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Trabalhadores realizam ato em Brasília para 
marcar o início da Campanha Salarial dos SPFs

Baile de máscaras
Sexta-feira o Sintufrj realiza o segundo baile que escolherá a melhor 
marchinha da Campanha Salarial. Página 3

Salário
Confira como fica seu salário com os reajustes e o step. Página 4  

É luta!
População do Rio de Janeiro volta às ruas 
contra o aumento das passagens. Página 5

Profissionais dos hospitais federais cruzam os braços em favor dos pacientes, 
por melhores condições de trabalho e contra a Ebserh. Página 6

Prepare-se contra a dengue
Página 6

Qualidade de vida
Espaço Saúde do Sintufrj forma atleta e cuida do bem-estar mental 
da categoria. Páginas 7 e 8
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DOIS PONTOS

atual Diretoria do Sintu-
frj biênio 2012/2014 tem 
recebido mensagens com 

avaliações positivas do conjunto 
de ações que tem realizado em 
conformidade com sua carta- 
programa e os demais temas de 
interesse geral dos trabalhadores. 
Destacamos o comprometimento 
com o enfrentamento ao Governo, 
evidenciando o desatrelamento a 
interesses ideológico-partidários.  

Com o comprometimento au-
tônomo e alinhado aos interesses 
da categoria, realizamos uma das 
ações mais importantes desta ges-
tão, que foi a luta contra a imple-
mentação da Ebserh, o que gerou o 
reconhecimento em nível nacional 
da Fasubra e que teve como des-
dobramento imediato a  garantia 
da eleição de um diretor para o 
Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho (HUCFF) atuante na 
luta pela rejeição da Ebserh. Mas, 
sem a atuação de nossa categoria 
nessas lutas, as vitórias não teriam 
sido alcançadas. 

Esta direção sindical, antena-
da com os anseios da categoria, 
criou o  Departamento de Gêne-
ro e garantiu a participação de 
companheiras no III Seminário 
de Mulheres da Fasubra. Também 
promoveu a integração dos apo-
sentados com a comunidade da 
Vila Residencial e foi atuante no 
I Encontro Nacional de Auxiliares 

Editorial 
(administrativos e de enferma-
gem),  em Belo Horizonte, promo-
vido pelo Sindifes. 

Outra ação importante foi a 
reabertura da subsede no HUCFF 
para funcionamento das ofici-
nas e realização de reuniões. E a 
direção segue firme atuando no 
saneamento financeiro e das dí-
vidas encontradas na entidade, na 
implantação e funcionamento do 
Departamento de Gestão de Pro-
cessos, cuja tarefa é acompanhar 
e dar conhecimento das movi-
mentações de ações judiciais com 
atendimento diário de advogados 
à categoria, na ampliação de ofer-
tas de vagas no CPV e no projeto de 
Língua Instrumental, e atuando 
com firmeza na defesa dos direi-
tos dos trabalhadores em todas as 
áreas. Um exemplo foi a luta para 
impedir que o ponto eletrônico no 
IPPMG fosse implantado.

Por tudo isso, a diretoria do 
Sintufrj encerrou o ano com uma 
grande festa de confraternização 
dos sindicalizados e que obteve 
quase cem por cento de aprova-
ção do conjunto da categoria.  

Embora tenhamos uma ava-
liação positiva e qualificada da 
nossa atuação, nunca esconde-
mos o lamentável incidente de 
agressão envolvendo os coor-
denadores Washington Ramos 
Castro e Alzira das Neves Monteiro 
de Trindade, fato esse que teve re-

percussão em âmbito nacional. A 
direção, por unanimidade, afastou 
o coordenador agressor que, inclusi-
ve, também foi afastado do trabalho 
para tratamento médico e  psicoló-
gico. Ao retornar da licença médica, 
ele renunciou ao mandato de diri-
gente sindical, conforme noticiado 
no Jornal do Sintufrj, edição nº 1058, 
conjuntamente com a publicação da 
carta-renúncia do ex-coordenador. 

Mas, não satisfeita com a posi-
ção unânime da direção, a compa-
nheira agredida circulou a univer-
sidade e as instâncias da Fasubra 
levando informações distorcidas, 
inclusive induzindo as pessoas a 
acreditar que  a direção não havia 
adotado nenhuma atitude em re-
lação ao incidente, como também 
omitiu que buscou a justiça crimi-
nal para apurar e julgar o caso, 
com a consequente instauração 
de processo devidamente julgado 
e encerrado com o agressor sendo 
penalizado com Transação Penal.

Nossa direção Unidade na 
Luta foi consolidada pela cons-
trução coletiva e democrática de 
uma carta-programa e obteve 
nas urnas a confiança da catego-
ria para um mandato composto 
por uma diretoria majoritária. 
Portanto, a posição coletiva da 
ampla maioria da direção de atu-
ar em conformidade com a sua 
carta-programa tem incomodado 
as diretoras Alzira e Maria Glória. 

A direção tem como compromis-
so os interesses da categoria e não 
admite a utilização de mandato 
sindical para o alcance de objeti-
vos pessoais e satisfazer vaidades 
de qualquer de seus componen-
tes, vedado a imposição de von-
tades minoritárias derrotadas em 
processo democrático de decisões 
colegiadas tomadas pela direção. 
Frise-se, aqui, a colocação desse 
campo minoritário no campo de 
oposição à gestão, apesar de inte-
grarem a direção, o que se cons-
titui como enorme contradição 
política e ideológica, tendo esse 
fato repercutido internamente na 
gestão da entidade, atrapalhando 
diversos  outros avanços signifi-
cativos para a categoria.

