
Todos em defesa dos HUs
e contra a Ebserh!
Todos em defesa dos HUs
e contra a Ebserh!

O argumento de que “só saberemos o 
que a Ebserh vai fazer depois de fechar o 
contrato” é mentira. A lei da empresa, con-
fusa e abrangente, define várias questões 
delicadas. Serve para dizer que garante a 
autonomia universitária no papel, mas na 
prática passa por cima da cultura e cons-
trução de conhecimento das universidades. 
Não podemos esquecer as gestões que ven-
deram andares do Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho à iniciativa privada. 

Não há mais tempo para indecisões. Va-
mos esclarecer nossas dúvidas em relação 
à Ebserh nos debates programados. E sai-
bam: foram as entidades sindicais Sintufrj 

Hora da decisão

Todos em defesa dos HUs
e contra a Ebserh!

Assembleia quarta-feira, dia 10, às 10h, primeira 
chamada, e 30 minutos depois com qualquer 
quórum. No auditório do Quinhentão (CCS)

e Adufrj e o DCE Mário Prata que lutaram e 
garantiram a realização desses fóruns de dis-
cussão. A Reitoria pretendia que o Conselho 
Universitário aprovasse a adesão da UFRJ à 
Ebserh à revelia da opinião da comunidade 
universitária. 

Está em nossas mãos garantir que os HUs 
saiam da crise em que se encontram com 
recursos públicos e realização de concursos 
públicos para contratação pelo RJU, e não 
sejam privatizados. Vamos discutir e impor 
nossa vontade em favor da formação pro-
fissional na área da saúde de qualidade, da 
pesquisa, da oferta de atendimento de alta 
complexidade gratuita à população. 

Veja o calendário dos debates
na Página 3  

Pauta: informes gerais; avaliação de conjuntura;
campanha salarial 2013, participação na marcha do dia 24 e conselho fiscal

  
Sua presença é imprescindível!
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De acordo com os dados do 
último Anuário Estatístico de 
Acidentes de Trabalho, realizado 
pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), o número de 
mortes por acidente de trabalho 
cresceu 11,4% de um ano para ou-
tro, saltando de 2.650 óbitos para 
2.712. Os números de acidentes 
do trabalho no deslocamento dos 
trabalhadores também tiveram 

Mortes por acidentes de 
trabalho aumentam

aumento, passando de 90.180 em 
2009 para 94.789 em 2010. 

O número de acidentes de tra-
balho continua alto, e a maior parte 
das vítimas é de jovens entre 25 e 29 
anos. Segundo dados da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), os 
acidentes de trabalho são responsáveis 
pela morte de três pessoas a cada 
minuto no mundo todo. (fonte: 
administradores.com).

“Em todo o momento de luta
lá estava ao nosso lado.
Na história do nosso movimento
este nome será por todos lembrado: 
alunos, funcionários e professores.
Por gratidão e lealdade 
um profundo brado ecoou:
queremos Horácio Macedo para nosso reitor.
De tempos atrás a história muito tem para contar
desse grande professor que a universidade 
nunca mais esquecerá.”  

Prata da casa
Elliú, o poeta da categoria, 

nos presenteia com mais uma de 
suas composições. Dessa vez em 
homenagem ao inesquecível reitor 
da UFRJ, Horácio Macedo. Elliú 
trabalhou por mais de 30 anos 
na universidade e numa única 
unidade, o Instituto de Física. 

Sábado, dia 13, às 10h, a equipe do Sintufrj entra em 
campo, em Sepetiba, em jogo amistoso contra o Sepetiba 
Futebol de Regatas. Atenção atletas: a saída da sede do 
Sintufrj é às 7h30.

A bola vai rolar

A criação desse departamento surgiu como 
proposta ainda na formação da carta-programa. 
Hoje existe um grupo que começou a se reunir 

Documentação e Memória Sindical
para elaborar um projeto estrutural para futura 
implantação do departamento.
              Grupo organizador
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DOIS PONTOS

Veja as doenças crônicas e outras condi-
ções clínicas com indicação de vacina:

Doenças respiratórias crônicas: asma, doença 
pulmonar obstrutiva crônica, bronquioectasia, fibrose 
cística, doenças intersticiais do pulmão, displasia bron-
copulmonar, hipertesão arterial pulmonar e crianças 
com doença pulmonar crônica da prematuridade.

Doenças cardíacas crônicas: doença 
cardíaca congênita, hipertensão arterial sistêmica 
com comorbidade, doença cardíaca isquêmica e 
insuficiência cardíaca. 

Doenças renais crônicas: doença renal 
nos estágios 3, 4 e 5, doença nefrótica e paciente 
em diálise. 

Doenças hepáticas crônicas: atresia biliar, 
hepatites crônicas e cirrose. 

Vacinação contra a gripe
De 15 a 26 de março, no Centro de Vacinação de Adulto 
localizado no Centro de Ciências da Saúde (CCS), bloco 2 

Doenças neurológicas crônicas: condi-
ções em que a função respiratória pode estar com-
prometida pela doença neurológica. Nesses casos, 
considerar as necessidades clínicas individuais de 
pacientes, como AVC, paralisia cerebral, escleroses 
múltiplas e condições similares. 

Diabetes: tipo I e II, em uso de medicamentos.
Imunossupressão: imunodeficiência congê-

nita ou adquirida, imunossupressão por doenças ou 
medicamentos.

Obesidade grau III
Transplantados: órgãos sólidos e medula óssea.
Atenção: se você tem entre 2 e 59 anos, procure 

o seu médico com antecedência para obter a pres-
crição da vacina. A apresentação será obrigatória 
durante a campanha.  

A Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em Educa-
ção (CNTE) está convocando 
uma greve nacional para os 
dias 23, 24 e 25 de abril. Os 
trabalhadores reivindicam 

Greve nacional 
na educação

piso, carreira, jornada e profissio-
nalização dos funcionários da edu-
cação. A CUT orienta os sindicatos 
e oposições do ramo de educação 
a participar da mobilização e 
preparar a greve em suas bases. 

Na terça-feira, dia 9, às 10h, a direção sindical se reúne com a categoria e os 
caravaneiros no Espaço Cultural da entidade (Cidade Universitária) para avaliar a 
última caravana a Brasília e organizar a próxima. 

Agenda
Reunião da direção com a categoria 

Foto: internet

Foto: Emanuel Marinho

Conforme consta do edital, os candidatos 
às vagas oferecidas devem comparecer de 8 a 
10 de abril ao Centro de Tecnologia (térreo do 
bloco A), das 16h30 às 18h30, para entrevista 
com o professor João Massena, coordenador 

GT-Carreira se reúne
Às 14h, na terça-feira, dia 9, tem reunião do GT-Carreira no Espaço Cultural do Sintufrj.  

Aos inscritos no Curso Pré-Universitário Samora Machel

Aviso 

do curso, munidos da seguinte documentação: 
uma foto 3X4, cópia da carteira de identidade 
e comprovante de residência, e certificado de 
conclusão do ensino médio ou declaração de 
escolaridade.    
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em defesa dos hus

Abril
Quarta-feira, dia 10, às 10h: auditório Manoel Maurício (CFCH), na Praia Vermelha.
Quarta-feira, dia 24, às 10h: auditório da Faculdade Nacional de Direito.
Sexta-feira, dia 26, às 10h: auditório do Centro de Tecnologia.

Maio
Quinta-feira, dia 2, às 9h30: sala de reuniões do Consuni.
Quinta-feira, dia 9, às 9h30: sala de reuniões do Consuni (deliberação).

Fasubra aponta alternativa à privatização
De acordo com a Fasubra, os 

hospitais universitários (HUs) se 
constituem num local de atenção 
à saúde, de referência para a alta 
e média complexidade, de forma-
ção de profissionais de saúde e 
áreas afins e de desenvolvimento 
tecnológico, numa perspectiva 
de inserção e integração com as 
redes de saúde, observando as ne-
cessidades da população. 

Mas, mesmo com esta im-
portância, sofrem com a falta 
de pessoal, de recursos e de equi-
pamentos, inclusive os de alta 
tecnologia.“Neste contexto é fun-
damental que seja garantido um 
maior financiamento público, 
ampliando as fontes de finan-
ciamento, bem como o fortaleci-
mento da rede pública de saúde. 
Estas devem ter origem única e 
exclusivamente em fontes públi-
cas, operando com uma única 
porta de entrada”, diz a Federa-
ção de Sindicatos de Trabalhado-
res Técnico-Administrativos em 
Instituições de Ensino Superior 
Públicas do Brasil. 
 “Uma crise fabricada”

Para o coordenador-geral da 
Fasubra Paulo Henrique dos San-
tos, a grave deficiência de pessoal 
e de recursos nos hospitais univer-

“Não há mais tempo para 
indecisões. Nossos hospitais es-
tão em péssimas condições e sem 
concursos; usuários largados à 
própria sorte; estudantes, técni-
cos-administrativos e professores 
com seus sonhos ameaçados”, 

Frente em Defesa dos HUs
finaliza o texto do panfleto con-
junto Sintufrj, Adufrj e DCE 
Mário Prata. A intenção é cha-
mar a atenção da comunidade 
universitária a se inteirar, atra-
vés dos debates que estão sendo  
realizados graças ao esforço e 

Calendário de debates 
sobre a Ebserh

empenho dessas entidades, sobre 
o que significa entregar os HUs 
à Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh).   

Nesta segunda-feira, dia 8, às 
15h, representantes do Sintufrj, 
Adufrj e do DCE Mário Prata se 

sitários não é mera coincidência.
“É uma crise fabricada”, diz 

ele. Para Paulo, o propósito de en-
fraquecimento dos HUs e de restri-
ção orçamentária vem da década 
de 90, com a política de redução 
do Estado brasileiro, e de terceiriza-
ção, tocada pelo governo FHC, mas 
que perdura até hoje, mesmo com 
o aporte mais recente de muitas 
vagas de concurso para as univer-
sidades, mas não na área de saúde. 

Para Paulo Henrique, a Ebserh 

é uma afirmação por parte do go-
verno de que a universidade não 
tem competência para administrar 
os hospitais universitários. Discur-
so que coincide, enfim, com o da 
iniciativa privada, de que se deve 
privatizar tudo, em particular hos-
pitais, por exemplo de alta comple-
xidade, que já têm a tecnologia e a 
experiência.

O sindicalista avalia que o 
governo só não teve sucesso nesta 
transferência por conta da pressão 

social. Mas agora surge com outro 
modelo de contratação de mesmo 
perfil da iniciativa privada: con-
trato pela CLT, sem estabilidade, 
com modelo de produtividade que 
prevê fazer o máximo com o míni-
mo de pessoal.

E questiona: “Uma empresa que 
vai gerenciar um HU, determinar a 
rotina de trabalho, vai obedecer às 
necessidades dos cursos que preci-
sam desses hospitais? Não é como 
contratar serviço de limpeza”. 

Ele informa que o edital de 
contratação feito entre a Ebserh 
e a Universidade Federal do Piauí 
aponta como o hospital deverá 
funcionar e como as empresas 
(de pessoal) contratadas deverão 
se adequar. Inclusive quanto à 
carga horária. Lá, a Ebserh está 
contratando serviço de escritó-
rio, manutenção, portaria e de 
maqueiros. Mas, segundo Paulo 
Henrique, pode-se esperar até 
mesmo contratação de pessoal de 
enfermagem.

