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O povo nas ruas 
A força das manifestações em várias partes 
do país começa a conquistar vitórias práticas, 
com governos e prefeituras reduzindo o preço 
das passagens de ônibus. Mas os sinais das 
ruas indicam que o povo não pretende recuar 
da luta só porque as tarifas de coletivos foram 
reduzidas. Atenção governos: a população está 
mostrando, e com impaciência, que o Brasil não 
é só o país do futebol; a frase “rouba mais faz” 
é abjeta e nada tem a ver com a realidade, e 
ninguém aguenta mais politicagens. Está na 
hora de Brasília dar o exemplo saindo na frente 
com uma agenda que contemple as necessidades 
básicas da população. Chega de esquemas e 
enrolação. A hora é agora! 

Moção de apoio do Sintufrj 
“A direção do Sintufrj apoia incondicionalmente as manifestações pela 
redução do preço das passagens de ônibus e por qualidade dos trans-
portes coletivos, assim como também pelo atendimento de reivindica-
ções, tais como: mais investimentos na saúde e na educação pública, 
fortalecimento do SUS, pela democratização dos meios de comunica-
ção, moradia e saneamento básico para todos, entre outras justas co-
branças que estão sendo feitas aos governos pelo povo nas ruas.” 

O povo nas ruas 
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Nota de falecimento
Com pesar, a direção do Sintufrj informa o falecimento do dire-

tor do Instituto de Química, Joab Trajano Silva, ocorrido no dia 13 
de junho. Na quarta-feira, 19, a comunidade do IQ homenageou o 
professor e se solidarizou com a dor da família realizando um ato ecu-
mênico (foto). 

A blogosfera ferveu nos últi-
mos dias com articulistas conje-
turando sobre os mais diversos 
aspectos deste novo e surpreen-
dente momento histórico em que 
vive o país. E embora a pauta de 
reivindicações estivesse cada vez 
mais bem definida, um tema em 
especial rendeu uma série de arti-
gos: para onde vai o movimento. 
O foco principal recaiu sobre uma 
possível guinada à direita que al-
guns segmentos da sociedade pre-
tendiam dar ao movimento. 

Artigo do jornal Brasil de Fato 
apontou o “Perigo conservador”, 

“Que movimento é esse e para onde ele vai?”
afirmando: “Inicialmente, a mídia 
condenou veementemente as mani-
festações, classificou os jovens como 
vândalos e ressaltou a presença de 
uma classe média sem motivos para 
revolta. Aos poucos, sobretudo após 
a brutal ação dos policiais paulistas 
que feriu 8 jornalistas e centenas de 
manifestantes, a imprensa come-
çou a demonstrar simpatia e tentou 
contagiar o movimento com suas 
pautas”. 

“Não, reaça, eu não estou do seu 
lado. Não vem transformar esse pro-
testo legítimo em uma ação despo-
litizante contra a corrupção”, dizia 

um post inflamado no Facebook, 
logo complementado por outro 
exatamente no mesmo tom: “Rea-
cionários estão determinados a tam-
bém sair do facebook e transformar 
a insatisfação coletiva numa versão 
inchada do elitista ‘Cansei’, com sua 
pauta moralista e antipetista”.

Pablo Villaça, no blog Escrevi-
nhador, lembrou que “Vivemos em 
tempos perigosos: a direita religiosa 
se torna cada vez mais influente e as 
grandes empresas da mídia já perce-
beram que o PSDB não é uma opo-
sição viável – e, assim, decidiram ser 
elas mesmas a oposição. Não é à toa 

que, contradizendo todos os índices 
econômicos divulgados por órgãos 
independentes, a Globo, a Folha, a 
Veja e o Estadão vêm pintando um 
quadro de instabilidade crescente: 
inflação alta, dólar alto, PIB decres-
cente e por aí afora, pintando um 
país em crise que, sejamos honestos, 
não corresponde ao que vemos todos 
os dias nas ruas”.

“O grito dos jovens está longe 
de bradar contra os ‘mensaleiros’, 
contra a inflação, contra as políticas 
sociais de transferência de renda. O 
movimento é progressista por natu-
reza e agora tem de saber lidar com 

uma ameaça feroz: a direitização”, 
diz artigo da revista Carta Capital, 
assinado por Paulo Motoryin, expli-
cando: A grande imprensa já está 
mobilizada para maquiar o movi-
mento de acordo com um ideário 
conservador, por isso o povo precisa 
fazer seu recado ser entendido.

“O que queremos é derrubar as 
barreiras entre ricos e pobres, que-
brar os muros entre centro e peri-
feria, consolidar o povo como um 
ator político de importância ímpar e 
lutar por um Brasil com justiça so-
cial, sem desigualdade. Nada mais. E 
nada menos”, conclui.

A CUT solicitou ao Departa-
mento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese) 
– órgão de assessoria do conjun-
to do movimento sindical – um 
amplo e completo estudo sobre as 
possíveis defasagens na correção 
monetária das contas do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS). A assessoria jurídica da 
Central também está analisando 
as medidas coletivas que podem ser 
tomadas para defender os interesses 
da classe trabalhadora.  

Desde 1991, as correções são de 
capitalização de 3% ao ano mais 
TR (Taxa Referencial). Em 2001, o 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
editou a súmula 252 reconhecendo 
a TR como fator de correção dos sal-
dos das contas do FGTS. Este índice, 

CUT estuda novos critérios de atualização do FGTS
porém, tem ficado abaixo da infla-
ção. Em 2012, por exemplo, a corre-
ção das contas do FGTS foi de 3% e a 
inflação foi de 5,8%.   

Os estudos solicitados pela CUT 
para fundamentar uma decisão 
segura em defesa dos interesses da 
classe trabalhadora deverão ficar 
prontos até o dia 7. Só então toma-
remos uma decisão que será ampla-
mente comunicada a todos os diri-
gentes em primeiro lugar e, depois, 
a todos/as trabalhadores/as através 
da mídia formal e do site da nossa 
Central.

Neste sentido, a CUT Nacional 
orienta as CUT’s Estaduais, Confe-
derações, Federações e Sindicatos a 
aguardarem a decisão da Executiva 
Nacional. Enquanto isso, é funda-
mental que os dirigentes CUTistas 

orientem todos/as os/as trabalhado-
res/as a não assinarem nenhum tipo 
de documento ou procuração para 
entrar com ações judiciais.

É importante ressaltar que a 
CUT defende um amplo processo de 
negociação com o governo, com o 
Conselho Curador do FGTS, a Caixa 
Econômica Federal e todos os órgãos 
envolvidos na gestão do Fundo para 
reivindicar a revisão do saldo das 
contas e sugerir novos critérios para 
atualização dos índices no futuro.