Assim sendo, o conjunto da 
Diretoria Executiva, reafirman-
do seus compromissos com a sua 
carta-programa Unidade na Luta, 
e considerando a renúncia de um 
dos seus integrantes, deliberou de 
acordo com o previsto no Estatu-
to e, por unanimidade, fazer um 
remanejamento entre as Coorde-
nações para fortalecer o mandato 
e a gestão da entidade, passando 
a ter a seguinte constituição:

1.1 - Coordenação-Geral: 
Francisco Assis dos Santos, Celso 
Procópio Eduardo Junior e Carmen 
Lucia Mendes Coelho.

1.2 - Coordenação de Or-
ganização e Política Sindical: 

Aluizio Paulino do Nascimento, 
Genivaldo Santos de Almeida e 
Paulo Cesar de Souza.

1.3 - Coordenação de Edu-
cação, Cultura e Formação Sin-
dical: Ana Célia da Silva, Maria 
Sidônia dos Santos Lira e Adalmir 
Santos Almeida.

1.4 - Coordenação de Admi-
nistração e Finanças: Rodrigo 
Araújo de Mello, Nivaldo Holmes 
de Almeida Filho e Márcia Cristi-
na Farraia da Silva.

1.5 - Coordenação de Co-
municação Sindical: Francisco 
Carlos dos Santos, Maria Berna-
dete Figueiredo Tavares e Olga 
Letícia Penido Xavier.

1.6 - Coordenação de Polí-
ticas Sociais: Boaventura Sousa 
Pinto, Jorge Luiz Ferreira e Ro-
berta Kelly Rabello Gomes.

1.7 - Coordenação de Espor-
te e Lazer: Jorge Pierri Eugenio 
da Rosa, Rubens de Morais Nasci-
mento e João Pereira Luiz.

1.8 - Coordenação de Apo-
sentados, Aposentadas e Pen-
sionistas: Maria Severiana da 
Silva Passerone, Joana Angéli-
ca Pereira e Carlos Alberto da 
Silva Vieira.

1.9 - Suplentes: Alzira das Ne-
ves Monteiro de Trindade e Maria 
Glória Pagano.

               Diretoria Executiva, 
biênio 2012-2014

A coordenação de Educação, Cultura 
e Formação Sindical estendeu até o dia 
13 de fevereiro as inscrições para o Curso 
Pré-Vestibular do Sintufrj. E com isso a 
aula inaugural também tem nova data: 17 
de fevereiro. Local e horário continuam os 

Continuam abertas as 
inscrições para o CPV Sintufrj

O prazo para inscrição para a turma 
da Praia Vermelha, que é feita na sede do 
Sintufrj, também prossegue até o dia 13 
de fevereiro. O Sintufrj é conveniado ao 
Curso Pré-Universitário Samora Machel, 

mesmos: às 18h, no salão nobre do IFCS 
(Largo de São Francisco).

  Podem se inscrever no Curso Pré-Ves-
tibular do Sintufrj os filiados que estejam 
em dia em suas relações com o Sindicato, 
conforme o estatuto da entidade, e seus 

Pré-Universitário Samora Machel
que atende a categoria, dependentes e ex-
traquadro. Aulas e materiais são gratuitos. 

A aula inaugural será no dia 20 de 
fevereiro, às 18h, no auditório do Centro 
Cultural Professor Horácio Macedo, no 

dependentes diretos. A inscrição é feita na 
sede do Sintufrj, no Fundão, das 10h às 
16h. Estão sendo oferecidas 60 vagas.

Horário e local das aulas – O CPV fun-
ciona de segunda a sexta-feira no IFCS, 
das 17h às 21h50.  

CCMN, para as turmas do Fundão e da 
Praia Vermelha. 

O Samora funciona com turmas no 
Fundão (CCMN) e na Praia Vermelha, das 
18h30 às 21h30, de segunda a sexta-feira. 

Com pesar os trabalhadores da Deca-
nia do CCMN comunicam o falecimento 
da querida amiga Maria Aparecida de 
Jesus Guardiano, 74 anos, ocorrido no 
dia 26 de janeiro em consequência de 
um câncer. “Cida – como era conhecida 
por todos – foi uma mãezona e amiga 
dos funcionários, alunos e professores do 
CCMN durante os mais de 20 anos em 
que exerceu a função de encarregada da 
empresa de limpeza”, fizeram questão de 
registrar os amigos e colegas. Ela deixou 
um casal de filhos.

Nota de 
falecimento
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campanha salarial 2014

 

         

Ato em Brasília lança 
campanha nacional

Quatro servidores da UFRJ dispu-
tam o I Concurso de Marchinhas de 
Carnaval do Sintufrj. São dois aposen-
tados, Elliú dos Santos e Justina Go-
mes da Silva; um biólogo, Orlando da 
Conceição Simões; e um professor, o 
vice-reitor Antônio Lêdo. Suas compo-
sições foram apresentadas no primei-
ro baile de máscaras, dia 7, no Espaço 
Cultural do Sintufrj. No dia 14, novo 
baile encerra a disputa com a escolha 
do vencedor pelo público presente. 

O tema escolhido é a campanha 
salarial 2014 (pauta de reivindicações 
e bandeiras de luta da categoria na 
UFRJ). As composições farão parte 
do CD da campanha salarial que o 
Sintufrj produzirá e distribuirá pos-
teriormente à categoria. Já no dia 21 
o Sintufrj agita a universidade com o 
I Grito de Carnaval com Campanha 
Salarial. Um trio elétrico passará pelas 
ruas do Fundão para animar a cate-
goria e esquentar os tamborins para 
a luta deste ano. Esta é a proposta da 

Campanha salarial em ritmo de carnaval

direção: realizar uma campanha sa-
larial alegre e descontraída, aprovei-
tando o embalo do carnaval.