“A Ebserh pode terceirizar ou 
quarterizar qualquer serviço. Tercei-
rizar é entregar a sua missão a ter-
ceiros. Mas quarterizar é passar para 
outros, e isso pode ser feito também 
na área de enfermagem”, diz ele.

E quanto aos milhares de ex-
traquadro, há alguma garantia? 
Para Paulo Henrique, não. Nem 
mesmo o reitor pode dar garantia. 
“Não pode porque a Ebserh não 
está no controle dos reitores. Eles 
(extraquadro) têm que fazer con-
curso público. Para o período de 
implementação, esse pessoal pode 
ser contratado temporariamente 
por até dois anos. Venceu esse pra-
zo, tá na rua. Se passar no concur-
so público, continua contratado”.

“Não tem garantia. É uma ilu-
são que estão tentando vender para 
esses trabalhadores. Venderam de 
tal maneira que em muitos luga-
res os extraquadro estão questio-
nando os sindicatos, convencidos 
de que será uma maravilha para 
eles”, disse o dirigente da Fasubra.

E por que não abrir concur-
so pelo Regime Jurídico Único 
(RJU) para os HUs? “A proposta 
do governo é minimizar o Estado, 
tornando-o apenas um Estado ge-
rencial”, alerta Paulo Henrique.

A proposta da Fasubra é, com 
várias iniciativas, mobilizar a 
comunidade universitária e usu-
ários internos e externos dos hos-
pitais universitários. 

Segundo Paulo Henrique, 
tem sido forte a investida do go-
verno e da Ebserh. A comunidade 
da UFRN, por exemplo, teve que 
ocupar o Conselho Universitário 
para impedir decisões sem deba-
te. Mas no dia seguinte, em uma 
reunião de “urgência”, houve 
aprovação da intenção de nego-
ciação. “Nas universidades que 
começam a fazer o debate, cresce 
a resistência, principalmente en-
tre os conselheiros que têm maior 
responsabilidade com as áreas 
que atuam nos hospitais, cujos 
cursos vão ficar à mercê dos pro-
jetos da Ebserh, e isso não nos in-
teressa”, conclui o coordenador-
geral da Fasubra.

reúnem com a chefe de gabinete 
do reitor, Ângela Uller, para defi-
nir a nova agenda de debates. Às 
17h, a Frente em Defesa dos HUs 
faz reunião no Sintufrj para dis-
cutir, organizar e encaminhar 
ações e atualizar informes.  

DEBATE no Ipub, dia 27 de março mobilizou estudantes e trabalhadores da UFRJ
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dia mundial da saúde

Serviços oferecidos
O estande duplo do Espaço 

Saúde Sintufrj chamava atenção 
entre os serviços à disposição dos 
trabalhadores, como o Protege 
HAS, da DVST, que é um progra-
ma especial para o combate à hi-
pertensão arterial sistêmica, cujo 
responsável é o enfermeiro Paulo 
Paiva. Enfermeiros e técnicos de 
enfermagem ofereciam medição 
da pressão arterial e glicemia, 
assim como orientações. 

A técnica-administrativa da 
Divisão de Gestão Documental e 
Informação Lindaci Rodrigues 
gostou da iniciativa e aproveitou 
para medir a pressão, que estava 
mais alta que o normal, com 
a equipe da DVST. “Acho que 
atividades como esta deve haver 
sempre, e não apenas uma vez ou 
outra”, concluiu, reconhecendo 
a necessidade de manter em dia 
a verificação da pressão arterial.

Doenças que aposentam 
Larissa Baruque, divulgadora 

dos eventos da DVST, informou  que 
os programas da divisão são ba-
seados em dados epidemiológicos, 
como os levantados na pesquisa 
feita pela enfermeira Riany Brittes, 
responsável técnica pela Unidade 
de Inovação Social em Saúde do 
Trabalhador. 

Riany estudou o perfil da apo-
sentadoria por invalidez na UFRJ 

Serviços multiprofissionais à 
disposição dos trabalhadores
O Espaço Saúde Sintufrj participou do evento, cujo tema central foi a hipertensão arterial 

entre os anos de 2000 e 2010 e as 
patologias que mais aposentam os 
servidores. A pesquisa revelou que 
14,6% das doenças têm origem no 
aparelho circulatório e 14% são 
provenientes de doenças osteo-
musculares. Os dados, coletados 
na própria DVST, referem-se a 
556 aposentadorias por invalidez 
no período. A grande maioria dos 
servidores (82%) estava na faixa 
etária entre 18 a 35 anos.

Riscos do abuso de sal
Pesquisadoras do Instituto 

de Nutrição Josué de Castro e do 
Sistema de Alimentação da UFRJ 
orientavam o público sobre a 
alimentação adequada para se 
evitar hipertensão. As nutricio-
nistas Isabela da Matta, Vanessa 
Chaia, Thaís Ferreira e Renata 
Machado apresentaram um amplo 
estudo sobre a quantidade de sal 
nos alimentos. Elas alertaram 
que o consumo de sal por parte 
da população está muito além do 
recomendável.

Segundo as nutricionistas, no 
Brasil consome-se mais do que 
o dobro da ingestão máxima de 
sal recomendada para um adulto 
saudável, o que põe a saúde em 
risco. Elas apresentaram alter-
nativas ao consumo de sal (veja 
na página 5 o índice de sal nos 
alimentos e dicas para redução 
do consumo).