Se essas negociações não resul-
tarem em acordo que repare even-
tuais perdas passadas e evite perdas 
futuras, a CUT entrará com ações 
judiciais para proteger os interesses 
dos trabalhadores.

Fonte: Nota oficial da CUT 
Nacional de 5 de junho de 2013

De 24 a 28 de junho, no audi-
tório Professor Manoel Maurício 
de Albuquerque, campus da Praia 
Vermelha.

Programação

Segunda-feira, dia 24
  Das 10h30 às 12h – “O im-

pacto das drogas na construção da 
subjetividade”, com Joel Birman 
(psicanalista IP-CFCH).

 Das 14h às 16h – “Interna-
ções compulsórias: quando a exce-
ção vira regra”, com Pedro Paulo 
Bicalho (psicólogo-IP/CFCH) e Rita 
Cavalcante (Serviço Social/CFCH).

Terça-feira, dia 25
 Das  9h às 12h – “Estrutu-

ras e dispositivos em saúde mental 
do SUS”, com Paula Cerqueira 
(UFRJ/SUS).

 Das 14h às 17h – “Po-
líticas nacionais sobre álcool 
e outras drogas”, com Lúcia  

1ª  Semana de  Prevenção  do  Uso 
Abusivo de Drogas

Karan (juíza/Leap).

Quarta-feira, dia 28
 Das 9h  às 12h – “Cine debate: O 

bicho de sete cabeças”.
 Das 14h às 17h – “Arte e pre-

venção”, com João Baiano Neto e 
Erica Canarim  (Nepad).

Quinta-feira, dia 27
 Das 10h às 12h – “Atendi-

mento comunitário”, com Sebastião 
A. Araújo (Ong/Maré).

 Das 14h às 17h – “Efeitos 
Neurofisiológicos do uso de drogas”, 
com João Menezes e Mônica Rocha 
(ICB/CCS).

Sexta-feira, dia 28
 Das 10h às 12h – “Crack e 

a redução de danos”, com  Marcelo 
Cruz (Ipub/Projad).

 Das 14h às 16h – “Uma expe-
riência de prevenção  ao uso abusivo 
de drogas”, equipe.  

1° Seminário de Segurança e Saúde 
do Trabalhador

Será realizado na quinta-feira, dia 27, das 9h às 17h, no salão nobre do 
IFCS (Largo de São Francisco n° 1, Centro). Veja a programação:

 Às 9h – abertura.
 Das 10h30 às 13h – mesas-redondas: “Política de segurança e saúde  

do trabalhador”,  Roberto Gambine (PR-4); “Brigada de incêndio e estru-
turas prediais, Ivan do Carmo (PU); “Segurança do trabalhador”, Raquel 
Galdino (DVST); e “Cissp”, Mário Castro Perez (DVST).

 Das 13h às 14h30 – almoço. 
 Das 14h30 às 17h – Siass, Eduardo Oliveira (PR-4); “Brigadas de 

incêndio e suas normas”, Wesley Pinheiro (Crea) e Rosane Mara Tomazo 
(Coppe).

 Às 17h – coquetel de encerramento. 

Palestra sobre Siass
Na terça-feira, dia 25, das 9h às 12h, no auditório Halley Pacheco, 8° 

andar do HUCFF, será realizada palestra sobre o Sistema Integrado de Saúde 
do Servidor (Siass). O Siass é uma política federal e encontra-se em implan-
tação na universidade. Terezinha Ramos, da Divisão de Saúde do Trabalha-
dor (DVST), será a palestrante.    

Agenda Sintufrj
Terça-feira, dia 25

Às 10h: Reunião do GT-Aposen-
tado e Pensionistas. Local: Espaço 
Cultural do Sintufrj (Cidade Uni-
versitária). Lembrete: toda última 
terça-feira do mês é realizada reu-
nião dos aposentados e pensionis-
tas.
Quarta-feira, dia 26

Às 14h, reunião do Sintufrj com 
os trabalhadores do Instituto de 
Biologia. Local: salão Azul, bloco 
A do CCS.Pauta: retrocesso no pro-
cesso de eleição da direção do IB; 
campanha pela democratização da 
universidade e informes gerais do 
Sintufrj. 

Às 14h, no Espaço Cultural do 
Sintufrj: reunião do GT-Antirracis-
mo. Pauta: informes da reunião da 
Fasubra e organização.
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DIA NACIONAL DE LUTA

Num esforço de formação po-
lítica e de construção coletiva de 
propostas para as atuações de en-
frentamentos, a Fasubra prossegue 
realizando os Encontros Regionais 
(uma ação sindical sem caráter 
deliberativo). O Encontro Regional 
Sudeste II ocorreu do dia 19 a 21, 
foi sediado pelo Sintufes e contou 
com a participação de representan-
tes da categoria de São Paulo e Rio 
de Janeiro, além, é claro, dos traba-
lhadores da Universidade Federal 
do Espírito Santo. 

O Sintufrj participará do Encon-
tro Sudeste I que será realizado no 
mês de setembro, em Belo Horizonte. 

Conjuntura, Empresa Brasi-
leira de Serviços Hospitalares (Eb-
serh), Fundação de Previdência 
Complementar do Servidor Público 
Federal (Funpresp), Projeto de Lei 
92/2007, carreira, negociação co-
letiva, direito de greve e liberação 
sindical, turnos contínuos com jor-
nada de 30 horas e terceirização fo-
ram os temas da pauta do encontro.

Ação na Alerj 
contra o PLP/92

A direção do Sintufrj entre-
gou na quinta-feira, dia 13, car-
ta aos deputados na Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro 
(Alerj) solicitando apoio con-
tra a aprovação, pelo Congresso 
Nacional, do Projeto de Lei n° 
92/2007, que cria a Fundação 
Estatal de Direito Privado. A 
ação sindical fez parte das ativi-
dades planejadas pelo transcur-
so do Dia Nacional de Luta dos 
Servidores Públicos Federais – 
12 de junho. 

“Os técnicos-administrativos 

O projeto de lei que cria 
o Plano Nacional de Educação 
(PNE) para vigorar até 2020 tra-
mita no Congresso Nacional e vá-
rias emendas foram construídas 
pela UNE, Ubes, Contee e CNTE 
sendo resultantes das resoluções 
da Conferência Nacional de Edu-
cação. A Fasubra pretende que no 
PNE também estejam incluídos 
os trabalhadores técnico-admi-
nistrativos (TAEs) das universi-
dades públicas ou privadas. Para 
isso, apresentou algumas emen-
das ao plano e vem reivindicando 
esse debate por meio de uma au-
diência pública.

