-
mado, passando por cima até
das obras do terminal, como
conta ele muito contrariado.

“Entram aqui fugindo do
engarrafamento da Linha Ver-
melha, não têm compromisso
com a universidade, e vão des-
truindo tudo. É depredação.
Entram pela Linha Amarela,
vêm por dentro do campus,
passam pela contra-mão. Ar-
rastaram até uma pedra enor-
me que bloqueava o caminho
à obra do terminal. “Ontem
tinha até um ônibus andando
por cima da calçada. Por cima
da obra”, desabafou Ivan.

Enquanto isso, os engarrafamentos no campus aumentam e os motoristas vão destruindo o que encontram pela frenteEnquanto isso, os engarrafamentos no campus aumentam e os motoristas vão destruindo o que encontram pela frenteEnquanto isso, os engarrafamentos no campus aumentam e os motoristas vão destruindo o que encontram pela frenteEnquanto isso, os engarrafamentos no campus aumentam e os motoristas vão destruindo o que encontram pela frenteEnquanto isso, os engarrafamentos no campus aumentam e os motoristas vão destruindo o que encontram pela frente

Segundo a coordenadora do
SINTUFRJ Vera Teles, houve
também um intenso debate so-
bre as fundações estatais de di-
reito privado, por isso o enfo-
que sobre os reflexos na saúde
dos trabalhadores dos HUs atin-
gidos por essa nova estrutura
organizacional. Ela informou
que a Coordenação de Políticas
Sociais avaliou que o debate
não acrescentou muito para a
base da UFRJ, pois o movimen-
to já avançou nessa questão
com a votação contrária à im-
plantação na UFRJ do modelo
de fundação nos seus HUs pelo
Conselho Universitário. “Par-
ticipou muita gente que não
tem acompanhado essas discus-
sões e, por isso, se perdeu tempo
historiando a questão. Para es-
sas pessoas foi um acréscimo
importante de informações,
mas mesmo assim o saldo foi
positivo para todos, pois agre-
gamos gente nova à discussão.
Mas poderíamos ter avançado
mais...” disse Vera. VERA TELLES faz balanço do evento

Nota de falecimento
Com pesar comunicamos o falecimento do técnico-administrat ivo Demir Mendes,  ocorrido no dia 23 de

abri l .  Ele  era  lotado no Inst i tuto de Ciências Biomédicas,  e  em 2009 foihomenageado por ser  o mais  antigo
funcionário em atividade na unidade,  onde exercia com competência e  dedicação o seu trabalho.

Terminal em compasso de espera

Fotos: Cícero Rabello
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RAÇA E ETNIA

GT-Antirracismo discute cotas na UFRJ
Militantes e dirigentes sindicais prometem esquentar o debate sobre o tema na comunidade universitária

A última reunião do GT-Antir-
racismo do SINTUFRJ, dia 20 de
abril, contou com a participação
da coordenadora de Raça e Etnia
da Fasubra e coordenadora-geral do
SINTUFRJ, Iaci Azevedo. Ela  pro-
pôs tarefas importantes para dis-
cussão sobre a implantação de co-
tas na UFRJ. Também solicitou
que o GT estudasse o Plano Nacio-

nal para Implementação da Lei n°
10.639/03, apresentada pelo gover-
no e encaminhada pelo ministro
da Educação, Fernando Hadad e
pelo  ex-ministro da Igualdade Ra-
cial, Edson Santos, que obriga a
inclusão nos currículos oficiais do
ensino fundamental e médio das
disciplinas história da África e cul-
tura afro-brasileira.

Ela recomendou que os inte-
grantes do GT se dividissem em
grupos e trabalhassem junto às pre-
feituras e ao governo estadual para
que a lei fosse implementada.

No ensino superior, Iaci ori-
enta que se trabalhe junto à Rei-
toria da UFRJ objetivando conse-
guir que estas disiciplinas sejam
inseridas   no conteúdo progra-

mático para que os estudantes de
licenciatura, quando formados es-
tejam prontos para lecionar a ma-
téria na pré-escola, ensino funda-
mental e médio, conforme prevê
o Plano Nacional. Vale ressaltar
que a lei é para ser aplicada nas
escolas públicas e privadas, onde
também  devemos atuar como fis-
calizadores do seu cumprimento.

REUNIÃO discute como vencer a resistência da comunidade universitária às cotas na UFRJIACI propôs tarefas

Fotos: Cícero Rabello

SAÚDE SUPLEMENTAR

Atualização está na folha e atrasados vêm na próxima
Desde que o ressarcimento de par-

te dos gastos com saúde suplementar
foi estendido aos trabalhadores das
Ifes, em agosto de 2009 – no caso da
UFRJ para além dos que já recebiam
o benefício sob forma de desconto nos
planos da Caurj –, os sindicatos da
base da Fasubra reivindica  seu rea-
juste. O benefício, que começou va-
lendo R$ 42 por pessoa (titular ou
dependente), passou para R$ 65, ni-
nharia que não cobria grande coisa
dos custos com planos de saúde.

