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Na quinta-feira, 17 de junho, às 10h,
no Quinhentão (CCS).
Segunda chamada: 10h30

 Informes da ação judicial dos 3,17%.
 Regimento eleitoral para eleição da direção executiva

     do SINTUFRJ dias 24, 25 e 26 de agosto deste ano.
 Extensão do atual mandato sindical até o registro de

    posse da próxima diretoria.

ASSEMBLEIA
GERAL
PAUTA:

Copa do Mundo
Em virtude do jogo de estreia da Seleção Brasileira na Copa

do Mundo às 15h30, o expediente no SINTUFRJ se encerra às
12h desta terça-feira, 15 de junho.

10° Consintufrj
Na segunda-feira, 21, circulará a edição especial do Jornal

do SINTUFRJ com todas as deliberações aprovadas no Con-
gresso.
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DOIS PONTOS

A UFRJ solicita a estudan-
tes, funcionários e professo-
res um gesto de solidarieda-
de: a doação de medula óssea.
O estudante Oliver  Kliger-
man, que cursa medicina na
UFRJ, teve diagnosticada uma
doença rara e séria, a aplasia
de medula, que resulta da fa-
lência da medula óssea em
produzir células sanguíneas,
como glóbulos brancos, gló-
bulos vermelhos e plaquetas.

O tratamento mais indica-

Estudante precisa de transplante de medula
do para curar essa grave doen-
ça é o transplante de medula
óssea. Para isso, é preciso en-
contrar um doador de medula
compatível, o que também é
raro (a probabilidade é de 1/
100.000). Por isso, é impor-
tante a participação do maior
número possível de pessoas.

Qualquer pessoa, entre 18
e 55 anos, é um doador em
potencial, independentemen-
te do tipo sanguíneo. Por ra-
zões genéticas, a probabilida-

de de sucesso na busca é ma-
ior em grupos de mesma ori-
gem étnica, sendo, portanto,
ainda mais importante o en-
gajamento da comunidade
judaica.

O cadastramento é muito
simples: consiste no preenchi-
mento  de  uma f icha com
nome, endereço e assinatura, e
uma coleta de sangue indolor,
de uma veia do braço, de uma
amostra de apenas 5 ml, feita
em um minuto, como para um

exame de sangue comum.
Quem desejar ajudar o es-

tudante deve entrar em conta-
to com Stéfano, tio de Oliver,
pelo celular 8742-3701. Ou
comparecer ao Hospital do
Câncer, de segunda a sexta, das
7h30 às 14h30, ou no sábado,
das 8h às 12h. O endereço é
Praça Cruz Vermelha, 23 – 2°
andar. Informações podem ser
obtidas no site da UFRJ.

Tex to  Bruno  Franco  –Texto  Bruno  Franco  –Texto  Bruno  Franco  –Texto  Bruno  Franco  –Texto  Bruno  Franco  –
Jornal  da  UFRJJornal  da  UFRJJornal  da  UFRJJornal  da  UFRJJornal  da  UFRJ

Na quarta-feira, dia 16, às 14h,
Alberto Cláudio dos Santos, fun-
cionário aposentado do Centro de
Ciências Jurídicas e Econômicas
(CCJE), lança o livro Escombros,
no Salão Vermelho do Fórum de
Ciência e Cultura, no campus da
Praia Vermelha (Avenida Pasteur,
250, na Urca).

A obra conta a história de vida
do autor, que ao ficar órfão aos

Técnico-administrativo lança
livro autobiográfico

Dois convites da
Coordenação de
Esportes

1° - 1° - 1° - 1° - 1° - Os coordenadores de Es-
porte do SINTUFRJ, Ivanir, Ru-
bens e Edmilson, convidam a ca-
tegoria a vir à sede do SINTUFRJ
conhecer o Espaço Saúde do Tra-
balhador – uma completa acade-
mia de ginástica.

2° - Os atletas masculinos e
femininos da categoria que dese-
jarem participar da maratona no
Aterro do Flamengo, em julho,
devem procurar nesta segunda-fei-
ra, 21, a professora Carla Nasci-
mento, no Espaço Saúde do Tra-
balhador, das 7h às 9h30.

Conferência Internacional no Igeo

três anos de idade foi parar em
internato e no antigo Morro da
Catacumba, onde passou parte da
infância e adolescência. A extinta
favela, localizada no entorno da
Lagoa Rodrigo de Freitas, foi erra-
dicada em 1970. O livro também
fala do movimento negro e de
samba, dois grandes amores na
vida de Cláudio, que é apaixona-
do pela Portela.

O Instituto de Geociências
(Igeo) em conjunto com diversas
entidades brasileiras e internacio-
nais, realizará a II Conferência
Internacional dos Países de Lín-
gua Portuguesa: Mudanças Glo-
bais e Desastres Naturais. O objeti-
vo é criar uma atmosfera favorável
para apresentações e amplos deba-
tes de ações para o desenvolvimen-
to sustentável nas comunidades dos
países de língua portuguesa.