Expectativas
Dois compositores revelam quais 

são suas expectativas com o concurso 
de marchinhas. Um deles é o histó-
rico aposentado Elliú dos Santos, 89 
anos, autor do hino da categoria “A 
luta continua”. Ele foi o primeiro a se 
inscrever. O outro é o biólogo Orlando 
da Conceição Simões, autor e compo-
sitor de sambas, ex-diretor de Cultura 
e Comunicação da Asufrj na década 
de 1990. Ele se inscreveu no último 
minuto.

Seu Elliú concorre com duas 
marchas: “Melhor idade” e “Sensa-
cional”. De família musical, ele co-
leciona muitas letras. E chega a can-
tarolar muitas delas com entusiasmo. 
“Na minha família todo mundo faz 
música. Faço marchas desde garoto”. 
Quanto à disputa, seu Elliú não se 

preocupa, diz que o mais importante 
é a participação. “Não estou pensando 
em ser vencedor. Tudo o que faço pro-
curo fazer o melhor. E só de participar, 
contribuir, já é muito bom. Me sinto 
vitorioso”.

Orlando, 57 anos, compôs a mar-
cha “Vamos pra rua”. Ele compõe 

desde adolescente, já participou de 
vários concursos e coleciona algumas 
vitórias. Está sempre com o seu cava-
quinho à mão. O primeiro concurso 
que ganhou foi para o bloco carnava-
lesco Araruta da Praça Seca, no início 
da década de 1980. O samba foi em 
parceria com o ex- funcionário da 

UFRJ José da Rocha. Nos 10 anos do 
bloco Aconteceu, de Santa Teresa, ele 
emplacou nova vitória numa parceria 
com os professores Jorge e Nelson, da 
Biologia, e outros parceiros da UFRJ. 

Atualmente Orlando tem um 
grupo de samba de raiz e integra a ala 
de compositores da Império Serrano. 
O técnico-administrativo diz que foi 
motivado a participar incentivado 
pela proposta da direção de utilizar a 
cultura para mobilizar os trabalhado-
res. “Sempre tive essa opinião. É uma 
boa ação para a campanha salarial e 
pode congregar muita gente. Como 
não posso estar mais envolvido devido 
às viagens de trabalho de campo, essa 
é a minha contribuição”, afirma.

Não perca!
Segundo baile de máscaras para 

escolha do vencedor: 14 de fevereiro, 
sexta-feira, a partir das 16h, no Espa-
ço Cultural do Sintufrj.

I Grito de Carnaval com Cam-
panha Salarial: 21 de fevereiro, 
sexta-feira, a partir das 16h (o trio 
elétrico vai arrebatar a categoria no 
fim do expediente).    

ELLIÚ dos Santos ORLANDO Simões

Centenas de técnicos-adminis-
trativos das universidades fede-
rais do país marcaram presença 
no ato de quarta-feira, dia 5, em 
Brasília, promovido pelo  Fórum 
das Entidades Nacionais dos 
Servidores Públicos Federais, do 
qual a Fasubra Sindical faz par-
te com mais de 30 entidades, que 
marcou o lançamento nacional 
da Campanha Salarial Unifica-
da 2014. 

Para fortalecer a manifesta-
ção e as outras duas atividades 
agendadas pela Fasubra (semi-
nário da Dívida Pública, dia 6, e 
plenária do Fórum das Entidades 
Federais, dia 7), o Sintufrj, além 
de dobrar a delegação eleita em 
assembleia para a plenária da 
Federação que ocorreu no fim de 
semana (dias 8 e 9), antecipou 
a viagem dos delegados que se 
comprometeram a participar dos 
dois eventos.

Unificação da luta dos SPFs
A Campanha Salarial 2014 une 

entidades representantes de diversas 
categorias, como a Fasubra, e busca 
atendimento de demandas comuns 
aos servidores do Executivo, Legis-
lativo e Judiciário. Todos os traba-
lhadores estão com processo de ne-
gociações estagnado e querem suas 
demandas atendidas.

O ato teve início às 9h, em frente 
ao bloco K do Ministério do Plane-
jamento. Os servidores pretendiam 
ser recebidos pela ministra Miriam 
Belchior. Mas os representantes do 
Fórum foram recebidos apenas pelo 
chefe de Gabinete do Ministério, An-
dré Bucar, e pelo secretário de Rela-
ções de Trabalho, Sérgio Mendonça.

As entidades pediram empenho 
para o avanço na negociação da 
pauta unificada. No dia 24 de janei-
ro, federações e confederações proto-
colaram ofício destinado à ministra 
Miriam Belchior apresentando as 

reivindicações da campanha sala-
rial unificada de 2014 e solicitando 
reunião no dia 5 de fevereiro para 
iniciar as negociações.

Os representantes do ministé-
rio relacionaram “as dificuldade 
do governo para atender os traba-
lhadores do setor público” e lem-
braram o reajuste escalonado até 
2015, fruto da negociação de 2012. 
Mas se comprometeram a dar uma 
resposta aos oito itens da pauta que 
constam no ofício das entidades e 
a tentar agendar nova audiência, 
dessa vez com a presença da minis-
tra, mas sem data prevista.