Por pressão do movimento sindi-
cal, o governo enfim lançou, em ja-
neiro de 2010, medida atualizando
esses valores: uma tabela valendo en-
tre R$ R$ 72 e R$ 129, variando de
acordo com a faixa salarial e a idade
do beneficiado. Essa tabela deveria
ser implantada naquele mesmo mês,
mas até abril nada aconteceu. A Pró-
Reitoria de Pessoal explicou que o
atraso se deveu à necessidade de ajus-

PR-4 justifica a demora em aplicar a nova tabela à necessidade de cruzar dados dos titulares e dependentes

te no sistema: levantamento de nu-
merosos dados como o cruzamento
da faixa salarial dos servidores com
idade e quantidade de dependentes de
cada um.

No contrachequeNo contrachequeNo contrachequeNo contrachequeNo contracheque
A boa notícia dada pelo superin-

tendente da Pró-Reitoria de Pessoal,
Roberto Gambine, na quinta-feira,
29, é que na prévia da folha de paga-
mento (a de abril, paga no início de
maio) já se podia ver a atualização
dos valores. Ele informou, ainda, que
os atrasados de janeiro, fevereiro e
março seriam pagos na folha de maio
(que sai no início de junho).

“Este mês estamos atualizando
valores dentro da nova tabela, e para
o mês que vem haverá o acerto de
janeiro a março”, garantiu.

E os que ainda têm pendências
do ano passado?  “Do ano passado
tem pouca gente para receber. O gros-

so é de janeiro para cá. A gente acer-
tou para quase todo mundo (que fal-
tava) no fim do ano”, disse Gambi-
ne, explicando que há expectativa
(“a confirmar”) de pagar esses atra-
sados na folha de junho (que sai no
início de julho).

Tabela complexaTabela complexaTabela complexaTabela complexaTabela complexa
De acordo com Gambine, a ne-

cessidade de atualização de dados ca-
dastrais, como o levantamento de fai-
xa etária e salarial de todos e ainda a
faixa etária de dependentes foi a cau-
sa do atraso no ajuste dos valores da
saúde suplementar. “É uma tabela
complexa. Mas foi bom, porque a
gente atualizou o banco de dados de
toda a universidade. Estamos até pe-
dindo para que as pessoas confiram
para ver se tem erro”, disse.

Segundo a coordenadora de Sis-
tematização de Pessoal, Maria Tere-
za Ramos, Teca, a UFRJ está pagando

desde o ano passado o ressarcimento
de quem tem plano de saúde para
quem montou o processo (com valo-
res de R$ 65, como era à época).

O SINTUFRJ enviou  para a PR-4
a listagem dos sindicalizados que
aderiram aos planos de saúde que
oferece. Assim como algumas unida-
des que montaram grupos para ade-
são a convênios. “As pessoas estão re-
cebendo”,  garante Teca.

Caurj e a nova tabelaCaurj e a nova tabelaCaurj e a nova tabelaCaurj e a nova tabelaCaurj e a nova tabela
O presidente da Caurj, Eduardo

Oliveira, disse em entrevista ao Jor-
nal do SINTUFRJ que os usuários do
plano e os interessados poderiam con-
sultar um simulador na página da
empresa na internet, inserindo dados
como idade e faixa salarial, para sa-
ber quanto poderiam pagar pelo pla-
no considerando os novos valores. Mas
dependia do levantamento da UFRJ
para elaborar o cálculo atuarial.ROBERTO GAMBINE

Militantes opinamMilitantes opinamMilitantes opinamMilitantes opinamMilitantes opinam
Técnicos-administrativos que

acompanham há anos a luta con-
tra a discriminação e a aplicação
de políticas de reparação à popu-
lação negra afirmam que é preci-
so unidade tanto interna quanto
externa para romper com as resis-
tências à aplicação de políticas
afirmativas.



ÚLTIMA PÁGINA

Fibra de trigo, linhaça, extra-
to de soja, aveia em flocos, germe de
trigo, quinua, goma guar, farelo de
aveia, gergelim, levedo. Esses são al-
guns dos elementos mais comuns
nas fórmulas de suplementos nutri-
cionais com ingredientes ricos em
fibra, a famosa ração humana, que
virou coqueluche entre as mulheres
que sonham com corpo perfeito
combinado com vitalidade.

Mas profissionais de duas ins-
tituições de respeito na UFRJ: o Ins-
tituto de Nutrição Josué de Castro e
o Hospital Universitário Clementi-
no Fraga Filho (HUCFF) recomen-
dam cautela e condenam o uso
que muitas mulheres têm feito da
ração, quando substituem refeições
pelas duas colheres diárias de fari-

nha adicionadas a um copo de
água, leite ou suco.