Espera-se reunir 400 partici-
pantes do Brasil, Angola, Cabo
Verde, Guiné Bissau, Moçambi-
que, Portugal, Timor Leste e de
São Tomé e Príncipe, e renoma-
dos pesquisadores e profissionais.
A temática tratará de temas rele-
vantes como os desastres natu-
rais que ocorrem em qualquer
continente ou país. Serão discu-
tidos também o progresso e as
incertezas nos estudos das causas
e consequências das mudanças

Globais. Entre os temas a serem
apresentados estão Recursos Na-
turais, Clima das (Mega) Cidades
e as Políticas Públicas.

É importante lembrar que a
grande maioria dos desastres (mais
de 70%), nos últimos anos, ocorreu
em países em desenvolvimento, em
função das condições socioeconô-
micas, como o elevado adensamen-
to populacional nas áreas de risco, a
falta de planejamento urbano e de
investimentos na saúde e educação,
entre outros fatores, que aumen-
tam consideravelmente a vulnera-
bilidade das comunidades expostas
aos perigos naturais.

As inscrições são gratuitas, sem
apresentação de trabalho, e podem
ser realizadas pelo e-mail
mudancasglobais@gmail.com
ou pessoalmente na sala da di-
reção do Igeo até o dia 15 de junho,
com Beth Villela ou Anna Albu-
querque.

A Marcha Mundial de Mu-
lheres repudia com indignação
o projeto de lei de autoria dos
deputados Luiz Bassuma (PV-
BA) e Miguel Martini (PHS-
MG) que propõe instituir o Es-
tatuto do Nasciturno. O proje-
to considera sujeito pleno de
direito o óvulo fecundado, ou
seja, o concebido e não nascido
passa a ter mais direitos que a
mulher.

O projeto pretende ainda le-
galizar a violência sexual, es-
pecialmente o estupro que so-

Moção de repúdio ao Estatuto do Nasciturno
frem as mulheres, tornando
inadmissível o aborto conse-
quente desta violação e institu-
indo o pagamento de auxílio
para sustentação do nascido até
os 18 anos de idade. A “bolsa
estupro”, como é conhecida pe-
los movimentos de mulheres, re-
forçará que a punição cairá so-
bre a vítima do estupro. Se o
agressor não pagar a bolsa, o
ônus recairá sobre o Estado.

Fora a hipocrisia, se destaca
a pretensão do legislador em
querer determinar quando co-

meça a vida, coisa que nem a
ciência ousou fazer. Ao analisar
os dispositivos desta proposta,
cai por terra o discurso de “pro-
teção à vida”, pois não se vê
nada além do que já tratam as
legislações vigentes sobre direi-
tos de personalidade, direito de
saúde e patrimoniais dos recém-
nascidos.

Caso o PL seja aprovado, fica
proibida ainda qualquer mani-
festação que trate do assunto
aborto, cerceando o direito do
debate, que é quesito fundamen-

tal da democracia. A Marcha
Mundial de Mulheres entende
que a proposta do estatuto do
naciturno deve ser rechaçada,
pois significa mais um dos ata-
ques dos conservadores, machis-
tas e opressores: condena as mu-
lheres à submissão, mantendo-
as expostas à violência; reflete a
omissão do legislador diante do
aborto como elemento de pre-
servação da vida das mulheres e
de garantia da autonomia; e
golpeia a democracia, a igual-
dade e a justiça, atingindo bens

e valores construídos histori-
camente.

O avanço rumo à aprovação
do chamado Estatuto do Nasci-
turno deve ser visto como ame-
aça aos direitos das mulheres.
O projeto reúne as pautas mais
retrógradas e de submissão os-
tentadas pelo patriarcado e as
instituições que o perpetuam ao
longo dos séculos: controle so-
bre o corpo das mulheres, a ins-
titucionalização da violência
sexual e o domínio sobre o des-
tino das mulheres.

Foto: Cícero Rabello

ALBERTO Cláudio
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Encontro sobre racionalização
reúne mais elementos
Cerca de 200 trabalhadores da base e dirigentes
sindicais participaram das discussões, nos dias 10 e 11
de junho, na UnB, que anteciparam a realização da
plenária nacional da Fasubra

O encontro da Fasubra sobre
racionalização de cargos,
realizado na UnB, antecedendo a
plenária nacional, deu mais
elementos para o GT-
Racionalização da Federação
avançar para o trabalho de
alteração de cargos na carreira. O
encontro reuniu aproximadamente
180 pessoas de diversas partes
do país, entre direção e
entidades de base.

Segundo a integrante do GT, Cenira da Mata, a
categoria apresentou várias propostas de alteração que
foram reunidas em relatório. “Tem propostas com con-

Corte da
periculosidade não
pode ser arbitrário

O SINTUFRJ orienta os servidores
que foram notificados no fim do mês
de maio sobre o corte do adicional de
periculosidade a requererem laudo na
Divisão de Saúde do Trabalhador
(DVST). O corte não pode ser feito com
base em laudo antigo e sem direito de
defesa do servidor.