A Federação entende que de-
vam estar previstas metas de va-
lorização e capacitação para os 
TAEs e demais profi ssionais da 
educação, assim como deva ser 
incluída nos indicadores de qua-
lidade da universidade a catego-
ria dos TAEs. O projeto de lei do 
PNE foi aprovado na Comissão 
de Assuntos Econômicos (CAE) 
do Senado e sofreu várias altera-
ções. Antes de ir ao plenário, o 
projeto ainda passará pelas Co-
missões de Constituição e Justiça 
(CCJ) e de Educação, Cultura e 
Esporte (CE). 

em educação da UFRJ somam for-
ças com as entidades sindicais que 
compõem o fórum em defesa dos 
servidores e serviços públicos e o 
conjunto dos trabalhadores das es-
feras federal, estadual e municipal  
comprometidos com a construção 
de políticas de Estado que enfren-
tem a continuidade da implemen-
tação do modelo de Estado Míni-
mo em curso com a disseminação 
das OS e da Ebserh, estão na luta 
contra o PLP 92/07”. 

“Esta luta”, diz o texto da 
carta aos parlamentares, “vem 

sendo travada há pelo menos 
seis anos, desde que o projeto de 
lei estava no Ministério do Pla-
nejamento, num exemplo de re-
sistência do conjunto da classe, 
por entender que este modelo ad-
ministrativo está na contramão 
do crescimento e fortalecimento 
do Estado Brasileiro como con-
dutor legítimo das políticas pú-
blicas. Áreas estratégicas como 
educação, pesquisa, saúde, meio 
ambiente e cultura devem con-
tinuar como responsabilidade 
do Estado, com fi nanciamento e 

gestão pública.”
O documento é encerra-

do com o apelo: “Convictos da 
justeza e legitimidade de nossa 
luta, reiteramos a posição das 
entidades nacionais e reivin-
dicamos a retirada de pauta e 
o arquivamento do PLP 92/07. 
Conclamamos os parlamentares 
desta Casa a ouvir o clamor dos 
trabalhadores e da sociedade e 
sepultar de vez este nefasto pro-
jeto que está na contramão do 
desenvolvimento e crescimento 
do Estado Brasileiro.”

REIVINDICAÇÃO

Fasubra quer inclusão dos TAEs 
no Plano Nacional de Educação

Diretrizes do PNE
O novo Plano Nacional de Educação apresenta 10 diretrizes e 20 metas, 

seguidas das estratégias específi cas de concretização. Tanto as metas quan-
to as estratégias premiam iniciativas para todos os níveis, modalidades e 
etapas educacionais. Há estratégias específi cas para a inclusão de minorias, 
como alunos com defi ciência, indígenas, quilombolas, estudantes do cam-
po e alunos em regime de liberdade assistida.

Universalização e ampliação do acesso e atendimento em todos os ní-
veis educacionais são metas mencionadas ao longo do projeto, bem como o 
incentivo à formação inicial e continuada de professores e profi ssionais da 
educação em geral, avaliação e acompanhamento periódico e individuali-
zado de todos os envolvidos na educação do país – estudantes, professores, 
profi ssionais, gestores e demais profi ssionais –, estímulo e expansão do es-
tágio.

Depois de muita negociação, a Comissão de Assuntos Econômicos re-
tomou uma proposta que havia sido votada na Câmara dos Deputados: até 
o sétimo ano de vigência do PNE seriam aplicados 7% do Produto Interno 
Bruto (PIB). Os 10% inicialmente propostos serão alcançados apenas a par-
tir do 10º ano. O texto aprovado pelo CAE vincula os royalties do petróleo sob 
o regime de partilha e concessão ao fi nanciamento da educação.

Representantes da Fasubra, 
em reunião com a senadora 
Ana Rita (PT-ES) e o relator 
do PNE, senador José Pimentel 
(PT-CE), dia 11 de junho, so-
licitaram a realização de uma 
audiência pública para debater 
as emendas e criticaram as al-
terações – muitas signifi caram 
um retrocesso nos avanços ob-
tidos pelas organizações educa-
cionais e sindicais da sociedade 
–, principalmente em relação 
ao artigo que defi nia recursos 
públicos para a educação públi-
ca. A mudança da redação abriu 
fl anco para todo tipo de repasse 
às instituições privadas.

Emendas
Das emendas apresentadas, a 

Federação destaca:
- Democratização da educa-

ção em todos os níveis: eleições 
dos dirigentes das universidades 
públicas e privadas, composição 
paritária dos conselhos e mu-
dança na composição do Con-
selho Nacional de Educação, 
garantindo a participação dos 
trabalhadores;

- Universalidade e equidade 
do acesso: ampliação de vagas, 

inclusive noturnas e de institui-
ções públicas;

- Aprovação de políticas afi r-
mativas com corte racial e social;

- Ampliação de metas do fi -
nanciamento público estável a 
10% do PIB;

- Valorização, formação e 
capacitação do conjunto dos tra-

balhadores da educação de todos 
os níveis e categorias (docentes e 
técnicos-administrativos);

- Reconhecimento do papel 
do trabalhador técnico-adminis-
trativo em educação das Ies, no 
cumprimento do princípio indis-
sociável do ensino, da pesquisa e 
da extensão. 

Encontro Sudeste II 
da Fasubra

 

         



 

Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1034 – 24 a 30 de junho  de 2013 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 7

90 anos

O bonito salão do Colégio 
de Altos Estudos, no Flamengo, 
com suas janelas amplas viradas 
para a paisagem verdejante, as-
sim como a manhã de sol do dia 
19 de junho formaram a mol-
dura ideal para a emocionante 
solenidade de comemoração dos 
90 anos da Escola de Enferma-
gem Anna Nery (EEAN).

Senhorinhas com ar digno 
e lindamente vestidas dividiam 
com jovens e empolgados for-
mandos, amigos ilustres, fami-
liares, técnicos-administrativos 
e professores da universidade e 
de instituições afins os inúmeros 
lugares do salão para acompa-
nhar as homenagens à Escola, 
sempre pontuadas por palmas. 
A trajetória da unidade ao longo 
de quase um século foi revista 
por meio de uma produção au-
diovisual que aguçou a memó-
ria e os sentidos da maioria.

A retrospectiva histórica da 
unidade foi mostrada cronologi-
camente, e não houve quem não 
se emocionasse com as imagens 
emolduradas pela nostalgia e 
embaladas pelos versos de “Re-
descobrir”, de Gonzaguinha, 
cantada por Elis Regina: “Como 
se fora / A brincadeira de roda / 
Memória! / Jogo do trabalho /Na 
dança das mãos / Macias!...”. 

A emoção estava à flor da 
pele de Cecilia Maria Isidoro 
Pinto, que dos seus 30 anos de 
enfermagem já dedicou 17 deles 
à Escola. Assim como o orgulho, 
expresso ao assistir a trajetória 
da Escola na linha do tempo 
preparada pelo Núcleo de Pes-
quisa Histórica da EEAN, coorde-
nada por Maria Angélica.