Outras atividades da campanha
No dia 6, o Fórum realizou o 

Seminário da Dívida Pública, no 
auditório Nereu Ramos da Câ-
mara dos Deputados, em Brasília, 
também como parte da agenda 
da campanha. O debate foi com a  
coordenadora da Auditoria Cidadã 

 Definição da data-base em 1º de maio. 
 Política salarial permanente com reposição inflacionária, valorização do 

salário-base e incorporação das gratificações. 
 Cumprimento por parte do Governo dos acordos e protocolo de intenções 

firmadas.
 Contra qualquer reforma que retire direitos dos trabalhadores. 
 Retirada dos PLs, MPs e decretos contrários aos interesses dos servidores 

públicos.
 Paridade e integralidade entre ativos, aposentados e pensionistas. 
 Reajuste de benefícios.
 Antecipação para 2014 da parcela de reajuste de 2015. 

da Dívida, Maria Lucia Fattorelli.
No dia 7, foi realizada a reu-

nião ampliada do Fórum Nacio-
nal dos SPFs, também em Bra-
sília, para discutir a ampliação 
da mobilização e o indicativo de 
greve já sinalizado por algumas 

Pauta entregue pelo Fórum ao Ministério 
do Planejamento, em janeiro:

entidades para março.
Nos dias 8 e 9, as delegações 

dos sindicatos de base da Fasubra 
tinham encontro marcado na ple-
nária nacional da Federação, que 
iria discutir a conjuntura e delibe-
rar sobre o indicativo de greve.

O segundo baile de máscaras, na sexta-feira, escolherá a 
marchinha vencedora do concurso realizado pelo Sintufrj. Dia 
21, o trio elétrico da entidade sacode o Fundão
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tabela

Confira como ficou o seu salário 
Esta é a nova  tabela salarial. Ela contém duas das nossas conquistas da greve de 2012, que é o step de 

3,7%, índice que incide sobre o vencimento básico de janeiro, com repercussão em fevereiro, e o reajuste de 
5% em março, que terá impacto financeiro para a categoria em abril.

Os novos valores constam da Lei n° 12.772/2012, que trata da estrutura do Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em Educação após o movimento paredista realizado pela Fasubra Sindical. 

Para facilitar a consulta, basta identificar seu vencimento atual no contracheque e alinhá-lo de acordo com a 
tabela que você encontrará os novos vencimentos.

Com o step de 3,7%, em janeiro, e os 5%, em março

Devido às várias solicitações enviadas por sindicalizados, republicamos nossa conquista salarial
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É LUTA!

e a passagem aumen-
tar, o Rio vai parar”. 
Essa é a palavra de 

ordem adotada pelas entidades 
e pelos movimentos sociais que 
participaram da plenária do Fó-
rum de Lutas Contra o Aumento 
da Passagem, no dia 4, no cam-
pus da UniRio, na Rua Frei Cane-
ca, Centro da Cidade. 

Para responder à decisão da 
Prefeitura do Rio de Janeiro de 
aumentar a passagem dos ônibus 
para R$ 3,00 a partir do dia 8, a 
plenária deliberou pela realiza-
ção de ato na quinta-feira, dia 
13, às 17h, na Cinelândia. 

Na tentativa de evitar a mani-
festação, o prefeito Eduardo Paes 

Ato 5ª-feira, no Centro do Rio, 
contra aumento das passagens 

estendeu o passe livre aos uni-
versitários (com renda familiar 
por indivíduo de até um salário 
mínimo) e aumentou o número 
de passagens gratuitas a estudan-
tes da rede pública (além das 60 
passagens por mês, terão direito 
agora a mais 16 gratuidades para 
utilizar nos fins de semana em 
atividades culturais). 

Aumento descabido
Na análise dos integrantes 

do Fórum, R$ 3,00 vale por dois 
aumentos:  o novo valor anun-
ciado representa 9% a mais que 
os R$ 2,75 atuais.

Em junho, o preço da pas-
sagem subiu de R$ 2,75 para R$ 

2,95. Os R$ 0,20 a mais foram o 
estopim de protestos que eclodiram 
de forma intensa nas principais ca-
pitais do país. O governo recuou e 
voltou a tarifa para R$ 2,75. 

Mobilização nas Ifes – Os 
coordenadores do Sintufrj Francisco 
de Assis e Francisco Carlos que parti-
ciparam da plenária deram informes 
sobre a Campanha Salarial 2014: a 
integração das lutas dos trabalhado-
res das instituições federais de ensino 
superior com os demais servidores 
públicos federais e a organização 
do Fórum Nacional dos SPFs. E 
ratificaram a posição do Sindicato 
de se incorporar ao Fórum de Lutas 
Contra o Aumento das Passagens.

Passe Livre 
protestou dia 6 
O Movimento Passe Livre 

(MPL-RJ) não arrefeceu e man-
tém sua posição de luta. “Agora é 
tarifa zero”, dizia o chamado do 
site www.facebook.com/passeli-
vre.rj?fref=ts  para o ato contra o 
aumento das passagens de ônibus 
e de trem que realizaram no dia 
6, na Candelária.

O site alerta que, segundo o 
Diário Oficial, a SuperVia está 
autorizada a praticar nova tarifa 
com o valor de até R$ 3,20.

“Além da pior mobilidade 
urbana do país, onde o traba-
lhador demora em média 47 
minutos para ir de casa ao tra-
balho, ainda temos que engolir 
mais um aumento. Este é um 
ataque aos usuários desse ca-
quético sistema de transporte 
coletivo e também contra to-
dos que resolveram se erguer e 
usar a rua como espaço para 
exercício da política”, critica 
a organização que defende um 
sistema completamente custea-
do pelo poder público.

 A presidente da Associação 
dos Estudantes Secundaristas do 
Estado do Rio de Janeiro (Aerj), 
Juliana Alves – ela cursa o  se-
gundo período de Administração 
no do Iserj –, fez parte da mesa 
que coordenou a plenária do Fó-
rum na UniRio.

Mesmo com a manobra do 
prefeito de ampliar a gratuida-
de para os estudantes secunda-
ristas e universitários, na ten-
tativa de diluir o potencial de 
reação popular, segundo a es-
tudante, o movimento promete 
pressão total.