É necessário que o trabalhador nesta
situação vá à DVST requerer seu laudo.
Se  não obtiver o documento, deve fazer o
requerimento (veja a página do SINTU-
FRJ na Internet) por escrito e protocolar
a solicitação na DVST. O protocolo deve
ser entregue Sindicato, que irá pleitear a
suspensão do desconto.

Com essas providências o servidor es-
tará garantindo acesso ao seu laudo e o

Servidores notificados devem requerer laudo
na DVST e encaminhá-lo ao Sindicato

direito de defesa. Os servidores afetados
têm o direito de se manifestar sobre as
condições e os procedimentos que nor-
tearam o referido laudo (confecciona-
do em 2007) e que deve estar relaciona-
do à realidade atual: especificidade de
cada cargo e seu fazer na universidade.
As consequências de tal corte, se for
feito sem obedecer aos procedimentos
legais, afetarão o funcionamento de
diversas unidades.

No Centro de Ciências da Saúde (CCS),
por exemplo, com 367 laboratórios de
pesquisa, os prejuízos podem ser incalcu-
láveis. De acordo com a notificação da
Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4), foram
224 servidores na universidade ameaça-
dos com o corte da periculosidade.

teúdo. Os participantes trouxeram mais elementos para
justificar a alteração, a princípio, de alguns cargos, tais
como auxiliar de enfermagem, auxiliar administrativo
e motorista,” avaliou.

Nos dois dias do encontro, 10 e 11 de junho, o GT-
Racionalização apresentou o trabalho desenvolvido e
suas propostas à categoria. Já o representante da assesso-
ria jurídica da Fasubra, Luis Fernando, falou sobre essa
racionalização para os participantes e Adins (Ações Di-
retas de Inconstitucionalidade) de várias carreiras onde
houve alterações, como por exemplo de escolaridade,
que serão apresentadas na mesa da Comissão Nacional
de Supervisão da Carreira (CNSC). Ficou claro que o
entrave não é legal, é político”, disse Cenira.

O relatório do encontro sofrerá análise do GT-Raciona-
lização da Fasubra em conjunto com a assessoria jurídica.
Depois, o trabalho irá para análise da direção da Federação,
que convocará uma plenária para futuras deliberações.

CENIRA da Mata

Encontra-se à disposição na página do SINTUFRJ na Internet, para os
servidores que tiveram o adicional de periculosidade cortado, a ficha a ser
preenchida e entregue com urgência à entidade.

Procure no site "Ficha de Informações Adicional de Periculosidade", comple-
te as lacunas corretamente e leve à sede do Sindicato ou a uma das subsedes
sindicais. Os 224 trabalhadores que receberam a carta da PR-4 devem anexá-
la à ficha.

Os servidores que receberam comunicado de corte do adicional de periculo-
sidade terão prazo até o dia 16 de junho para entregar o formulário, com cópia
do laudo da DVST, na sede do SINTUFRJ.

É necessário requisitar o laudo à DVST. Mas se isso não for  possível de ser
feito pessoalmente, o servidor deve requerer o documento por escrito, e o
protocolo dado pela DVST deve ser guardado.

Solicitamos aos servidores que procurem o Sindicato até o dia 16 de junho
com a ficha de informação, laudo ou protocolo de solicitação do laudo.

Obs.: Os que entregaram a ficha de informações até o dia 9 de junho no
SINTUFRJ não precisam requerer laudo, pois o documento já se encontra no
Departamento Jurídico da entidade sindical.

Informações do site do SINTUFRJ
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A campanha “O petróleo tem
que ser nosso” reuniu no Rio de
Janeiro, cerca de mil pessoas em
passeata no centro da cidade, no
dia 20 de maio. As entidades que
participam da campanha, como a
CUT, Federação Única dos Petro-
leiros (FUP), Associação dos Enge-
nheiros da Petrobras (Aepet), UNE,
entre outras, elaboraram um pro-
jeto de lei protocolado na Câmara
dos Deputados em 2009 e querem
mobilizar a sociedade para sua
aprovação.

O projeto (PL 5.891/09) foi pro-
tocolado em 27 de maio pelo depu-
tado Fernando Marroni (PT-RS) e
tem como principais objetivos a
estatização completa da Petrobras,
a garantia de monopólio da explo-
ração do petróleo em território bra-
sileiro para a estatal e a criação de
um Fundo Social Soberano para
aplicar os lucros da indústria pe-
trolífera em saúde e educação pú-
blicas e investimentos em áreas so-
ciais como a habitação popular.