Circuito saúde
Histórias – A psicóloga Sylvia Carva-

lho apresentou o programa de contação 
de histórias Aquecendo o Coração. Com 
histórias altruístas sobre temas como 
felicidade, sentido da vida e humor, ela 
oferecia momentos lúdicos e de reflexão. 
“Isso também passará”, era o nome de 
uma das histórias, de tradição sufi, em que 
o mestre ensina ao discípulo como transpor 
momentos difíceis da vida.

Blitz da postura – Alunos da Faculdade 
de Fisioterapia, capitaneados pelo fisiote-
rapeuta João Marcos Nicolau, responsável 
técnico pelo Universaúde (programa de 
Promoção à Saúde e Prevenção de Doenças 
Osteomusculares), foram a algumas salas 
do 8º andar do prédio da Reitoria para 
ensinar posturas corretas aos trabalhadores 
durante o desenvolvimento das atividades 
no dia a dia, e dar dicas de ginástica laboral, 
incluindo exercícios de alongamento.  

A pretensão do grupo era percorrer as 
diversas salas daquele andar, mas a ação 
restringiu-se a apenas duas, tamanha a 
curiosidade e o interesse dos profissionais, 
que apontaram seus problemas e tiraram 
dúvidas. Os fisioterapeutas prometeram 
retornar.  

Universaúde – O programa está vincu-
lado à Divisão de Saúde do Trabalhador e 
começou há dois anos, devido às elevadas 
taxas de afastamento do trabalho por causa 
de doenças osteomusculares. Doenças 
relacionadas ao trabalho, chamadas Dort, 
atingem a estrutura orgânica (músculos, 
nervos, articulações) em função da ativida-
de profissional e do ambiente de trabalho.

O Universaúde promove ações de in-
formação como estratégia para adequar as 
condições de trabalho à prática de hábitos 
saudáveis pelos trabalhadores. O progra-
ma está em curso no Centro de Ciências 
Matemáticas e da Natureza. No dia 9 de 
maio haverá um seminário a respeito 
no auditório do Instituto de Estudos em 
Saúde Coletiva (Iesc) aberto ao público. A 
proposta é discutir resultados, experiências 
e propostas afins.

Shiatsu – O Espaço Saúde Sintufrj 
ofereceu sessões de shiatsu expresso, que é 
relaxante e restaurador, com a fisioterapeu-
ta Andreia Tadim. A massagem japonesa, 
que consiste em pressionar determinados 
pontos no corpo com finalidade terapêutica, 
foi muito elogiada pela técnica em micro-
filmagem da Divisão de Gestão Documental 
e Informação, Fabiene de Almeida. “Foi 
ótimo. Ela tem mãos delicadas. Me sinto 
mais leve”, disse a funcionária. 

A Divisão de Saúde do Trabalhador 
(DVST/PR-4/Unidade Siass, 50), o Sintufrj 
e algumas das unidades técnico-científicas 
integradas ao Comitê Técnico de Ações em 
Saúde do Trabalhador marcaram o Dia 
Mundial da Saúde, que é comemorado em 
7 de abril, organizando no hall da Reitoria, 
na manhã de terça-feira, 2, atividades de 
promoção de saúde, práticas e educativas, 
com um foco especial: a hipertensão arte-
rial – tema deste ano do Dia Mundial da 
Saúde.  

Unidades como Instituto de Nutrição 
Josué de Castro, Instituto de Puericultura 
e Pediatria Martagão Gesteira, Escola de 
Educação Física e Desportos, Escola de 
Enfermagem Anna Nery, Faculdade de  Me-
dicina, Faculdade de Terapia Ocupacional, 
Coppe e Faculdade de Fonoaudiologia aju-
daram a realizar o  evento. Os interessados 
puderam participar das atividades, para 
isso bastava se aproximar dos estandes. 

HALL da Reitoria abrigou os estandes das atividades de promoção de saúde. Comunidade aprovou a iniciativa 

Foto: Emanuel Marinho
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Veja como proteger o coração 
de crianças e adultos

1 - Mantenha-se ativo
Mesmo somente 30 minutos de 

atividade moderado/intensa cinco 
dias por semana reduzem o risco 
de doenças cardíacas e derrames; e 
essa atividade não necessita ser um 
exercício, mas tarefas domésticas 
como cuidar do jardim ou pedir as 
crianças para ajudar na limpeza. 
Uma dica pode ser buscar grupos 
de atividades físicas no seu bairro.

2 - Tenha uma dieta saudável 
para o coração

Alimentos processados ge-
ralmente contêm alto teor de 
açúcar, sal, gorduras saturadas e 
trans. Uma dieta saudável para o 
coração, rica em frutas e vegetais, 
ajuda a prevenir doenças cardio-
vasculares e derrames.

Em vez de evitar completa-
mente, troque o chocolate ou 
outros doces por alternativas como 
manga e outras frutas.

Limite o consumo de sal 
para menos de cinco gramas 
por dia (aproximadamente uma 
colher de chá).

dia mundial da saúde

Doenças cardíacas e derrames são evitáveis
Ato do Sintufrj em 
comemoração ao Dia 
Mundial da Saúde

 
Segunda-feira, dia 8, a partir das 9h, 
a direção sindical fará panfletagem e 
colherá assinaturas para a anulação da 
reforma da Previdência Social. 

Para que tanto sal?
O excesso de cloreto de sódio, o sal, pode 
contribuir para o aumento da pressão 
arterial e consequentemente para a 
ocorrência de doenças do coração e 
dos rins. 
Uma colher de chá rasa (ou 5g) por dia 
deve ser o consumo máximo
recomendado para um adulto saudável. 
Mas, no Brasil, um adulto consome em 
média de 10 a 12 gramas por dia,
colocando a saúde em risco.