Homenagens 
As homenagens começaram 

com o destaque à professora 
emérita Elvira de Souza, aplau-
dida de pé, seguidas por outras 
manifestações de apreço àquelas 
que construíram a história da 
instituição, as “annanerianas”, 
como brincou a diretora Neide 
Aparecida, apontando o auditó-
rio cheio de personalidades.

Vilma Cavalcanti, outra 
professora emérita, lembrou 
que era naquele prédio que 
funcionava a antiga Escola 
de Enfermagem Anna Nery da 
Universidade do Brasil e onde 
ela residiu dividindo um quarto 
com uma colega, quando era 

Anna Nery comemora décadas 
de eficiência, tradição e história

Novos sonhos
Além do lançamento do livro 

da professora Vilma Carvalho e de 
uma exposição fotográfica sobre 
a Escola, uma maquete chamava 
a atenção, porque representava o 
sonho daquela comunidade de ex-
pansão da unidade. 

Sonho que foi logo acrescido 
pela ideia lançada de se iniciar 
um movimento para retomada do 
prédio do Colégio de Altos Estudos, 
que já abrigou a Escola. Durante a 
solenidade foi redigido um abaixo-
assinado que circulou rapidamente 
pelo salão e mais tarde apresentado 
pela professora emérita Lygia Paim. 

A diretora Neide Aparecida Tito-
nelli Alvim disse que as iniciativas 
da Escola para reaver as antigas 
instalações ocorrem desde que o 
prédio foi tomado, em 1973, e que 
esperam recuperar pelo menos 
uma sala para a constituição do 
Museu da Escola Anna Nery. Ela 
contou que o prédio foi vendido 
ao governo pelo reitor da UFRJ na 
época como forma de angariar re-
cursos para constituir o campus da 
Ilha do Fundão.

Novas instalações
Além da perspectiva de dar con-

tinuidade ao compromisso social de 
preservar a excelência do curso de 
graduação ao pós-doutorado, Neide 
Aparecida informou que a comu-
nidade acadêmica da Escola deseja 
concretizar o Plano Diretor prepa-
rado para a unidade, que inclui a 
ampliação do Pavilhão de Aulas 
Thompson Motta e prevê a possibi-
lidade de construção de um prédio 
anexo, cujo projeto é assinado pela 
Faculdade de Arquitetura e Urbanis-
mo (FAU). A diretora tem expectativa 
de apresentar o projeto ainda este 
ano ao Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional (Iphan).

Modelo nightingaliano

aluna. “Sou testemunha das lá-
grimas que correram dos olhos 
da diretora quando foi obrigada 
a entregar o prédio. Perdemos 
um patrimônio que, por direito 
de ocupação, era nosso”, afir-
mou, lembrando que o governo 
da ditadura comprou o prédio 
para residência dos estudantes 
na década de 70.

A superintendente da Pró-
Reitora de Extensão, Inês Souza, 
sugeriu à diretora atual que abra 
um processo para que se possa 
reaver o prédio para a Escola.

Entre os que prestigiaram 
a homenagem à Escola esta-
vam a presidente da Associa-
ção Brasileira de Enfermagem, 
Iraci França, a presidente da 
Seção Regional de Enferma-
gem, Maria Alves, responsável 
pela área de Enfermagem do 
Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e 
Tecnológico, Denise Oliveira,  
Márcia de Assis, do Capes, e 
Maria Carvalho, do Conselho 
Regional de Enfermagem.

Para a diretora Neide Apare-
cida, o dia 19 de junho é im-
portante para a Escola Anna 
Nery, mas também para a en-
fermagem brasileira. Porque 
foi nessa data, em 1923, que 
houve a chegada da “Turma 
das Bem-Vindas” – enfermeiras 
pioneiras da delegação norte-

americana que trouxeram pa-
râmetros importantes para a 
enfermagem no Brasil, no mo-
delo “nightingale”.

Florence Nightingale (1820 a 
1910) foi uma das pioneiras da 
enfermagem moderna e também 
no tratamento a feridos durante a 
Guerra da Crimeia.

Segundo Neide Aparecida, o 
sistema de Florence Nightinga-
le marca a era da enfermagem 
moderna, e chegou ao país pelas 
mãos desta delegação america-
na, responsável pela implanta-
ção do modelo nos moldes cien-
tíficos, na primeira escola a ser 
implantada no Brasil.

CECÍLIA Maria (de colar) com colegas da equipe de enfermagem

MARIA  Alves, professora emérita Vilma Carvalho, Iraci França, Neide Aparecida Titonelli, 
decana do CCS Maria Fernanda Quintela, Silvia Tereza, Ana Inês e Denise Oliveira 

SALÃO da cerimônia festiva com seus janelões em estilo colonial lotou         

Fotos: Renan Silva
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FASUBRA

Furo do MPOG
A secretária de Relações do 

Trabalho do Ministério do Plane-
jamento informou que a equipe 
encarregada de analisar o relató-
rio não concluiu o trabalho por 
problemas de agenda e complexi-
dade do tema. Alguns pontos, por 
exemplo, ainda precisam passar 
por análises jurídicas, como os 
cargos extintos e aglutinações. 
Devido a isso houve tentativas de 
reagendar a reunião, mas sem 
êxito. Porque para a secretária não 
adiantava apresentar parecer não 
conclusivo sem o parecer jurídico 
do Ministério do Planejamento 
num relatório consolidado.  

Tem prazo?
Os dirigentes da Fasubra inda-

garam sobre a existência ou não 
de prazo para conclusão desses 
trabalhos, mas a equipe não soube 
responder, o que gerou indignação 
na bancada da Federação e na do Si-
nasefe. De acordo com as entidades, 
a ausência de posição do governo 
frustra os trabalhadores, que há 
anos anseiam por uma definição 
sobre a racionalização de cargos, 
cujo tema encontra-se em nego-
ciação com o governo desde 2005.

A Fasubra também enfatizou 

Reunião com o governo 
sobre racionalização

Federação exige solução
Os dirigentes da Fasubra denunciaram a lógica de terceirização 

e citaram como exemplo a criação recentemente, pelo governo, de 
cerca de 300 vagas para técnicos em agropecuária e ao mesmo tempo 
a extinção de 698 vagas de auxiliar em agropecuária, o que demons-
tra um novo perfil, em que o governo contribui para o aumento da 
terceirização.

A bancada sindical questionou mais uma vez a falta de prazo 
para a conclusão do trabalho, reafirmando que a categoria cobra 
o cumprimento dos prazos acordados na mesa de negociação e que 
a demora pode ser entendida pelos trabalhadores como quebra do 
acordo de greve. 