Povo não se beneficiaPovo não se beneficiaPovo não se beneficiaPovo não se beneficiaPovo não se beneficia
da exploraçãoda exploraçãoda exploraçãoda exploraçãoda exploração

Hoje, 40% das áreas em explo-
ração e produção de petróleo e gás
estão em mãos privadas, direta-
mente ou em parceria com a Pe-
trobras. Com as atuais concessões,
estima-se que as multinacionais

Rio reúne mil em defesa do petróleo nacional
CIDANANIA E DIREITOS

vão se apropriar de metade do pe-
tróleo a ser produzido nos campos
gigantes de Tupi e Carioca.

A maioria do capital da Petro-
bras não é mais estatal: 60% de
suas ações foram privatizadas. O
capital estrangeiro já é dono de
40% da Petrobras!

A CUT-RJ participou da audiên-
cia pública “O pré-sal e os desafios do
Brasil”, realizada no dia 31 de maio
na Assembleia Legislativa do Rio
(Alerj). O evento foi organizado pela
Escola do Legislativo do Estado do
Rio (Elerj) e presidido pelo deputado
estadual Gilberto Palmares (PT).

Duas resoluções foram tiradas na
audiência: o envio de caravanas a
Brasília para acompanhar e pressio-
nar a aprovação dos quatro projetos
do marco regulatório do petróleo e
favorecer os debates no interior do
Estado do Rio de Janeiro. O presiden-
te da CUT-RJ, Darby Igayara, reafir-
mou a posição de lutar junto com os
movimentos sociais pela soberania
nacional e pelo pré-sal para o povo
brasileiro.

O plenário estava lotado, princi-
palmente por sindicalistas e mili-
tantes de movimentos sociais, e re-
presentantes de entidades como a FUP,
o Sindipetro-RJ e o Fórum dos Traba-
lhadores da Construção Naval e Pe-
tróleo também se pronunciaram.
Participaram ainda do evento o as-
sessor especial da Petrobras, Rosem-
berg Pinto, o deputado estadual Pau-

Foto: Samuel Tosta

MIL PESSOAS na passeata no centro do Rio em defesa do petróleo brasileiro

CUT-RJ no debate sobre o pré-sal na Alerj
Foto: Arquivo/Alerj

lo Ramos (PDT-RJ) e os deputados
federais Luiz Sérgio (PT-RJ) e Edson
Santos (PT-RJ).

O que é o pré-salO que é o pré-salO que é o pré-salO que é o pré-salO que é o pré-sal
A camada pré-sal é um gigantes-

co reservatório de petróleo e gás natu-
ral, localizado nas bacias de Santos,
Campos e Espírito Santo (região lito-
rânea entre os estados de Santa Cata-
rina e do Espírito Santo). Estas reser-
vas estão localizadas abaixo da ca-
mada de sal (que podem ter até 2 km
de espessura). Portanto, se localizam
de 5 a 7 mil metros abaixo do nível
do mar. Estas reservas se formaram
há, aproximadamente, 100 milhões
de anos com a decomposição de ma-
teriais orgânicos. Os técnicos da Pe-
trobras ainda não conseguiram esti-
mar a quantidade total de petróleo e
gás natural contida na camada pré-
sal. No Campo de Tupi, por exemplo,
a estimativa é de que as reservas são
de 5 a 8 bilhões de barris de petróleo.

Estas megarreservas de petróleo
descobertas na costa brasileira farão
do Brasil uma das três maiores na-
ções petrolíferas do mundo. Essas
reservas deveriam ser integralmente

do povo brasileiro, não fosse a ação
dos neoliberais, que acabaram com
o monopólio estatal e abriram a
exploração das jazidas para as em-
presas privadas. A atual legislação
(Lei 9.478/97) permite que multi-
nacionais explorem e produzam o

petróleo e gás do Brasil, se apropri-
em das nossas riquezas e façam o
que quiser com elas.

São bilhões que estas empresas
têm lucrado, explorando nossos re-
cursos minerais! Um prejuízo imen-
so para a nação! Por isso, é urgente

uma nova legislação para regular a
indústria de petróleo, garantindo que
as reservas gigantescas recém desco-
bertas sejam controladas pelo Estado
e que as riquezas produzidas sejam
utilizadas prioritariamente em be-
nefício do povo brasileiro.

PLENÁRIO DA ALERJ lotou na audiência pública que discutiu o pré-sal

O povo brasileiro praticamente
não se beneficia da exploração
multinacional de nosso petróleo.
As taxas e impostos pagos pelas
empresas são irrisórios, estando en-
tre os menores do mundo. Esta rea-
lidade é consequência das medidas
que FHC tomou emendando a

Constituição e criando a Lei 9.478/
97 que instituiu os Leilões da Agên-
cia Nacional do Petróleo (ANP),
que continuaram no governo Lula.