“Ele fez isso para impedir 
as manifestações, mas a galera 
da Aerj vai para a rua mesmo 
assim. Passamos em várias es-
colas, começamos a mobilizar. 
Passe livre, sim, aumento de 
passagem, não. Não dá para 
aumentar a passagem para R$ 
3,00 com o absurdo que é esse 
transporte de péssima qualidade. 
A lógica é a do lucro acima da 
qualidade do serviço prestado ao 
povo, e não concordamos com 
isso. Ele (prefeito) fez isso com 
medo de mais manifestações. 
Mas vai ter (manifestações) de 
qualquer forma”, garantiu a 
presidente da Aerj.

Na avaliação da líder estu-
dantil, o anúncio da aprovação 
da reivindicação dos estudantes é 
uma vitória do movimento: “Essa 
bandeira nunca foi do PMDB, 
eles nunca fizeram uma passea-
ta. Por isso, essa conquista é dos 
estudantes”, diz o manifesto da 
Aerj, convocando para a intensi-
ficação das mobilizações para a 
luta pelo passe livre para todos 
os estudantes e contra o aumento 
das passagens de ônibus e trens.

UMA das manifestações contra o aumento da passagem em 2013, no Rio de Janeiro

“S

s servidores da saúde 
federal iniciaram uma 
greve por tempo inde-

terminado no dia 3 de fevereiro. 
Eles reivindicam jornada de 30 
horas semanais, realização de 
concurso público, melhoria 
das condições de atendimento 
à população. Os servidores 
que trabalham nos hospitais e 
institutos federais do Rio lutam 
também contra a privatização 
da saúde pública, hoje represen-
tada pela Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh).

Os servidores decidiram ir à 
greve depois que o Ministério da 
Saúde se recusou a suspender 
o início da implantação do 
ponto eletrônico, prevista para 

Trabalhadores dos hospitais federais param  
começar em fase de testes a partir 
de 3 de fevereiro. O ponto está 
programado para cobrar uma 
jornada de 40 horas semanais 
– os hospitais funcionam sob 
a jornada de 30 horas há cerca 
de 30 anos. Nas assembleias, os 
trabalhadores decidiram boicotar 
o ponto eletrônico e não registrar 
presença nele.

Os trabalhadores avaliam que 
a imposição do ponto eletrônico 
está ligada ao processo de pri-
vatização dos hospitais, pois o 
governo já começaria a estruturá-
los para transferir o controle dos 
hospitais para a Ebserh – empresa 
criada pelo governo federal para 
administrar de forma terceirizada 
as unidades de saúde públicas. 

O Comando de Greve da Saúde 
Federal divulgou nota informan-
do sobre a falta de investimento 
em estrutura e nos profissionais 
da saúde. Diz um trecho do do-
cumento: “Em vez de resolver os 
problemas de sucateamento que 
criou, o governo federal decidiu 
jogar nas costas dos servidores a 
responsabilidade pelos proble-
mas, penalizando os trabalhado-
res com aumento da jornada de 
trabalho e redução relativa dos 
salários. O resultado da gestão 
privada na saúde já pode ser 
observado em algumas unidades 
de saúde estadual e municipal 
transferidas para organizações 
sociais. Nada melhorou”.

Em nota de esclarecimento 

publicada no dia 1º de feve-
reiro, o Ministério da Saúde 
classificou a greve de “extem-
porânea”, afirmando estar 
disposto a negociar com os 
trabalhadores. Mas segundo 
o Sindsprev – Sindicato dos 
Trabalhadores em Saúde, 
Trabalho e Previdência Social 
do Estado do Rio de Janeiro 
–, durante negociação re-
alizada anteriormente (24 
de janeiro) o Ministério foi 
intransigente ao não aceitar 
rever sua política de imposi-
ção da jornada de 40 horas se-
manais, desrespeitando com 
isso as 30 horas praticadas 
pelo conjunto dos servidores 
da saúde desde 1984. 

Secundaristas 
festejam a conquista 
das reivindicações, 
mas se mobilizam para 
ato no dia 13 

O

Foto: Renan Silva
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m estudo publicado em 
uma revista científica, 
a internacional Nature, 

recomendou que o governo bra-
sileiro adote medidas para com-
bater o risco da dengue durante 
a Copa do Mundo. Simon Hay, 
o autor, especialista em doenças 
infecciosas da Universidade de 
Oxford, Inglaterra, indica que o 
risco é maior em Fortaleza, Natal 
e Salvador, e que autoridades bra-
sileiras deveriam adotar medidas 
para controlar os focos. 

Mas o governo informa que 
já tem um programa permanente 
de prevenção e combate. E que o 
pico da doença, que é em abril e 
maio, já terá passado na época 
dos jogos (entre junho e julho), 
mesmo nas cidades nordestinas.

Em informações divulgadas 
em diversos veículos pelo mun-
do, em 20 de novembro, o Brasil 
registrou 573 casos de morte por 
dengue em 2013, contra 292 em 
2012 e 472 em 2011. A maior in-
cidência de casos mortais se deu 
em Minas Gerais, seguido por São 
Paulo (72), Goiás (58), Ceará 
(54) e Rio de Janeiro (48).

Casos aumentam e 
mortes passam de 500 

O virologista Maulori Curié Cabral participa das iniciativas 
da UFRJ de controle da dengue e defende a Mosquitérica  

De acordo com dados da Se-
cretaria estadual de Saúde, o 
número de mortes por dengue 
no Rio de Janeiro cresceu 36%:  
aumentou de 44 em 2012 para 
60 em 2013. O número de casos 
subiu 18%: de 184 mil em 2012 
para 218 mil em 2013.