Os sindicalistas frisaram que o entrave jurídico não pode servir de 
desculpas para a negativa do governo em atender a algumas demandas 
da racionalização, e que a bancada sindical espera minimamente do 
governo que os jurídicos tenham disposição para buscar saídas para 
o atendimento da demanda prevista no artigo 18 da Lei n° 11.091/05 
e fruto do termo de acordo da mesa de negociação.

Compromisso do governo
Por fim, o governo se comprometeu a encaminhar às entidades a 

memória dos debates sobre dimensionamento, descrição de cargos e os 
quantitativos de provimentos de servidores em cada cargo no último 
período. E foi acordado a realização de reunião para conclusão do 
grupo de trabalho na semana de 22 a 26 de julho, que é o prazo final 
para fechamento do relatório e posicionamento do governo. 

que os grupos de trabalho, fruto 
do acordo de greve, não estão 
cumprindo os prazos acordados e 
o problema de gestão tem aumen-
tado devido a várias instituições de 
ensino vinculadas ao Ministério da 
Educação estarem abrindo con-
cursos para cargos que estão em 
discussão no GT-Racionalização.     

De acordo com a Fasubra, o 
relatório sobre racionalização 
produzido pela Comissão Nacional 
de Supervisão da Carreira (CNSC) 
encontra-se à disposição do Minis-
tério do Planejamento para análise 
desde 2011, portanto, não poderia 
ser visto como demanda nova.

Justificativas insossas 
A Andifes alegou que aguarda-

va uma posição do governo para 
manifestar-se sobre o relatório. 
Já os representantes do Conif 
disseram que, como  assumiram 
recentemente, iriam tomar ciência 
do relatório primeiro para depois 
se manifestarem.

 Dulce Tristão, coordenadora-
geral de Recursos Humanos das 
Instituições Federais de Ensino,  
informou que já foram realizadas 
algumas reuniões da equipe que 
trata da racionalização com o Pla-
nejamento, mas por problemas de 

agenda não conseguiram concluir 
os trabalhos técnicos e jurídicos.

Ela disse que a equipe avançou 
na análise do relatório, mas o 
trabalho não foi concluído devido 
à complexidade do tema. Segundo 
a coordenadora, a racionalização 
é base para discutir  terceirização 
e dimensionamento, além do 
trabalho de descrição de cargos, 
acrescentando que alguns pontos 
do relatório já foram avaliados 
e que alguns já têm consenso, 
como extinção de cargos e cria-
ção de outros cargos, mudanças 
de requisitos de ingressos – não 
especificando quais seriam os 
cargos em questão.

Dulce Tristão sugeriu a ela-
boração de relatórios por temas: 
dimensionamento, descrição de 
cargos e racionalização. A ban-
cada sindical concordou com a 
sugestão, mas desde que sejam 
preparados em paralelo à discus-
são de racionalização e que seja 
apresentado um relatório final 
com definição de todos os temas.

Já a SESu justificou-se dizendo 
que a lei criou 27 mil cargos para 
a rede federal de ensino e discorreu 
sobre os programas de ensino 
superior, a exemplo do Reuni, 
Medicina e Educação Bilíngue.

Dirigentes da Fasubra, do Sinasefe, do Conse-
lho das Instituições da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), 
da Associação Nacional de Dirigentes das Insti-
tuições Federais de Ensino Superior (Andifes) e 
o Ministério do Planejamento participaram, na 
segunda-feira, dia 17, da reunião na Secretaria 
de Ensino Superior (SESu) do Ministério da 
Educação que tratou da racionalização. 

A reunião foi aberta pelo secretário da SESu, 
Paulo Speller, que solicitou informações sobre o 
andamento dos trabalhos. A Fasubra informou 
que o relatório que trata da racionalização já 
havia sido  apresentado aos integrantes do grupo 
de trabalho e, assim como o Sinasefe, esperava 
que naquele dia o governo apresentasse sua 
posição às entidades. DIRIGENTES da Fasubra cobraram do governo cumprimento de prazos

Foto: Fasubra
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O aumento abusivo das tarifas 
de ônibus foi o que podemos dizer a 
gota d'água. O protesto pela redu-
ção das passagens capitaneou uma 
insatisfação que estava latente no 
peito de cada cidadão brasileiro, 
jovem, velho, homem, mulher. 
Por isso, a pauta de reivindicações 
se ampliou. O movimento não era 
apenas contra R$ 0,20, mas por 
direitos. Direitos que foram expres-
sos nas manifestações do dia 17 de 
junho, após a violenta repressão 
policial na capital paulista. Direito 
à manifestação livre e sem trucu-
lência policial, por investimentos 
em educação e saúde públicas e 
contra os gastos abusivos, bilhões 
de reais, com as obras de reforma e 
construção de estádios para a Copa 
das Confederações e do Mundo, e 
tantas outras pautas.  

Não houve quem não se 
sentisse orgulhoso e representado 
por cada participante dos atos 
que ganharam o país. As imagens 
percorreram o mundo. No Rio de 
Janeiro a população ocupou toda 
a Avenida a Presidente Vargas e 
fez uma passeata histórica no dia 
17 de junho. E assim foi em São 
Paulo e nas principais capitais do 
país. O fenômeno, que muitos es-
pecialistas estão tentando entender 
e explicar, não se vê há 20 anos. O 

O GRUPO Democracia Não tem Fronteira organizou, no dia 18, na histórica Piazza Castello, 
panfletagem para divulgação da manifestação prevista para sábado, 22. Participaram cerca 
de 80 pessoas, inclusive italianos e turistas

Manifestações de apoio pelo mundo 

PRIMAVERA BRASILEIRA

População faz história nas ruas país afora
Prefeituras cedem à pressão popular e baixam tarifas, o que também prova que havia 
gordura para ser cortada, sim, das passagens cobradas pelas empresas de ônibus

A expressiva e rápida mobili-
zação popular em diversas capitais 
brasileiras e no mundo materiali-
zou o poder das redes sociais e da 
comunicação virtual, superando 
os métodos convencionais e des-
bancando a mídia burguesa e seus 
clamores conservadores. Exemplo 
disso foi o evento “Democracia Não 
tem Fronteira”, criado no dia 14, no 
Facebook, iniciado pelo estudante 
de design da UFRJ Pedro Aurélio Ro-
cha, 22 anos, bolsista do programa 
de intercâmbio estudantil Ciência 
sem Fronteiras, que se encontra há 
nove meses na Itália estudando no 
Politenico di Torino. A ideia inicial 
era informar sobre manifestações 
de brasileiros no exterior. Mas o 
evento acabou se tornando fórum 
de mobilização para atos públicos 
em mais de 70 cidades.