O abaixo-assinado que está cir-
culando na sociedade pede o can-
celamento imediato dos leilões das
áreas potenciais produtoras de pe-

tróleo; a mudança na legislação
referente ao petróleo e gás, revo-
gando as medidas privatizadoras,
retomando as áreas de petróleo e
gás que foram privatizadas e des-
nacionalizadas e recuperando o
monopólio para a Petrobras 100%
estatal.
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Esta é a oitava edição do pro-
jeto Conhecendo a UFRJ, progra-
mada para agosto, na Escola de
Educação Física e Desporto, na
Cidade Universitária, e será uma
das principais comemorações pe-
los 90 anos da universidade. O
evento é realizado para divulgar
os cursos de graduação da UFRJ,
além de orientar na escolha de
uma profissão, tirar dúvidas e apre-
sentar a universidade aos alunos

EDUCAÇÃO

Conhecendo a UFRJ abre inscrição
Evento que recebe estudantes do ensino médio faz parte da comemoração de 90 anos da universidade

Segundo a Coordenação de Comunicação da UFRJ, semana passada a
universidade recuperou na Justiça o prédio ocupado pelo Canecão.

A Procuradoria Regional Federal do Rio deu parecer favorável à UFRJ
para reintegração de posse do prédio. Pela decisão, os administradores do
Canecão terão que pagar uma indenização de R$ 4 milhões à universida-
de. A casa de show tem até1° de julho para desocupar o imóvel.

Com isso, caiu a liminar que garantia que a casa de espetáculos
continuasse funcionando. A decisão foi publicada dia 2, mas a casa
continua funcionando.

No fim de maio, o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou
decisão da 1ª Turma da Corte de 1988 reconhecendo a validade do decreto-
Lei 233/67, que revogou a cessão de um terreno de propriedade da União
para a Associação dos Servidores Civis do Brasil e cedeu a área para a UFRJ.

do ensino médio, principalmente
de escolas públicas.

O principal objetivo do projeto
é estimular o acesso dos alunos do
ensino médio à universidade, co-
nhecer o seu perfil e orientá-los
para a escolha de sua trajetória no
ensino superior. Palestras e exposi-
ções de estudantes da UFRJ auxi-
liam os visitantes a fim de conhe-
cer a universidade como também
fornecem informações sobre o con-

UFRJ vence mais
um round na luta
pelo Canecão

Consuni apoia movimento da
Maré contra barreira acústica

Na sessão do dia 27 de maio, o Conselho Univer-
sitário (Consuni) aprovou por unanimidade moção
de apoio aos movimentos sociais das comunidades
carentes do bairro da Maré contra a construção das
“barreiras acústicas” ao longo das vias expressas Li-
nhas Vermelha e Amarela. A moção foi proposta pelo
representante discente Rafael Nunes.

O Jornal do SINTUFRJ publicou em edição passa-
da uma série de relatos de moradores questionando o
objetivo da obra da Prefeitura financiada pelo con-

sórcio da Linha Amarela. Para muitos, as barreiras
disfarçariam a vontade de esconder e segregar ainda
mais as comunidades.

Movimentos locais se organizaram em atos públi-
cos e campanhas e fizeram até um documentário re-
gistrando a indignação dos moradores. O DCE, segun-
do Rafael, se agregou ao movimento.
Em conjunto com os Centros Acadêmicos  resolveu
apoiar as atividades contra a construção do que consi-
dera um “muro da vergonha.”

teúdo de cada curso e sua partici-
pação no mercado de trabalho.

É uma ótima oportunidade
para os alunos do ensino médio
terem contato direto com os uni-
versitários. Em seus oito anos de
existência, o projeto acumula di-
versas histórias de atuais alunos da
universidade que foram ajudados
pelo evento. O projeto Conhecendo
a UFRJ recebe, atualmente, cerca
de 12 mil alunos e professores do

ensino médio, em dois dias de ati-
vidades, já marcados para os dias
19 e 20 de agosto. A programação
do evento começará com uma gran-
de palestra sobre a universidade e o
processo de acesso aos cursos de gra-
duação. Em seguida, o público se
divide em oito espaços, cada um
com uma programação de pales-
tras, ministradas pelos coordenado-
res de diferentes cursos da UFRJ. Ha-
verá também estandes organizados

pelos alunos de graduação sobre as
características de cada curso.

As inscrições para o evento po-
dem ser feitas até o dia 30 de junho
no site www.pr5.ufrj.br. Elas não
são individuais e sim realizadas
pela escola interessada. Outras in-
formações e a programação tam-
bém podem ser consultadas pelo
site ou pelo telefones: 2598-9691/
2598-9696, ou pelo e-mail
eventos@pr-5.ufrj.br

Fotos: Cícero Rabello

PROJETO VISA estimular o acesso dos estudantes à UFRJ, por meio de contato com os universitários, palestras e outros métodos de orientação
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CATEGORIA EM LUTA

O Sindicato dos Trabalhadores
da Universidade de São Paulo (Sintusp)
divulgou nota informando que a ocupa-
ção do prédio da Reitoria da instituição
será por tempo indeterminado, “até que
não tenhamos mais as privações impos-
tas pelo reitor da USP, a mando do gover-
nador do Estado de São Paulo em exercí-
cio, Alberto Goldman, e de seu anteces-
sor, José Serra”.