A especialista em nutrição clí-
nica e chefe do Serviço de Nutrição
Dietética do HUCFF – Seção de
Ensino, Pesquisa e Estatística, Mar-
lete Pereira da Silva, trabalha há
mais de 20 anos com portadores de
HIV e tem conseguido, via alimen-
tação e uso de suplementos como a
granola, bons resultados, por exem-
plo, no ganho de peso ou com o
controle de taxas como colesterol e
triglicerídio. Ela pretende estudar
aspectos nutricionais em pacientes
em uso de antirretrovirais.

Marlete explica que a ração
humana não é composta de uma
receita única. Há variações, por
exemplo, com açúcar mascavo ou

cacau, que impossibilita o uso por
diabéticos. “Em média, são 16 ti-
pos de alimentos. Mas não pode
substituir refeições. No máximo,
uma das pequenas refeições. E se
não se beber água com frequência,
pode causar constipação intestinal
e gases. Um mal-estar imenso. O
que a gente indica é um preparo
específico, combinando elementos
para cada paciente e utilizando a
função de cada alimento.”

Segundo a especialista, a semen-
te de linhaça ou a aveia, por exem-
plo, são componentes indicados para
baixar índices como de glicose ou
colesterol. Agem também contra a
constipação intestinal. Ela aponta
que um preparo eficaz deve incluir
semente de linhaça, farelo de aveia,

quinua (proteína), farinha de
soja, levedo e gergelim. “Basta
duas colheres de sopa por dia em
horários diferentes, com suco, por
exemplo, mas sem substituir re-
feições,” ensina.

É correto, segundo Marlete, o
ditado popular que diz que se
deve tomar café da manhã como
um rei, almoçar como um prín-
cipe e jantar como um mendigo.
Então, pode-se usar a ração no
lanche da tarde para comer me-
nos no jantar. Mas, acima de
tudo, ingerir bastante líquido, de
8 a 10 copos de 200ml por dia no
mínimo. Caso contrário, a ração
provoca efeitos desagradáveis,
como gases, mal-estar e consti-
pação intestinal.

Ração humana:
especialistas
explicam os efeitos
bom e ruim da
mistura no
organismo. E
ensinam que a
linhaça é um
aliado forte na
perda de peso

Nutrição pesquisa linhaça, óleo de peixe e ácido
Glorimar Rosa, professora

adjunta de nutrição clínica e dou-
tora em ciência pela UFRJ, coor-
dena o projeto de pesquisa que
investiga os efeitos de alimentos
funcionais na redução de riscos
cardiovasculares, como a obesi-
dade e o peso excessivo.

No início de 2009, seu grupo
começou a pesquisar os efeitos de
três tipos diferentes da farinha de
linhaça (marrom, integral, mar-
rom desengordurada e dourada),
objeto de estudo da mestranda
Wania Monteiro. Estudou tam-
bém o efeito do óleo de peixe e do
CLA (ácido linoleico conjugado),
proibido para comercialização
pela Anvisa, foco da tese de dou-
torado de Sofia Uehara.

Farinhas de linhaça mistu-
radas a iogurte e óleo de peixe
microencapsulado e CLA adicio-
nados a uma geleia de morango
são suplementos aliados a dietas
de baixa calorias.

Os estudos com a linhaça
demonstraram não só a redução
do risco cardiovascular, mas a
melhora do perfil lipídico, redu-
ção da concentração de coleste-
rol e aumento do chamado bom
colesterol.

O uso do óleo de peixe e do
ácido melhorou os resultados: os
voluntários apresentaram redu-
ção de peso corporal e perderam
principalmente gordura. O gru-
po do Centro de Pesquisas em
Nutrição Clínica tem exposto seu
trabalho em congressos com
menções honrosas. A pesquisa
deu projeção ao Instituto de Nu-
trição Josué de Castro, que ga-
nhou destaque na mídia.

Linhaça marrom é a boaLinhaça marrom é a boaLinhaça marrom é a boaLinhaça marrom é a boaLinhaça marrom é a boa
As pesquisadoras estudaram

tipos diferentes de linhaça e cons-
tataram que a do tipo marrom
leva a efeito mais prolongado de
saciedade. Mas, como lembra
Glorimar, os resultados estão as-
sociados a uma dieta hipocalóri-
ca. A linhaça, portanto, é usada
como coadjuvante. Ajuda a sen-
tir menos fome porque tem alto
teor de fibra.