 “Sabemos que os transportes 
públicos no Brasil são caros, pre-
cários e não atendem à demanda 
da população. Daqui (exterior), a 
gente consegue ver isso de forma 

mais clara porque o transporte 
público funciona, tem qualidade 
e preços mais justos. Mas uma 
questão muito forte foi à ação 
violentíssima da polícia contra 
os manifestantes e a tentativa 
de criminalizar os movimentos. 
As pessoas aqui ficaram muito 
impressionadas. Então, mesmo 
distantes, sentimos necessidade de 
participar”, explicou Pedro como 
tudo começou.

O que pode estar por vir
“Assim como dissemos que a 

luta não era por vinte centavos, 
não será por vinte centavos que 
vamos parar de lutar. O movimento 
tomou proporções tão marcantes 
que a tentativa de amenizar a força 
que o povo está conseguindo não 
vai ser bem-sucedida. As pessoas 
se deram conta de que vale a 
pena lutar. A questão não diz 
respeito a um governo específico. 
A crise que as pessoas estão tendo 
com relação aos partidos e polí-

ticos neste momento traduz um 
descontentamento com a forma 
como a política acontece no Bra-
sil. As pessoas querem mudança 
e o caminho natural é a busca 
pela reforma política”, analisa o 
estudante.

clamor popular só reuniu tanta 
gente no Comício das Diretas Já, 
em 1984, e no impeachment do 
ex-presidente Fernando Collor, 
em 1992. A população do Brasil, a 
exemplo das manifestações popu-
lares na Europa e Oriente Médio, 
faz sua Primavera Brasileira. No 
dia 20 as manifestações, agora 
com pauta mais ampla, tomaram 
as ruas de 20 cidades brasileiras.

A crescente insatisfação
Em artigo, o professor de 

Ciência Política da Universidade 
Federal de Minas Gerais, Leonardo 
Avritzer, defende que a explosão 
de manifestações que tomaram 
as cidades do país foi anunciada 
por um conjunto de conflitos que 
ocorreram nos últimos 12 meses. 
Segundo ele, esse conjunto de con-
flitos se traduz: nas manifestações 
e as ações da sociedade civil contra 
a construção da usina Belo Monte; 
na forma como as principais obras 
para a Copa do Mundo estão 
sendo conduzidas, com remoções 
forçadas e ao arrepio da lei nas 
cidades-sede; na repressão de di-
versas manifestações nas capitais 
e no assassinato de indígenas na 
desocupação de terras pela polícia 
militar no Mato Grosso do Sul.

“Esses conflitos podem ser 

considerados o pano de fundo 
que está por trás destas manifes-
tações: a falta de uma concepção 
de participação da sociedade civil 
e dos movimentos sociais na área 
de infraestrutura. A concepção 
de construção de infraestrutura 
existente no país é completamente 
antissocial”, escreve o professor.

Preço alto e serviço ruim
Um bom estopim para a explo-

são dos protestos foi o aumento das 
tarifas de transporte. Um item no 
cotidiano da população que pesa 
no bolso de todos, principalmente 
de trabalhadores e estudantes. Só 
o povo sabe o sacrifício que passa 
em ônibus lotados e engarrafa-
mentos sem fim. Em trens que 
vivem quebrando e barcas que não 
funcionam. O preço aumenta, mas 
o serviço piora

Em dez anos as passagens de 
ônibus subiram mais que a infla-
ção. Os transportes são o segundo 
grupo que influi na inflação, só 
perdendo para alimentos e bebidas. 
O índice que mede a variação dos 
custos dos gastos (o IPCA) subiu 
81,7% desde o início de 2003 e 
as passagens de ônibus urbanos 
ficaram 113,21% mais caras e dos 
intermunicipais, 118,36%. O preço 
é alto, o serviço é ruim.

Centrais e Fasubra apoiam
A CUT e outras centrais sin-

dicais e a Fasubra publicaram 
nota em apoio à mobilização 
contra o aumento das passagens 
urbanas. 

“A luta contra o aumento das 
passagens em todo o país expressa 
a insatisfação dos trabalhadores e 
do povo, submetidos, diariamente, 
a condições desumanas no trans-
porte (ônibus, trens, metro etc.), 
em especial nas grandes cidades. 
Mais do que uma reação contra as 
tarifas, as manifestações mostram 
que os trabalhadores, os estudantes 
e a sociedade como um todo não 
admitem mais o descaso com ques-
tões como a falta de mobilidade 
urbana e melhoria urgente da 
qualidade do transporte coletivo”, 
diz a nota das centrais.

A além do apoio ao Movi-
mento Passe Livre (MPL), a 
Fasubra pede a melhoria do 
transporte público no Brasil 
e repudia a atitude dos go-
vernantes ao util izar forte 
aparato policial para conter os 
manifestantes. “Por transporte 
público de qualidade e com 
preços acessíveis à sociedade! 
Abaixo a criminalização dos 
Movimentos Sociais!”, frisa o 
texto da Federação.

O poder da internet
Para Pedro, as pessoas não 

dependem mais das mídias tradicio-
nais: estão conseguindo informação 
através de blogs e sites. “Além disso, 
a internet incentiva que as pessoas 
não sejam espectadores passivos 

que apenas assimilam informações: 
você escreve sobre o que quiser, 
pensa a respeito. E isso está criando 
uma população com pensamento 
crítico. Hoje, qualquer pessoa pode 
ser agente no processo de produção 
de conteúdo”, conclui o estudante.

O movimento 
contra o aumento das 
passagens de ônibus, 
tendo à frente a ju-
ventude, ganhou uma 
dimensão inimaginá-
vel e de proporções gi-
gantescas. Foram mais 
de 10 dias de manifes-
tações  populares com 
milhares de pessoas 
nas ruas das cidades 
brasileiras protestando 
e reivindicando melho-
rias sociais. A pressão 
foi tamanha que os go-
vernos foram obriga-
dos a ceder e anunciar 
a redução das tarifas. 
Sete capitais, entre elas 
Rio de Janeiro e São 
Paulo, já baixaram o 
preço dos ônibus.
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A visita de técnicos do Comitê 
Organizador dos Jogos Olímpicos 
e Paraolímpicos Rio 2016 à Escola 
de Educação Física e Desportos 
(EEFD), no dia 7, foi comemorada 
pela direção da unidade, porque 
pode representar um passo impor-
tante para a concretização da UFRJ 
Cidade Olímpica. O projeto  con-
siste em um complexo integrado 
para atividades físicas (com novas 
edificações e equipamentos), e en-
volve outras unidades acadêmicas 
da universidade. 

Se a EEFD servir aos interesses 
dos organizadores das olimpía-
das, haverá entrada de recursos 
para melhorias e adequações no 
prédio, o que contribuirá para 
a concretização do tão sonhado 
projeto. A equipe do comitê visitou 
as instalações para verificar se há 
possibilidade de a unidade servir 
de local de treino durante os jogos 
em 2016. 