O edifício foi ocupado na manhã do
dia 8 de maio por servidores técnico-
administrativos, que mantêm as ativida-
des paralisadas há mais de 40 dias. Eles
pressionam o reitor João Grandino Rodas
pela reabertura das negociações e pelo
pagamento dos dias descontados. Segun-
do o Sintusp, cerca de mil funcionários
tiveram seu ponto cortado por ordem da
Reitoria.

Referindo-se ao reitor, a nota diz que
o ato foi “em defesa dos trabalhadores,
que não podem ser privados do direito de
alimentar seus filhos e honrar seus com-
promissos financeiros por conta da irres-
ponsabilidade e insensatez de um senhor
que diz dialogar com a Comunidade
Uspiana, mas que na prática não permite
o exercício democrático de manifestação
e greve”.

Segundo o diretor do Sintusp, Aníbal
Cavali, o objetivo do movimento é fazer
com que os funcionários da instituição
recebam o mesmo reajuste concedido
aos professores. De acordo com ele, o
corpo docente obteve aumento de 12,92%,
enquanto os técnicos-administrativos
conseguiram apenas 6,57%. A categoria
também quer o ressarcimento para mil
grevistas que tiveram o ponto cortado
devido aos dias parados. O Sintusp têm 15
mil trabalhadores técnico-administrati-
cos e segundo o Sindicato 70% da catego-
ria está em greve.

Trabalhadores da USP
Em greve há mais de 40 dias, técnicos-
administrativos exigem
devolução dos salários cortados pelo reitor

Desocupação só com pagamento dos salários
No segundo dia da ocupação

da Reitoria da USP, o consenso
entre servidores é de que a ocupa-
ção termina assim que o reitor
João Grandino Rodas cancelar o
corte de salário dos grevistas. “De-
socupamos a Reitoria se o reitor
pagar o ponto, mas mantemos a
greve”, afirmou Magno de Car-
valho, do Sindicato de Trabalha-

dores da USP (Sintusp). Segundo
Carvalho, foram cortados 16 dias
de pagamento de cerca de mil
funcionários da prefeitura da
USP e da Coordenadoria de Assis-
tência Social (Coseas). A univer-
sidade segue funcionando, em-
bora com servidores em greve nas
faculdades de Odontologia, Di-
reito, Comunicação e Artes, Ar-

quitetura e Urbanismo, Farmá-
cia e Química, segundo o Sin-
tusp.

Funcionários e alunos recor-
daram na quarta-feira, dia 9 de
junho, a entrada da PM no cam-
pus há um ano. A Associação dos
Docentes da USP (Adusp) abor-
dou o assunto em debate no fim
da tarde, no Instituto de Física.

Mas o reitor João Grandino in-
dicou que não deve chamar a
polícia militar para retirar os
funcionários e estudantes em
greve. Rodas demonstrou que vai
contar com o tempo para resol-
ver o problema.

“A gente aprende com o pas-
sado. Nos últimos 15 anos, al-
guns reitores preferiram deixar

o curso do tempo resolver a ques-
tão. Há um ano e meio, a polí-
cia foi chamada pela última rei-
tora para cumprir ordem judi-
cial. Deu uma correria, teve
bomba de efeito moral, e pessoas
que não apoiavam o movimento
passaram a apoiar, por causa da
violência”, disse em entrevista à
rádio CBN.

GREVISTAS realizam sarau no salão da Reitoria durante ocupação

TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS da USP fazem várias manifestações no campus e nas ruas da cidade de São Paulo

ocupam Reitoria
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INFLUENZA H1N1

ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados
A campanha que estava prevista

para terminar no dia 2 de junho foi
estendida oficialmente até o dia 11,
quando o Ministério da Saúde pre-
tendia vacinar 80 milhões de brasi-
leiros. Por fim, o ministério orien-
tou que a vacinação fosse estendida
nos municípios para os grupos em
que a meta não foi alcançada.

A Agência Brasil noticiou que
foi a maior vacinação já realizada
no país. Segundo o Ministério da
Saúde, o Brasil, proporcionalmen-
te, realizou a maior campanha
contra a doença no mundo (imu-
nizando 39,3% da população). Os
Estados Unidos vacinaram 24% de
sua população, o México, 20%, a
Suíça, 17%, a França, 8%, e a Ale-
manha, 6%.

De acordo com dados parciais,
foram vacinados mais de 80% de

Esclarecendo
dúvidas

Entre os efeitos da vacina, ex-
plica o médico, podem estar dor
no braço, febre e mal-estar, “mas
nada que seja próximo da própria
doença”, garante Edmilson Mi-
gowski. A contraindicação é para
quem tem alergia grave a ovo de
galinha ou à dose anterior de va-
cina de gripe. Mesmo quem tem
imunodepressão pode tomar a va-
cina, que é inativada e pode ser
feita com segurança.