Crítica
O professor Maulori Curié 

Cabral, do Departamento de 
Virologia do Instituto de Micro-
biologia, conhecido militante 
contra a dengue, integra diversas 
iniciativas institucionais, como o 
Disque-Dengue da UFRJ e o Fu-
zuê da Dengue – projeto que leva 
informação a escolas de todo o 
país, além de ser divulgador de 
uma curiosa armadilha contra o 
mosquito – a Mosquitérica –, a 
qual apresentou em diversos pro-
gramas da televisão.

 “Enquanto a política gover-
namental para combate à den-
gue estiver centrada no controle 
apenas dos mosquitos sob a for-
ma de larvas ou de imagos, vão 
sobrar os mosquitos sob a forma 
de ovo ou de pupa. E, assim, o 

O professor Maulori recomen-
da também outro projeto: uma 

Exposição gratuita

exposição sobre a dengue 
no Museu da Vida, na 
Fiocruz, gratuita e cheia 
de curiosidades. Logo na 
entrada o visitante dá de 
cara com uma enorme 
escultura do mosquito 
Aedes aegypti. 

A exposição fica no 
Museu da Vida até junho. 
O museu funciona de ter-
ça a sexta-feira, das 9h às 

16h30, na Fiocruz. O endereço é 
Avenida Brasil, 4365 - Mangui-
nhos. Para mais informações: 
2590-6747.

U

Foto: Internet

Foto: Divulgação

MAULORI Cabral, professor de virologia da UFRJ

DENGUE

combate nunca será efetivo, 
haja vista que (este método) é 
tentado desde 1986, e nada foi 
conseguido”, diz ele, reiterando 
que, para resolver a questão, há 
as Mosquitéricas, “armadilhas 
letais para mosquitos”.

O professor defende a propos-
ta da educação para a cidadania, 
com o enfoque de que combater 
a dengue é dever de todos, ou 
seja, cada um deve fazer a sua 
parte e combater criadouros de 
ovos e larvas. Nesse caso, mais 
que uma armadilha, a Mosqui-
térica – feita com garrafas PET, 
tesoura, alpiste, microtule e fita 
isolante – é um instrumen-
to educacional e motivacional 
para difundir a noção da res-
ponsabilidade de cada um com 
a comunidade.

Ele explica que agora, com 
a presença dos quatro tipos de 
vírus da dengue, a população 
brasileira fica submetida a 
maior risco de aparecimento 
de dengue hemorrágica “em 
virtude do fenômeno de poten-
cialização da doença, mediada 
pela presença de anticorpos re-
ativos para os vírus da dengue 
nas pessoas que adquirem uma 
segunda dengue”.

Passo a passo da Mosquitéri-
ca: http://www.faperj.br/downlo-
ads/mosquiterica.pdf

Iniciativas importantes
O professor Maulori relaciona 

importantes iniciativas da UFRJ, 
como o Disque-Dengue (telefone 
2562-6698, para informações e 
esclarecimentos sobre a doença), 
o Portal da Dengue, que o com-
plementa, dispondo informações 
para a população via internet, e o 
Fuzuê da Dengue. 

O curioso Fuzuê
O Fuzuê da Dengue, promovi-

do pela UFRJ em parceria com a 
Fiocruz, é um projeto organizado 
pelos professores Maulori e Isabel 
Liberto, também do Departamen-
to de Virologia, para divulgar 
medidas contra a proliferação do 
Aedes aegypti em escolas, asso-
ciações de moradores, igrejas, 
educando a comunidade sobre 
os riscos da dengue, os mitos e 
verdades, a forma de evolução 
do mosquito e como todos po-
dem ajudar a combater a do-
ença, por meio da mosquitérica. 

O projeto – que inclui teatros 
de fantoches, encenações com 
adolescentes, mostra da produção 
da armadilha para os insetos, ví-
deos e brincadeiras – já foi levado 
a inúmeras cidades, não apenas 
no Estado do Rio de Janeiro. 

As escolas podem agendar visi-
tas do Fuzuê da Dengue pelo tele-
fone do Disque-Dengue da UFRJ.

No dia 28 de janeiro a equipe 
foi à Casa da Ciência (da UFRJ) 
como parte do projeto de colô-
nia de férias, para um público de 
todas as idades. No dia 5 de feve-
reiro, esteve no Espaço Ciência 
Hoje, promovendo a capacitação 
dos monitores nas demonstrações 
sobre o vírus da dengue.

Portal da Dengue
http://www.latec.ufrj .br/

portaldadengue/
O Portal da Dengue oferece 

depoimentos, artigos, notícias 
sobre eventos e atualidades, 
enquetes, entrevistas, onde o 
usuário pode expor dúvidas e 

opiniões, propor debates e con-
versar com especialistas.

Coordenado pelo Laborató-
rio de Pesquisa em Tecnologias 
da Informação e Comunicação 
(Latec/UFRJ), é fruto da fusão 
de vários grupos de pesquisa de 
várias áreas da UFRJ, como o 
Instituto de Microbiologia Paulo 
de Góes (IMPPG), que desenvol-
ve pesquisas relacionadas com 
microbiologia e imunologia. 

O Latec atua na interface 
das áreas de Educação, Co-
municação e Tecnologia, com 
Pesquisa e Desenvolvimento. A 
equipe transdisciplinar desen-
volve projetos de Educação a 
Distância, Educação Corporati-
va, Portais de Informação, Co-
munidades Virtuais, Sistemas 
Multimídia, Jogos Educativos e 
Realidade Virtual.

Outras contribuições
Segundo divulgado no site 

da Faperj, uma equipe da Coppe/
UFRJ, em parceria com pesqui-
sadores da Universidade Esta-
dual do Ceará e da Universi-
dade de Avignon, na França, 
desenvolveu um sistema de 
softwares computacionais para 
agilizar a prevenção e o con-
trole da doença.