SAL nOS ALiMEnTOS
Tablete de caldo de carne de 10g 
contém 4,97g de sal
Pão de forma: 0,79g 
Pão francês: 0,81g

QUAnTidAdE dE SódiO nAS
rEfEiçõES
Sanduíche de pão de forma com queijo 
prato e presunto = 602,9 mg de sódio 
(30,2% da recomendação diária de 
sódio).
Macarrão instantâneo de galinha com 
nuggets de frango = 2.750 mg de sódio 
(137,5% da recomendação diária
de sódio).
Macarrão ao alho e óleo com ovo
cozido = 332,42 mg de sódio (16,62% 
da recomendação diária de sódio).

rEcOMEndAçõES  
reduzir a ingestão diária de sal 
previne e controla a hipertensão
arterial e protege corações e rins.
Alimentos industrializados geralmente 
apresentam grande quantidade
de sódio.
Evite acrescentar sal nos alimentos 
depois de prontos

rEcEiTA dO “SAL dE ErVAS”
As nutricionistas dão a dica de uma 
alternativa saudável que pode ajudar a 
diminuir o consumo do sal:

Ingredientes
1 parte de alecrim desidratado; 1 parte 
de manjericão desidratado; 1 parte de 
orégano desidratado e 1 parte de sal 
marinho ou sal grosso.
Como fazer – Bater todos os
ingredientes no liquidificador.
Armazenar em um recipiente de vidro 
com tampa e utilizar como
substitutivo do sal. 

Pondere o tamanho das por-
ções; use pratos menores e assegure 
a ingestão de maiores porções de 
frutas e vegetais do que carboidra-
tos e carnes.

3 - diga não ao tabaco
Um em cada dois fumantes 

morre de doenças relacionadas ao 
tabagismo. O tabagismo passivo 
mata mais de 600 mil pessoal não 
fumantes a cada ano, incluindo 
crianças. Se está difícil parar de 
fumar, procure um profissional 
de saúde. Eduque as crianças 
sobre os perigos causados pelo 
tabagismo. 

4 - Saiba seus números
É importante manter exames 

regulares. Visite um profissional 
que possa aferir sua pressão arte-
rial, níveis de colesterol e glicemia, 
peso e índice de massa corpórea 
(iMc).

Sabendo seus riscos de doen-
ças cardiovasculares é possível 
desenvolver um plano de ação e 
melhorar a saúde cardíaca

fonte: federação Mundial do 
coração.  Mais informações no site 
www.worldheartday.org.

com frequência esses males são 
desencadeados por fatores de risco 
como pressão e colesterol alto, 
sobrepeso e obesidade, tabagismo 
ou presença de diabetes. fatores 
que na maioria das vezes podem 
ser prevenidos e controlados por 
meio de dieta saudável, exercícios 
e evitando o cigarro. 

As ações urgentes devem ser to-
madas também para proteger o co-
ração das crianças e evitar impacto 
físico, financeiro e emocional por 
conta de doenças cardiovasculares 
e derrames.

ANDREIA Tadim, 
fisioterapeuta do Espaço 
Saúde Sintufrj aplicou 
shiatsu a quem quisesse 
experimentar a técnica 
de massagem japonesa. 
Enquanto isso, as 
nutricionistas do Instituto de 
Nutrição Josué de Castro 
reforçaram o alerta contra 
o uso excessivo de sal pela 
população, com o painel 
demonstrativo ao lado

Fotos: Emanuel Marinho

Caldo de carne
(1und. 10g)
4,97g de sal

Salsicha
(2 unds. 100g)

3,43g de sal

Hamburguer
(1und. 55g )
1,5g de sal

Salaminho
(10fts. 50g)
1,33g de sal
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Infelizmente entre os mortos 
da tragédia ocorrida na terça-
feira, dia 2, quando um ônibus 
da linha 328 (Bananal-Castelo) 
voou do alto do viaduto Briga-
deiro Trompowiski para uma 
das pistas da Avenida Brasil, 
encontrava-se um técnico-
administrativo da UFRJ.

Marcius Flávio Nascimento, 
36 anos, foi um dos aprovados 
no último concurso realizado 
pela universidade e trabalhava 
no setor Financeiro do Insti-

Uma vida abreviada

tuto de Puericultura e Pediatria 
Martagão Gesteira (IPPMG). 
“Ele era discreto, amável, uma 
pessoa maravilhosa”, lamentou 
a colega Rubia Silveira. Na 
quarta-feira, dia, 3, a filha de 
Marcius completou um ano de 
vida e a festa estava programada 
para sábado, dia 6.  

O sepultamento do técnico-
administrativo, que morava em 
São Gonçalo, foi acompanhado 
por ex-companheiros de trabalho 
da universidade.    

Motoristas estressados, sem treinamento adequado e exercendo dupla função: condutor 
do veículo e cobrador. Já os passageiros, coitados, outras vítimas. Diariamente enfrentam 
intermináveis engarrafamentos, tanto na ida como na volta ao trabalho. Viajam em 
pé, apertados, em coletivos velhos. São milhares de pessoas expostas cotidianamente ao 
perigo. Fiscalização? Não existe. Diante da tragédia da Avenida Brasil, o mínimo que se 
espera é que a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio 
de Janeiro (Fetransport) seja indiciada como co-autora do crime que até o fechamento 
desta edição resultou na morte de sete pessoas.

   Diretoria do Sintufrj     

Opinião
O dia a dia de puro terror

Foto: internet

TRAGÉDIA ANUNCIADA

Veja as dicas:

1 - A falta de tempo pode 
exercer pressões que produzem 
estresse. A preocupação em fazer 
o dia render, diminuindo os inter-
valos entre os compromissos, é um 
fator comum de estresse na vida 
moderna. É necessário programar 
melhor as atividades, marcando 
os compromissos em horários 
não muito próximos, com tempo 
suficiente para enfrentar possíveis 
imprevistos sem desesperar. Esta-
belecer prioridades e respeitar o 
planejamento estabelecido para 
o dia tem um bom efeito para o 
controle do estresse.