Segundo o infectologista,
crianças de 6 meses a 8 anos, 11
meses e 29 dias devem tomar
duas doses da vacina com inter-
valo de um mês. Da seguinte
forma: crianças de seis meses a
35 meses tomam duas meias
doses; de 36 meses até 8 anos,
duas doses inteiras.

“Não sei se vão fazer nos pos-
tos de saúde, mas aquelas pes-
soas que optarem por vacina-
rem-se, mas não estão nos gru-
pos considerados mais vulnerá-
veis, têm a opção de tomar em
clínicas particulares a vacina
trivalente (que protege contra
três tipos de vírus da gripe). Pode
e deve ser feita por aqueles que
desejam evitar a doença”, indi-
cou Migowski, explicando que
no site da Sociedade Brasileira
de Imunizações
(www.sbim.org.br) há uma re-
lação de clínicas credenciadas.

Vacinação e conscientização levam a
melhor perspectiva em 2010
Campanha de vacinação contra Influenza H1N1 foi bem-sucedida e a situação este ano deverá
ser melhor que no ano passado, quando o vírus se disseminou, avalia o infectologista da UFRJ

Recomendações às escolas
- Frequente higiene das mãos.
- Substituir bebedouros com bicos por copos descartáveis.
- Nas escolas, deve-se utilizar álcool a 70% glicerinado e a 2% na

recepção dos alunos, nas salas de aula e pátio.
- Higiene frequente das mãos.
- Identificar crianças com quadro respiratório e convidá-las a ficar

em casa.
- Nos banheiros, uso de papel-toalha e sabão líquido.
- Ensinar a abrir a porta do banheiro e a fechar as torneiras.
- Estimular a vacinação contra a gripe sazonal.
- Não compartilhar alimentos, copos, canudos e latas de refrige-

rantes.
- Estimular o uso de lenços descartáveis.
Dicas para os paisDicas para os paisDicas para os paisDicas para os paisDicas para os pais
Estimular a higiene e não enviar as crianças para a escola se

estiverem com febre ou quadro respiratório.

Em 2010, as
perspectivas são
boas

No dia 11 de junho de 2009, a
Organização Mundial de Saúde
(OMS) emitiu o alerta sobre a pan-
demia da Influenza H1N1. Um ano
depois, a OMS considera necessário
manter o alerta pandêmico. A meta
do governo brasileiro era vacinar
metade da população antes da se-
gunda onda da gripe.

“A situação vai ser melhor que
no ano passado. Este ano tem 77
milhões de pessoas vacinadas, fora
as que adoeceram no ano passado,
que estimo foi de 10%. Com isso o
universo de vulneráveis está bem
menor e é menor a possibilidade
do vírus circular de forma intensa.
Isso em função da vacina, porque
parte da população já adoeceu, e as
pessoas aprenderam a tossir e espir-
rar cobrindo o rosto e a lavar as
mãos. Acredito que esses fatores – a
vacina, pessoas que já contraíram
a consciência sobre formas de trans-
missão – vão restringir a circula-
ção do vírus no Brasil, tornando o
momento de melhor prognóstico
do que no ano passado.”

Edmilson Migowski destacou
que é importante sempre lembrar
das dicas de higiene: “Quem pu-
der, vale a pena vacinar-se. Mas
vacinado ou não, não se pode des-
cuidar da higiene, também por
causa de outras doenças.”

trabalhadores em saúde, indígenas,
portadores de doenças crônicas, cri-
anças até 2 anos e adultos entre 20
e 29 anos. Faltavam atingir a meta
grupos como o de crianças até 5
anos, adultos entre 30 e 39 anos e
grávidas.

Na UFRJ, o Centro de Vacina-
ção de Adultos (CVA) da Divisão de
Saúde do Trabalhador (DVST) tam-
bém prosseguiu a todo o vapor até
o dia 11. Maira Fontanelli, coorde-
nadora do CVA, aguardava o encer-
ramento da campanha para fazer
o balanço. Mas adiantou que ain-
da havia vacinas no estoque e que o
CVA continuaria a vacinação. “Me-
lhor seria tomar a vacina em abril
ou maio. Mas vacinar em qual-
quer momento é melhor do que
em momento algum”, comentou
o chefe do Serviço de Infectologia
Pediátrica do IPPMG, Edmilson

O Ministério da Saúde tinha como meta vacinar 91 milhões de pessoas contra
a gripe suína. Para atingir esse objetivo, lançou intensa campanha em que
pretendia contar até com e-mail e torpedos para alertar a população sobre o
calendário de vacinação. Mas o que se viu foi uma enxurrada de mensagens na
rede questionando a campanha: a qualidade, efeitos e até mesmo a necessidade
da vacina. O que só fez aumentar a desinformação e as dúvidas.