O objetivo do trabalho foi in-
vestigar o efeito da suplementa-
ção na composição corporal e
sobre fatores de risco cardiovas-
cular em mulheres obesas. Foi
realizado estudo com 40 mulhe-

res com idade entre 30 e 45 anos,
divididas em dois grupos: um com a
dieta e outro com dieta associada à
suplementação de 30g de linhaça
por dia.

As pesquisadoras observaram
redução significativa de peso: cer-
ca de três quilos no primeiro gru-
po e quatro no segundo, fora ou-
tros índices, como redução da cin-
tura, quadril, massa corporal, co-
lesterol, como vantagem mais ex-
pressiva para o segundo grupo em
todos.

“A suplementação da farinha de
linhaça marrom integral associada
à dieta hipocalórica foi mais eficaz
do que o uso apenas da dieta (sem

apresentar resultados significati-
vos na redução de peso corporal.
Também em 90 dias, compa-
rando resultados com grupos dis-
tintos de mulheres, a pesquisa
retratou a redução da massa cor-
poral de 36% para 33%, e do peso
médio de 87 kg para 84 kg.

“Tudo isso ao longo de três
meses de estudo. Não são dietas
milagrosas, mas educação nu-
tricional. Os voluntários não es-
tavam sozinhos”, lembra a dou-
toranda Sofia.

Quem quer participar?Quem quer participar?Quem quer participar?Quem quer participar?Quem quer participar?
O grupo solicita voluntárias,

mulheres de 30 a 45 anos, obe-
sas e não fumantes, que devem
entrar em contato para confir-
mar se têm o perfil exigido, como
índice de massa corporal (obesi-
dade em grau 2, entre 35 e 39,9
kg por m2). Detalhes em
perdadepeso.ufrj@yahoo.com.br.

Ração exige muita águaRação exige muita águaRação exige muita águaRação exige muita águaRação exige muita água
Glorimar aponta que, apesar

de existirem estudos com elemen-
tos isolados entre os que compõem
a ração humana, não há nada
que regulamente o uso deste su-
plemento. Mesmo assim, ela expe-
rimentou o preparo: “Na realida-
de tive efeito positivo e forneceu
uma saciedade maior. Mas senti
maior necessidade de hidratação”,
avalia, alertando que, no caso de
uso de fibras, se não se ingerir mais
água, há efeitos indesejáveis como
dor de estômago e prisão de ventre.

“Tem que ter cuidado com a
composição”, alerta Wania. Um
paciente diabético, por exemplo,
pode se prejudicar porque há mis-
turas que contem açúcar masca-
vo. Ou no caso de hipertensão,
quando há guaraná em pó na
fórmula. “Por isso é bom orien-
tar-se com um nutricionista”, diz
Glorimar. “Três ou quatro colhe-
res de linhaça ou aveia vai dar
um aporte de fibras igual o maior
que esses alimentos”, diz Wania.
Glorimar acrescenta: “Substituir
a ração humana por alguma re-
feição é errado. Na nossa pesqui-
sa utilizamos alimentos funcio-
nais como suplemento. A pessoa
vai deixar de consumir nutrientes
importantes para o organismo”,
complementa Wania, defenden-
do que a linhaça não tem restri-
ção e o efeito é o mesmo.

suplemento) na remissão dos fato-
res de risco cardiovascular e na me-
lhora da composição corporal”, con-
cluiu a mestranda Wania Lúcia de
Araújo Monteiro.

A suplementação não pode ser
consumida indiscriminadamente,
lembram as pesquisadoras: são
cerca de 30g por dia, que podem
ser adicionados ao leite, iogurte,
vitamina ou suco, observando-se
sempre um maior consumo de
água, para não causar desconfor-
to abdominal. Lógico que com
uma dieta hipocalórica orientada
por nutricionistas. “Assim, au-
menta a saúde e reduz a fome”,
explica Wania.

Óleo de peixe e CLAÓleo de peixe e CLAÓleo de peixe e CLAÓleo de peixe e CLAÓleo de peixe e CLA
Sofia estuda o uso de óleo de pei-

xe, oferecido às voluntárias por 90 dias,
na forma de microcápsulas em uma
geleia de morango preparada pela
equipe. Ao final desse período, o grupo
de 15 mulheres, que iniciou com uma
média de 86 kg, estava com 82 kg,
com redução média da circunferência
da cintura de 99 cm para 95 cm e
redução da massa corporal de 37%
para 35%, com mudanças positivas
também em outros indicadores.

O ácido, se usado indiscrimina-
damente (é até proibido pela Anvi-
sa), pode provocar efeitos opostos,
mas como mostra a pesquisa de So-
fia, utilizado de forma segura pode

Marlete prescreve granola
para portadores de HIV;
Glorimar, Wania e Sofia
(mesa) fazem pesquisa
nutricional e dão consellhos
sobre linhaça. Ao lado,
ingredientes da ração
humana vendidos em sacos
separados

Fotos: Cícero Rabello