2 - A competição é um dos 
grandes estímulos para a sociedade 
e para o indivíduo. Devemos lutar 

Dicas antiestresse
O estresse é um mal típico do mundo moderno, da vida agitada e cheia de tensões. Vai 

muito além de um simples cansaço físico e mental.
O estresse é negativo quando a pessoa permanece ligada e não consegue relaxar mesmo 

após ter vencido os desafios. Os efeitos do estresse comprometem a saúde, a qualidade de vida 
e os momentos felizes. Saída, aprendendo a gerenciar os fatores estressantes. 

por nossos objetivos e sonhos, porém 
sem o desgaste de comparar as con-
quistas e perdas pessoais com as dos 
outros. É importante não confundir 
competição  com competência. 
Competência é querer fazer bem 
aquilo que se faz e competição é 
desejar ser melhor do que os outros.

3 - A essência da qualidade 
devida e da felicidade está na relação 
afetiva com os outros, todos aqueles 
com que convivemos. Ser aceito e 
querido é muito importante para 
diminuir os efeitos nocivos do estres-
se. Assumir novas posturas diante 
das pessoas pode ser a chave para 
estabelecer laços afetivos saudáveis.

4  -  Atividades físicas regula-
res ajudam a combater fatores de 
risco à saúde, facilitam a descarga 
de tensões, proporcionam relaxa-

mento e diminuem o estresse. Não 
é necessário treinar para ser atleta e 
sim procurar um estilo de vida mais 
ativo, exercitar-se sempre que pos-
sível. Este é um fator fundamental 
no combate ao estresse. Segundo os 
cardiologistas, 30 minutos diários 
são suficientes para condicionar 
o organismo e trazer benefícios à 
saúde. Basta vencer a inércia. Depois 
de começar, fica difícil imaginar a 
vida sem atividade física.

Cada um de nós reage diferente 
diante das diversas fontes de tensões. 
Quanto maior autoconhecimento, 
maior a probabilidade de dar res-
postas eficazes a situações geradoras 
de tensão. É indispensável aumentar 
as formas viáveis e saudáveis de lidar 
com o estresse, já que ele sempre 
estará presente na nossa vida.    

Respire mais profundamente 
O sangue precisa de oxigênio. A respiração profunda amplia 

a clareza da mente e dá mais saúde física. Faça isso calmamente 
durante alguns minutos do dia, preferencialmente em algum lugar 
com muito ar puro.

Aceite sua vida 
Em primeiro lugar é importante deixar claro que aceitar não 

significa se acomodar e se conformar com situações que podem ser 
mudadas. Lute para melhorar o que estiver ao seu alcance, mas procure, 
ao mesmo tempo, ver o que existe de positivo em sua casa, sua família, 
sua cidade e com tudo o mais que faça bem a você, e bem com a vida.  

Acrescente aos conselhos com essa finalidade publicados 
na edição 1021 do nosso jornal estas duas dicas:
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Atraso do orçamento afeta unidades
Museu Nacional ficou até sem água para beber

O orçamento da UFRJ para 
2013, previsto para 15 de março, 
não chegou à universidade e 
as unidades da UFRJ ficaram 
sem receber a primeira parcela 
do orçamento participativo. O 
Museu Nacional, visitado pela 
direção do Sintufrj dia 2 de 
abril, chegou a ficar sem água 
para beber. 

Segundo o superintendente -geral 
de Planejamento e Desenvolvi-
mento da UFRJ, George Pereira, 
houve atraso na sanção presiden-
cial do Orçamento Geral da União 
aprovado no Congresso Nacional, 
e isso atrasou todo o cronograma 
previsto para a universidade, afe-

tando assim o repasse do orçamen-
to participativo para as unidades. 

Ele informou que a UFRJ 
provavelmente  receberia  a 
dotação orçamentária de 2013 
no início de abril, isto dito 
pela Subsecretaria de Plane-
jamento e Orçamento do MEC. 
“Mas independente disso, até 
sexta-feira, 5, a universidade 
descentralizará a verba do 
pagamento de despesas para 
repassar às unidades”, garantiu 
o superintendente.

O total geral do Orçamento 
Participativo de 2013 para todas 
as unidades da UFRJ é de R$ 
20.079.830,00 para despesas de 

Sintufrj leva dança à Vila Residencial
Depois de o Sindicato proporcio-

nar aulas de dança no Fundão e na 
Praia Vermelha, agora é a vez da Vila 
Residencial da UFRJ bailar. No dia 2 
de abril os moradores foram brinda-
dos com a primeira aula da Oficina 
de Dança do Sintufrj na Associação 
de Moradores local (AmaVila).  

As aulas são abertas aos mo-
radores da Vila, sindicalizados ou 
não ao Sintufrj, e aposentados. A 
proposta faz parte do trabalho de 
inclusão constante divulgada na 
carta-programa da nova direção, 
e foi posta em prática pela Coor-
denação de Educação, Cultura e 
Formação Sindical

Os interessados podem se ins-
crever na própria associação de 
moradores ou na sede do Sintufrj, no 
horário comercial. Dança de salão, 
samba, bolero, soltinho, salsa e forró 
estão no cardápio da oficina. As aulas 
na AmaVila serão às terças-feiras, das 
13h às 14h, e sob o comando do trio 
de instrutores de dança do Sintufrj: 
Davi Vieira Adão, Luiz Ferreira e 
Edson Paixão. 