Quem deve tomar a vacina? Quem está resfriado pode tomar? Por que vacinar
apenas grupos de risco? Foi uma jogada de marketing dos laboratórios? Os efeitos
colaterais são graves? Estas eram algumas das dúvidas que nem sempre os
profissionais nos postos de saúde convergiam entre si. Apesar disso a campanha
foi bem. Em três meses 77,8 milhões de pessoas foram imunizadas.

Migowski, presidente regional da
Associação Brasileira de Imuniza-
ções (SBIM).

Segundo o especialista, a vaci-
na fornece mais uma arma contra
a gripe, e explicou por que somente
os grupos mais vulneráveis foram
vacinados: “Como não há vacina
para todo mundo, é prudente que
os grupos de maior risco sejam con-
templados.” O médico acha que
houve muita desinformação —
“muito terrorismo sem fundamen-
to, o que acaba por deixar as pes-
soas ressabiadas”.  Além disso, cons-
tatou que houve alguma confu-
são, como postos que exigiam com-
provantes de doenças crônicas, ou-
tros que entregavam papeletas in-
formando sobre possíveis efeitos
adversos, inclusive sobre a possibi-
lidade de resultado falso positivo
para exames de HIV.

MAÍRA Fontanelli EMILSON Migowski

Fotos: Cícero Rabello
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A fala e o fato: bola, machismo
e violência contra as mulheres

As declarações de

Felipe Melo, jogador da

Seleção Brasileira de

futebol, durante coleti-

va de imprensa no últi-

mo dia 31, ao direcio-

nar suas críticas à bola

que será utilizada na

Copa do Mundo de Fu-

tebol de 2010, demons-

tram o machismo e

uma visão de naturali-

zação da violência con-

tra as mulheres. Nas

palavras do jogador: "A

outra bola é igual a mu-

lher de malandro: você

chuta e ela continua ali.

Essa de agora é igual

patricinha, que não

quer ser chutada de jei-

to nenhum."

Para todos e todas nós que defendemos uma sociedade
com igualdade entre homens e mulheres; livre da violência
sexista, esta declaração não é "irreverente" como afirmou o
Portal G1 da Rede Globo. É uma declaração grave, inaceitável
e que precisa de retratações públicas. A violência contra as
mulheres é possivelmente a violação de direitos humanos mais
tolerada socialmente. Ainda é considerada algo natural na vida
das mulheres, como se fizesse parte do destino. Por isso,
muitas vezes não nos damos conta de que, em determinados
momentos, estamos diante de um ato de violência sexista.

Nenhuma mulher gosta ou aceita ser chutada, ser vítima de
qualquer ato de violência, seja ela rica ou pobre, branca ou
negra, jovem ou adulta. As palavras de Felipe Melo ainda
demonstram o preconceito com relação às mulheres
pobres ao afirmar que a violência contra as mulheres
é apenas um problema das classes baixas. Sabe-
mos que esse tipo de violência é transversal e
atravessa todas as classes sociais e diferentes
culturas e religiões.

A violência é resultado das relações desi-
guais entre homens e mulheres, e acontece
todas as vezes em que as mulheres são
consideradas coisas, objetos de posse e
inferiores aos homens. As mulheres têm
uma longa trajetória de luta por emanci-
pação política, econômica e pessoal;
entretanto, ao mesmo tempo em que
hoje avançamos na conquista de es-
paços, na garantia e ampliação de
direitos, são ainda vistas, e muitas
vezes tratadas, como seres inferio-
res, o que permite especialmente
aos homens o direito de ter a mulher
como sua propriedade, como obje-
to.

Além disso, a grande mídia joga
no time que reafirma a violência con-
tra as mulheres na medida em que
cumpre o papel de reafirmação des-
se machismo, desde associar o cor-
po das mulheres às mais diversas
mercadorias à banalização do sexo e
da violência, a fragilidade e a submis-
são das mulheres reforçadas como coi-
sa natural. Da mesma forma, a TV inter-
fere no imaginário coletivo, perpetuando
um mundo habitado pela violência e desi-
gualdades de gênero em vez de produzir
imagens que proponham novas possibilida-
des nas relações sociais.

O enfrentamento da violência contra as mu-
lheres é ainda um grande desafio. Para os movi-
mentos sociais, uma vez que a luta contra a violên-
cia precisa ser parte da luta por construção de
autonomia das mulheres e de transformações gerais na
sociedade e para os governos democráticos que defen-
dem a cidadania das mulheres, como, por exemplo, a Lei
Maria da Penha e o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à
violência contra as mulheres.

A violência não pode ser camuflada. É importante visibilizá-
la para afirmar que existe, ter dimensão de sua extensão; e que
é preciso combatê-la. A CUT jamais se furtará de denunciar e
de lutar por uma vida sem violência para todas as mulheres.

Violência contra as mulheres: tolerância nenhuma!

Artur Henrique, presidente da CUT, e Rosane Silva, secre-
tária nacional da Mulher Trabalhadora