Técnicos das mais diversas 
especialidades ligados ao estudo 
de instalações esportivas, como en-
genheiros, arquitetos, técnicos em 
logística, transportes, alimentação 
e hospedagem, foram ciceroneados 
pelo diretor da Escola, Leandro No-
gueira, pelo vice-diretor, Francisco 
Paulo, pelo administrador, Antônio 

EEFD pode abrigar treinos das Olimpíadas 2016
Se essa possibilidade se concretizar, aumenta a chance de o projeto UFRJ Cidade Olímpica sair da prancheta

Brás, pelo coordenador de Esportes, 
Antônio Carlos, e pelo assistente 
de administração Luis Felipe. Eles 
percorreram corredores, salas e 
quadras.

Por enquanto, só expectativa
“Essa avaliação não termina 

na visita de hoje. Vamos solicitar 
as plantas da unidade ao Escri-

tório Técnico Universitário, mas 
a análise leva tempo”, explicou 
Patrícia Schultz, especialista em 
arquitetura esportiva.

Maurício Waknin, especialista 
em locais de treinamento, explicou 
que o propósito da visita foi veri-
ficar a possibilidade de as instala-
ções da EEFD servirem de local de 
treinamento para os jogos. “Vamos 

associar a demanda do Rio 2016 
com as necessidades estruturais 
da UFRJ, sempre com o governo 
federal junto com a gente”, disse 
o técnico.

Leandro Nogueira estava oti-
mista com a possibilidade de a 
Escola atender aos interesses dos 
organizadores das olimpíadas. Ele 
relacionou as vezes em que partici-

pou de reuniões, ora com o Comitê 
Olímpico Brasileiro, ora como o 
Ministério dos Esportes e o Rio 2016, 
e considerou a visita dos técnicos 
mais um passo para a efetivação da 
proposta.“São promissoras as possi-
bilidades de abrigarmos espaços de 
treinamento para os jogos aqui na 
nossa unidade.

De acordo com o diretor, isso 
representaria de imediato uma 
melhoria nas instalações com 
obras de recuperação, construção 
ou até de modernização. “Nos aju-
daria muito na parte do ensino, da 
pesquisa e no campo da extensão. 
Poderemos estabelecer programas, 
convênios com federações (esporti-
vas) locais e até com uma atenção 
maior para o nosso entorno, como 
a Ilha do Governador, Leopoldina 
e Maré”, projeta o professor, que 
concluiu esperançoso: “se o nosso 
projeto for acolhido na íntegra, 
teremos aqui instalações que não 
encontra parâmetro em nenhuma 
universidade no Brasil”.

Mas os técnicos foram embora 
sem darem pista sobre o que acha-
ram desta avaliação preliminar da 
Escola. Alegaram que ainda preci-
savam examinar outros elementos, 
como plantas e projetos que a UFRJ 
ficou de apresentar .LEANDRO Nogueira e Maurício com outros dirigentes da EEFD e integrantes do Comitê

A bióloga Tereza Cristina 
Gonçalves da Silva, 50 anos, se 
divide entre a pesquisa e o ensino 
no Instituto de Biologia. A técnica-
administrativa, que trabalha 
no Laboratório de Carcinologia 
(ramo da zoologia que estuda os 
crustáceos), ocupa a coordenação 
de ensino do bacharelado em 
Zoologia desde 1992. O Jornal do 
Sintufrj entrevistou a bióloga no 
seu local de trabalho, em meio à 
coleção de crustáceos e ao entra e 
sai de estudantes.

Tereza é uma das crias da 
casa. Formou-se na UFRJ em 
1986 e acabou sendo levada para 
o Laboratório de Carcinologia 
em 1992 pela sua ex-professora e 
hoje colega de trabalho Cristina 
Ostrovski. “O mundo marinho 
me atraía especialmente”, declara 
a bióloga que se especializou na 
área de Zoologia. A experiência da 
bióloga com a área de ensino foi 
adquirida não só na universidade. 
De 1987 a 1992, Tereza ministrou 
aulas em colégios particulares e 

UFRJ

PERFIL

No mundo dos crustáceos
na rede pública. Nesse período já 
trabalhava para a UFRJ por meio 
da Fundação Universitária José 
Bonifácio. O trabalho da ex-aluna 
Tereza já dava frutos em 1994, 
quando obteve menção honrosa na 
Sociedade Brasileira de Zoologia.

Curadoria
Tereza atualmente é cura-

dora da coleção de crustáceos do 
Laboratório de Carcinologia. A 
professora Cristina que coordena 
o laboratório divide com Tereza a 
curadoria da coleção de crustáceos 
iniciada pela própria professora em 
1980. Segundo elas, é uma coleção 
científica e tem todos os tipos de 
exemplares das espécies existentes 
devidamente catalogadas com o 
credenciamento do Ministério do 
Meio Ambiente. “Quando vim para 
cá não tinha nem 20 espécies e hoje 
a coleção reúne aproximadamente 
4 mil exemplares. Ela é utilizada 
para ensino, pesquisa, mostras e 
consultada por muitos especialis-
tas”, informa Tereza. 

Convites
O trabalho realizado por Tereza 

vem atravessando três gestões no 
Departamento de Zoologia. O 
primeiro convite para a coorde-
nação do curso foi feito em 2009 
pelo professor Ricardo Absalão, 
então chefe do Departamento de 
Zoologia. As coordenarias dos 
bacharelados na Biologia, segundo 
esclarece Tereza, são indicadas 
pelos chefes de departamento. Em 

2011, com nova gestão, o convite 
para permanecer no cargo partiu 
da então chefe Leila Pessoa. 

E em 2013, a atual chefe, Doris 
Falkenstein, a manteve na coorde-
nação. “Ela disse que gostaria de 
continuar com Tereza. Seu nome 
foi submetido ao departamento, 
que o indicou para aprovação 
na Comissão de Orientação e 
Acompanhamento Acadêmico”, 
completa a professora Cristina, que 

diz que a escolha não é pessoal. 
Tereza desconversa, fica tímida 
com os elogios da colega e diz que 
trabalhar com a área de ensino já 
fazia parte de sua realidade, mas 
com o diferencial de uma nova 
dimensão: a do ensino superior e 
a orientação a novos profissionais. 
“Poder orientar os estudantes e 
contribuir para a melhoria de um 
curso como esse é gratificante. É 
um outro viés”.