“A receptividade dos moradores  
da Vila Residencial foi ótima. A Vila, 

que andava esquecida, está sendo 
valorizada, e a dança e outras for-
mas  de cultura são um excelente 
instrumento de inclusão. A direção 
do Sintufrj planeja outras ações que  
contemplem os moradores da Vila”, 
antecipou a coordenadora Ana Célia. 

Alegria, saúde e diversão
O instrutor  Davi, 52 anos, explica 

que a proposta apresentada pela 
Coordenação de Educação, Cultura 
e Formação Sindical foi prontamente 
abraçada pela equipe. “Vamos ensinar 
o básico para os alunos terem mais 
liberdade para aprender e se soltar. 
Para os aposentados será ótimo, pois 
a maioria é sedentária e não tem 
com o que se ocupar. E os benefícios 

custeio, sem contar os hospitais 
universitários (HUs). A primeira 
parcela destinada ao Museu 
Nacional é de R$ 103.267,00, 
para manutenção e consumo, 
e de R$ 28.276,00 para serviços 
de terceiros de pessoa jurídica 
(empresas terceirizadas).

O problema no Museu Na-
cional foi averiguado pelos 
diretores Francisco de Assis, 
Celso Procópio e Rubens Mo-
rais. Eles foram à unidade na 
terça-feira, dia 2, e conversaram 
com os funcionários e o diretor 
administrativo Wagner Martins, 
que explicou o problema. 

para a saúde são enormes”, afirma 
entusiasmado.  Davi, inclusive, já 
participou como dançarino em vários 
programas de televisão. 

Luiz tem 46 anos e afirma que 
o trabalho na Vila Residencial 
será voltado para a qualidade de 
vida. “Nosso objetivo não é fazer 
do aluno um exímio dançarino, 
mas que ele se divirta. Vamos 
estimular o lado humanitário no 
grupo: a pessoa traz sua experi-
ência de vida e em troca recebe 
também a experiência de outros. 
Isso, principalmente para os que 
se aposentaram, que acabam se 
isolando e ficando sedentários, só faz 
bem. No grupo eles, além de dançar, 
combinam passeios, riem. Aliás, rir é 

o melhor remédio”, diz o professor.
Edson, 49 anos, destaca que 

não conhece nenhum trabalho 
de dança na Vila Residencial e 
a atividade vai beneficiar muita 
gente. “Não tem idade mínima 
nem máxima. Não tem contrain-
dicação. Com apenas 40 minutos 
de exercício você queima 600 
calorias, e na dança a pessoa al-
cança muito mais. A dança mexe 
com o corpo todo e melhora a 
postura. Não tem artrose, artrite, 
hipertensão ou mau humor. O meu 
recado para estimular o pessoal é o 
seguinte: nunca desistam de tentar. 
Como estamos chegando agora, 
alguns podem ficar ressabiados. 
Mas valerá a pena dar um crédito 

na   gente. Vai fazer muito bem a 
todos, e dou a mão à palmatória 
se daqui a um ano não fizermos 
um grande baile”, afirma Edson, 
em tom de desafio. 

Profissionalismo
Os três instrutores da Oficina de 

Dança do Sintufrj são dançarinos 
profissionais experientes e trabalham 
na entidade desde que ela foi fundada 
como associação. 

Os instrutores são registrados no 
Sindicato dos Profissionais de Dança 
do Estado do Rio de Janeiro. E por eles 
já passou muita gente que acabou se 
formando, optando por dar aula e 
abrir sua própria academia. 

Então, vamos dançar?

PRIMEIRO dia de aula: gerações se encontram na AmaVila 

Foto: Internet

Foto: Emanuel Marinho

ANA Célia
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O golpe militar de 31 
de março de 1964 completou 49 
anos e foi o mais longo período 
de interrupção democrática pelo 
qual passou o Brasil durante a 
República. Os “anos de chum-
bo”, ou seja, a ditadura militar, 
foram marcados pela cassação 
de direitos civis, censura à 
imprensa, repressão violenta 
das manifestações populares, 
assassinatos e torturas.

Estudo feito pelo governo 
federal triplica a lista oficial de 
mortos e desaparecidos políticos 
nos porões da ditadura militar. 
São camponeses, sindicalistas, 
líderes rurais e religiosos, pa-
dres, advogados e ambientalis-
tas mortos nos grotões do país 
entre 1961 e 1988. A maioria 
morreu na região amazônica 
durante os 21 anos de regime 
militar (1964-1985).

Dos mais de 1.200 nomes 
analisados, o estudo detalha 
a morte ou desaparecimento 
de ao menos 600 pessoas não 
relacionadas na lista oficial de 
357 mortos (familiares contam 
426). Para a Secretaria de Di-
reitos Humanos, os novos casos 
têm relação direta ou indireta 
com a repressão da ditadura. 
O documento foi enviado à 
Comissão da Verdade e à Co-
missão Especial sobre Mortos e 
Desaparecidos Políticos. 

O reconhecimento de parte 
dessas 600 vítimas é uma reivin-
dicação antiga de organizações 
como a Comissão Pastoral da 
Terra e Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem Terra. Mui-
tos foram assassinados a mando 
de fazendeiros ou políticos que 
tinham ligações com o regime. 

O que ocorreu no sul do Pará 
e hoje norte do Tocantins após 
a Guerrilha do Araguaia (1972-
1974), por exemplo, quando 
mateiros, camponeses e ativistas 
foram assassinados – muitos 
por ex-agentes e militares – sob 
o pretexto de “limpeza” da área 
ou para apagar vestígios dos 
conflitos com os guerrilheiros 
do PCdoB. 