O professor da Coppe/UFRJ 
Adilson Elias Xavier afirma 
que com o sistema é possível 
fazer o cruzamento das infor-
mações, analisar os locais in-
festados e os casos da doença. 
“Neste ambiente, múltiplas ci-
dades podem ser acompanha-
das, dia a dia”, diz ele.

AEDES aegypti

Foto: Internet

MOSQUITÉRICA
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Desde os 10 anos de idade Glau-
ce da Conceição briga com a balan-
ça. “Fui uma criança gorda e só não 
sofri bullying porque era legal, espa-
lhafatosa e topava qualquer brinca-
deira. Era bem-vinda em todas as 
rodas”, diz ela. Em 2005, pesando 
123 quilos, a técnica-administrativa 
do Hospital Universitário Clemen-
tino Fraga Filho agarrou-se às die-
tas (“Experimentei todas: da sopa, 
água, lua, proteína”) e às fórmulas 
milagrosas (“Tomei remédios e co-
nheci o efeito sanfona: emagrecia e 
engordava”). 

Com o tempo, vieram os proble-
mas de saúde pelo excesso de peso, 
como a hipertensão. Mas Glauce so-
mente aderiu de fato à ideia de ema-
grecer quando o filho mais velho 
atingiu a adolescência e ela temeu 
que sofresse bullying por conta da 
gordura da mãe. Então ela começou 
a conjugar dieta a exercícios físicos. 
Passou por várias academias, mas 
a frequência era irregular. Até que o 
Espaço Saúde Sintufrj foi inaugura-
do e Glauce tornou-se uma das mais 
assíduas frequentadoras.

Plano e atenção especiais
Glauce frequenta o Espaço Saúde 

desde setembro de 2012. Hoje, aos 42 
anos, ela exibe orgulhosa os 78 qui-
los bem distribuídos pelos seus 1,72 
metro, mas com um detalhe: seu 
corpo tem mais massa muscular que 
gordura. “Meus braços, coxas, pernas 
e tornozelos são torneados. Era re-
dondinha, agora tenho cintura e sou 
quase sem barriga”, constata. A boa 
forma, segundo Glauce, foi conquis-
tada com muito esforço (“Deixei de 
comer muita coisa desnecessária ao 
funcionamento do meu organismo”) 
e com o plano especial de exercícios 
montado para ela pelos instrutores do 
Espaço Saúde Sintufrj.

“Comecei com exercícios de 

Dança 
Espaço Cultural Sintufrj
Terça e quinta-feira, das 18h às 
20h.
Subsede no HUCFF
Segunda e terça-feira, das 13h às 
14h.
Praia Vermelha
Quarta e sexta-feira, das 17h às 
19h.
Vila Residencial
Terça-feira, das 13h às 14h.
Instrutores: Edison Pedro Pai-

Oficinas e Coral
As aulas das oficinas e do Coral do Sintufrj já foram reiniciadas (depois do longo recesso de fim de ano). Confira os locais, dias e horários:

xão, Davi Vieira Adão e Luiz  
Antonio Ferreira. 

Coral
Espaço Cultural do Sintufrj,  

segunda-feira, das 16h30 às 18h. 
Maestro Cyrano Salles.

Patchwork 
Subsede no HUCFF
Segunda-feira, das 9h às 12h. Pro-
fessora Débora.

Pintura 
Subsede no HUCFF
Quinta-feira, das 9h às 16h. Profes-
sora Fátima.

Autoestima e saúde em alta

O Espaço Saúde Sintufrj funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 
19h, com as seguintes atividades físicas:
Circuito

Segundas, quartas e sextas-feiras, das 7h às 9h e das 16h às 18h.
Jump, Step e Ritmos

Terças e quintas-feiras, das 7h às 8h e das 16h às 17h.
Musculação

De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.
Terapias alternativas (no Fundão e na Praia Vermelha)

RPG, massagem relaxante, massagem turbinada, ventosa, drenagem 
linfática, bambuterapia, massagem com pedras quentes e auriculoterapia.

Mais informações pelo telefone (21) 3194-7123 ou pelo site espaçosau-
de@sintufrj.org.br.

adaptação e para ganhar força e re-
sistência, até chegar ao estágio de mo-
delar o corpo. Faço também o circuito 
ao ar livre, que é o treinamento para 
corredor. Corro e caminho entre obs-
táculos. Também participo das aulas 
de jamp, step e ritmo”, detalha Glau-
ce sua rotina no Espaço Saúde, de 
segunda a sexta-feira, religiosamente.

Qualidade de vida
Embora o excesso de peso nunca 

tenha impedido a técnica-adminis-
trativa de usar biquíni na praia, ela 
admite que atualmente curte os pra-
zeres da vida  muito melhor: “Minha 
autoestima foi recuperada, pois pos-
so usar qualquer estilo de roupa que 
cai bem em mim. Meu humor tam-

bém está bem melhor. Tenho mais 
disposição para trabalhar, cuidar dos 
meus filhos e me divertir. Além de a 
hipertensão ter sumido”.

Feliz com as perdas (gorduras) e 
ganhos (qualidade de vida), Glauce 
não tem dúvidas: “O Espaço Saúde 
foi uma grande conquista da cate-
goria e o recomendo todos os dias 
aos meus colegas. Muitos já vieram 
contagiados pelo meu bem-estar e 
felicidade”.

Um dos diferenciais do Espaço 
Saúde em relação às outras acade-
mias, na visão de Glauce, é a atenção 
dos instrutores. “Além disso, eles têm 
a preocupação de passar exercícios 
considerando também o prazer do 
aluno em se exercitar”, acrescenta. 