TEREZA Cristina Gonçalves  
da Silva (à direita) foi atraída 
pelo mundo marinho desde 
sempre, e a parceria com a 
professora Cristina Ostrovski  
permitiu a ela a realizar um 
trabalho exemplar voltado 
para formação de outros 
profissionais da área
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O terceiro dia do seminário 
“Identidade e Gênero, uma questão 
de toda a UFRJ”, organizado pela 
Pró-Reitoria de Pessoal entre os 
dias 20 e 23 de maio, no auditório 
do bloco A do CT, teve como tema 
Homem e Sexo. O urologista René 
Murilo, do Serviço de Urologia do 
Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho, explicou a importân-
cia da prevenção de doenças pelo 
sexo masculino para garantir a 
qualidade da vida. “Muita gente 
não sabe o que é um urologista. 
Muitos dizem que é ginecologista do 
homem. Não é. É um cirurgião que 
trata das doenças cirúrgicas do trato 
urinário, tanto do homem quanto 
da mulher, e também das afecções 
cirúrgicas da genitália masculina”, 
informa o especialista.  

De acordo com René Murilo, 
a população-alvo da especialidade 
se divide em três grupos: crianças, 
jovens e adultos. Cerca de 40% 
das malformações congênitas são 
relacionadas ao trato geniturinário. 

SAÚDE

Machismo afasta os homens da prevenção
Eles só procuram o médico quando sintomas de doenças interferem na vaidade pessoal

Veja quais são as principais doenças urológicas 
René Murilo listou como sen-

do o carro-chefe da urologia a 
hiperplasia prostática. Ela ocorre 
porque ao longo da vida do homem, 
por fatores genéticos do metabo-
lismo celular e fatores externos, 
a próstata envelhece, o que pode 
causar aumento de volume. Mas 
outros fatores podem influenciar 
esse crescimento, como obesidade, 
hipertensão, tabagismo e sedenta-
rismo. O aumento do volume da 
próstata constringe e diminui o 
calibre da uretra, resultando em 
dificuldade de micção.

Esse processo, segundo o mé-
dico, é lento e insidioso, e às vezes 
leva anos. O que faz  com que mui-
tos até mesmo desconsiderem os 
sintomas. É comum, por exemplo, 

disse René Murilo, que “homens 
que urinavam com bom jato e de 
repente passam a ter que ir mais 
vezes ao banheiro, em intervalos 
mais curtos, ou começam a ter 
dificuldade para iniciar o jato, 
sentem ardência, relevem os sinais 
de doença porque são homens 
e acham que podem urinar em 
qualquer lugar. Até que um belo 
dia passam a urinar no sapato e 
na própria roupa. Aí, procuram 
o urologista, não porque têm que 
ir muitas vezes ao banheiro, mas 
porque estão sujando a roupa e 
ficando com cheiro de urina”. 
Porém, a esta altura a doença 
está muito avançada, alerta o 
especialista.

Os sintomas não aparecem 

de uma hora para outra, mas, 
informa René, 100% dos homens 
têm hiperplasia prostática benigna. 
Dentre esses, cerca de 30% vão pre-
cisar de algum tipo de tratamento: 
medicamentoso ou cirúrgico. E, 
segundo o médico, o interessante é 
que muitos dizem que se soubessem 
que iriam urinar tão bem ou dormir 
a noite inteira teriam procurado 
tratamento antes.

Câncer
“O câncer, a neoplasia malig-

na, adenocarcinoma de próstata, 
é o de maior prevalência entre os 
homens”, disse o médico. Segundo 
projeção do Instituto Nacional do 
Câncer do ano passado, o câncer 
de próstata representa 30% de no-

vos casos de câncer diagnosticado 
no Brasil. Nos estágios iniciais da 
doença, toda sintomatologia é 
muito semelhante à da hiperplasia 
prostática: “Não existe um sintoma 
absolutamente diagnóstico nos seus 
estágios iniciais. Então é muito 
importante que o homem vá ao 
médico para fazer o diagnóstico pre-
coce porque terá a possibilidade de 
tratamento com chances de cura”.

O Instituto Nacional do Câncer 
(Inca) orienta que homens entre 
50 e 70 anos de idade que procurem 
um serviço de saúde por qualquer 
razão sejam sensibilizados a se 
consultar com um urologista. 
Por fim, o médico desmistificou 
os exames e explicou como é feito 
o diagnóstico, que começa como 
a conversa para saber sintomas, 
padrão miccional, exames co-

muns como ausculta pulmonar e 
cardíaca, apalpação abdominal, 
exame da genitália e, em seguida, 
o toque retal.

Ai, segundo o médico, além 
do equívoco de achar que como é 
“poderoso” o homem não precisa 
procurar o médico preventivamente, 
surge outro problema, o preconceito 
masculino, o que leva muitos ho-
mens dizerem: “Toque retal, não. 
Vou ficar numa posição vexatória”. 

“Não”, diz o médico, explican-
do: “o toque retal é a apalpação 
da próstata. O urologista pretende 
verificar o tamanho da próstata, 
saber se existe algum nódulo ou 
caroço, secreção, sensibilidade”. 
De acordo com René Murilo, “há 
como fazer o diagnóstico sem esses 
exames, que são complementados 
por exames ambulatoriais”.

Portanto, o urologista pediátrico 
tem uma atuação muito importante 
nesta faixa etária. No adulto jovem 
há prevalência de litíase urinária 
(10% da população tem cálculos 
urinários). E nas faixas mais 
tardias, entre os homens a maior 
frequência são afecções que se re-

lacionam à próstata. Mas, segundo 
o médico, há também doenças da 
mulher tratadas pelo urologista.

René Murilo também explicou 
sobre as afecções (doenças) mais 
frequentes nas quais o urologista 
atua. O carro-chefe, diz ele, é a 
hiperplasia prostática: por uma 

questão do metabolismo mascu-
lino, a partir dos 40 ou 45 anos, 
devido ao envelhecimento e a 
outros fatores, a próstata sofre um 
processo de crescimento que vai 
refletir em alterações.

Além dessa afecção, há neo-
plasias, disfunção erétil, alterações 

miccionais, incontinência uriná-
ria e deficiência androgênica. Estas 
afecções são predominantemente 
masculinas, o que reforça a ideia 
equivocada de que o urologista 
trata apenas homens. Excluindo a 
deficiência androgênica, em todas 
as outras existe a possibilidade de 
tratamento cirúrgico.

RENÉ Murilo: "Urologista não é ginecologista de homem"

TEMA empolgou a plateia do seminário e muitos homens presentes se despiram de preconceitos e aproveitaram para esclarecer dúvidas com o médico

“Mas será que o homem pro-
cura se consultar com o urologista 
ou outro especialista com a mesma 
frequência que a mulher?” “Não”, 
diz o médico, apresentando dados 
do Data SUS: para cada oito con-
sultas ginecológicas, ocorre uma 
consulta urológica.

Ele acha que na construção da 
figura masculina existe o conceito 
da onipotência, do poder e o de que 
ficar doente ou procurar preventiva-
mente o médico é estar fragilizado. 
Um sério equívoco, garante.

Onipotência que pode
terminar muito mal

Fotos: Ranan Silva
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