O estudo da Secretaria de 
Direitos Humanos não aborda 
a matança de índios na dita-
dura (alguns pesquisadores 
estimam mais de 2.000 vítimas 
indígenas), tema de uma outra 
investigação que organismos de 
direitos humanos querem levar 
para a Comissão da Verdade. 
Segundo o frade dominicano 
Frei Beto, a lista é até tímida 
perto do que se sabe que de 
fato aconteceu. E não só entre 
o povo do campo. Índios, por 
exemplo, foram exterminados 
na construção da Transamazô-
nica, lembrou. 

Não esquecer para nunca 
mais acontecer  

As mulheres representam 28% 
dos 179 desaparecidos políticos  
listados pela Comissão da Verdade 
paulista e, entre todos os 437 mor-
tos e desaparecidos no período, são 
11%. Elas militaram nas principais 
organizações: PCdoB, ALN, VPR, 
Val-Palmares e MRT, e estiveram 
lado a lado com os homens em 
todo o movimento que marcou o 
período mais duro da resistência, 
entre 1968 e 1973. Foram tam-
bém responsáveis por lances que 
intrigaram a polícia da ditadura: 
a presença de uma falsa loura nas 
ações armadas.

De acordo com pesquisa feita 
para seu doutorado na USP, a 
historiadora Maria Cláudia Ba-
dan Ribeiro levantou que eram 
as mulheres na Ação Libertadora 
Nacional (ALN) que cuidavam 
de encontros clandestinos, le-
vantavam informações para o 
planejamento de ações armadas, 
arranjavam documentos falsos, es-
condiam em “aparelhos” seguros 
os mais procurados, articulavam 
apoio internacional, editavam 
publicações (O Guerrilheiro, Ação 
e Venceremos) e ainda participa-
ram de ações armadas.   

Segundo a pesquisadora, no 
Arquivo Brasil Nunca Mais, é 
expressiva a presença feminina 
no total de processos relacionados 
às organizações: 67,7%. Ao entre-
vistar 43 mulheres que estiveram 
na linha de frente da guerrilha, 
Maria Cláudia descobriu que desse 
total quase um quarto pertenceu 
ao Grupo Tático Armado, o GTA 
da ALN, por onde transitaram os 

guerrilheiros do grupo de fogo, o 
setor da guerrilha que executava 
assaltos e ações mais fortes. 

Eram atividades que exigiam 
sangue-frio e não distinguiam 
homens e mulheres de riscos e 
responsabilidades. Uma delas, 
Sônia Maria Ferreira Lima, acu-
sada de participação num assalto 
a banco que terminou na morte de 
um segurança no Rio de Janeiro, 
virou alvo de um pedido de pena 
de morte, mas acabou denunciada 
e condenada a prisão perpétua.

A pesquisadora concluiu que 
nas ações pesadas da esquerda 
armada, há sempre a presença de 
mulheres. No Araguaia, por exem-
plo, entre os 88 guerrilheiros – 68 
deles foram mortos – distribuídos 
pelo PCdoB em três destacamentos, 
elas eram 19. A mais caçada foi a 
geóloga Dinalva Conceição Teixei-
ra, a Dina, presa numa emboscada 
pelo major Curió, já no final da 
guerrilha, executada friamente dias 
depois e até hoje desaparecida. Dina 
virou lenda no Araguaia. 

Na área urbana, algumas cha-
mam a atenção pela variedade e 
peso das ações: Jessie Jane Vieira de 
Souza estava no grupo que tentou 
sequestrar o avião Caravelle, da 
companhia área Cruzeiro do Sul, 
em 1970 no Galeão. Historiadora, 
atualmente é diretora do Arquivo 
Público do Rio. Ana Miranda Bur-
sztyn, participou do assalto às Lojas 
Mappin, em São Paulo, em cuja 
ação morreu um dos seguranças. 
Socióloga, integra a ONG Militante 
Coletivo RJ Memória, Verdade e Jus-
tiça. Maria do Amparo Araújo, da 

ALN, que ficou cerca de dez anos 
na clandestinidade e chegou a ser 
dada como morta pelos órgãos de 
repressão, participou da “expro-
priação” da Metalúrgica Mengels, 
no Rio de Janeiro. Hoje ela integra 
a direção do Grupo Tortura Nunca 
Mais e assessora a Secretaria de 
Articulação Internacional do 
governo de Pernambuco.

Na sessão conjunta das Co-
missões da Verdade Nacional 
e Paulista, realizada no dia 1° 
de abril, foi homenageada Inês 
Etienne Romeu (VPR), uma mili-
tante que participou dos confron-
tos e horrores da ditadura. Ele fez 
parte do sequestro do embaixador 
suíço Giovanni Enrico Bucher.

Inês é a única sobrevivente 
da Casa da Morte, como ficou 
conhecido o centro de tortura 
clandestino de Petrópolis, região 
serrana do Rio de Janeiro, cuja 
existência foi ela que denunciou. 
Com a saúde debilitada, ela vive 
atualmente em Niterói. Tortura-
da, humilhada e estuprada na 
prisão, é quase um milagre que 
tenha sobrevivido.

Inês não só iniciou a série de 
denúncias contra a tortura no 
Brasil, como foi a primeira mili-
tante a alertar a esquerda sobre a 
traição de José Anselmo dos San-
tos, o cabo Anselmo. A informação 
foi passada por Maria Auxiliadora 
Brito aos banidos que estavam 
no Chile, mas acabou não sendo 
levada a sério por dirigentes como 
Onofre Pinto, que depois seriam 
mortos em emboscadas.

(Fonte: sites na internet)

Fotos: Internet

Mulheres na linha de frente

golpe de 64


	Jornal1023p1.pdf
	Jornal1023p2
	jornal1023p3
	Jornal1023p4
	Jornal1023p5
	Jornal1023p6
	jornal1023p7
	Jornal1023p8