Espaço Saúde de portas abertas

NOVA Glauce: sarada, disposta e com a saúde em dia FOFINHA: com mais cem quilos e pressão nas alturas

Música 
(professores Ronaldo e Marcelo)
Espaço Cultural

Quarta-feira, das 17h às 19h30.
Praia Vermelha

Segunda-feira, das 18h às 20h30.
Subsede no HUCFF

 Quarta-feira, das 16h30 às 18h.
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O Espaço Saúde Sintufrj apre-
senta mais uma novidade entre as 
atividades físicas que oferece para 
o sindicalizado: o fi siculturismo. A 
modalidade chega para a categoria 
com uma experiência gratifi cante: 
a técnica-administrativa e es-
portista Amanda Torres Vieira da 
Costa aprimorou seu físico com o 
suporte dos profi ssionais do Espa-
ço Saúde, e os resultados são tão 
positivos que ela vai representar o 
Sindicato na categoria Estreantes 
2014 no campeonato da Federação 
de Fisiculturismo do Estado do Rio 
de Janeiro, dia 30 de março, no 
Tijuca Tênis Clube. 

Quem vê o físico defi nido de 
Amanda, 33 anos, não faz ideia de 
como era seu porte físico antes do 
treinamento. Há quatro anos ela foi 
aprovada no concurso para a UFRJ 
e atua como técnica em química 
no Programa de Engenharia Me-
talúrgica e de Materiais da Coppe. 

Aos 22 anos, Amanda pesava 25 
quilos menos que seu peso atual, 
e seu copo detinha o triplo de per-
centual de gordura: 11%. Ou seja, 
embora mais magra, tinha mais 
gordura corporal. Mas dizer que 
era bem mais magra não defi ne 
bem a mudança, que se revela 
através do seu novo porte físico 
e  postura. Hoje Amanda ostenta 
um corpo esculpido – conforme 
defi nição das academias. 

“Sempre fi z musculação para 
buscar qualidade de vida. Não 
fazia fi siculturismo, mas sempre 
me interessei por essa modalidade 
esportiva. Assim que entrei na 
universidade, vim ao Sindicato 
me sindicalizei, e quando me in-
formaram sobre o Espaço Saúde, 
fui direto lá”, conta a esportista.

 “Amanda conversou com a 
gente sobre o que achávamos da 
possibilidade dela participar do 
campeonato de fisiculturismo. 
Abraçamos a ideia e começamos a 
fazer o planejamento. Agora, vamos 
estrear no dia 30 de março”, come-
mora a coordenadora do Espaço 
Saúde Sintufrj, Carla Nascimento.

Alto rendimento
Carla reuniu o grupo de 

professores – além dela, Carlos 
Guimarães, Michele Gomes e 
Elaine Almeida – e fi zeram uma 
pesquisa sobre fisiculturismo. 

Espaço Saúde Sintufrj prepara atleta
para campeonato de fi siculturismo

 A representante do Sintufrj 
na competição é técnica em 
química da Coppe

“Levantamos todas as informações 
possíveis a respeito e também fo-
mos a academias que desenvolvem 
esse trabalho. Esclarecemos todas 
as dúvidas, nos reunimos com a 
Amanda e criamos uma metodo-
logia nossa, e montamos o pla-
nejamento de exercícios”, conta 
Carla sobre como o Espaço Saúde 
construiu a atleta fi siculturista. 

“O Espaço Saúde é ótimo 
porque nas academias aí fora a 
gente não encontra um atendi-
mento personalizado por falta de 
professores. Aqui a gente é muito 
bem atendida: as avaliações são 
feitas nos prazos certos, o acom-
panhamento é individual e os 
professores direcionam os exer-
cícios para atender ao objetivo da 
pessoa. Você não apenas treina”, 
elogia Amanda.

Segundo Carla, o treinamento 
no Espaço, em geral, é voltado para 
musculação terapêutica, correção 
de lesões e patologias. “Com 
Amanda foi diferente. Tínhamos 
que trabalhar a performance, o 
alto rendimento, para prepará-
la. Tivemos até que reestruturar 
melhor a academia, investir em 
aparelhos específi cos e reorganizar 
o espaço físico”.

Amada é a primeira trabalha-

dora da universidade a ser prepa-
rada para o fi siculturismo, mas 
a equipe pretende motivar novos 
alunos para formar uma equipe.

“Tenho certeza de que outras 
pessoas vão se interessar e o Espaço 
Saúde tem o conhecimento e a 
mão de obra especializada para 
atender os interessados. O que 
precisa é a academia ser ampliada 
e haver investimento para receber o 
público interessado na modalida-
de”, sugere Amanda, convocando 
os colegas “para começarem pelo 
menos a prática de atividades 
físicas normais, porque representa 
uma mudança de vida, e não 
apenas porque o físico fi ca mais 
bonito, mas principalmente pela 
melhora da mente”.

Aumentar massa corporal
As atividades, como se vê, 

não estão limitadas a quem tem 
problemas de saúde ou para quem 
está acima do peso e quer melhorar 
a estética, mas também para os 
que desejam aumentar a massa 
corporal, até para participar de 
competições.

Saiba mais no novo site
No novo site do Espaço Saúde 

Sintufrj (www.sintufrj.org.br/ES/
espacoSaude)  os interessados po-
dem se informar sobre as atividades 
oferecidas, conhecer a história da 
academia e, em breve, acessar textos 
e fotos de experiências dos alunos – 
como a de Amanda – que mudaram 
suas vidas, não apenas na aparência, 
mas na qualidade do viver.

AMANDA antes de 
iniciar o treinamento

FÍSICO de atleta 
moldado pela equipe do 
Espaço Saúde Sintufrj
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