
ANO XXIII  Nº 1100  10 A 16 DE NOVEMBRO DE 2014  www.sintufrj.org.br  sintufrj@sintufrj.org.br

O time da Escola de 
Educação Física e Desportos 
conquistou o troféu do Torneio 
do Dia do Trabalhador Público. 
A grande final foi na sexta-feira, 
7, contra a equipe da Prefeitura 
Universitária, no campo do 
Grêmio da Coppe, onde foram 
disputadas todas as partidas da 
competição. Os funcionários 
da PU não facilitaram para a 
EEFD e a disputa teve que ir 
para os pênaltis. 

No tempo regulamentar a 
partida terminou em 1 a 1; na 
disputa dos pênaltis, 2 a 1 para a 
EEFD. Uma vitória comemorada 
com muita festa.

O time da Prefeitura e os da 
Diseg e Coppe conquistaram os 
troféus pelo segundo, terceiro e 
o quarto lugar, respectivamente. 
O goleiro menos vazado foi Luis, 
da Educação Física, e o artilheiro 
da competição, Robson, da Diseg. 
Foram também entregues troféus 
de participação e de contribuição 
para o esporte na UFRJ. 

O torneio e a comemoração 
da Semana do Trabalhador 
Público foram encerrados 
com o show da maravilhosa 
Orquestra Voadora. 

O pró-reitor de Pessoal, Ro-
berto Gambine, e o coordena-
dor-geral do Sintufrj, Francisco 
de Assis (a PR-4 e o Sindicato 
organizaram o evento em con-
junto), subiram ao palco para 
apresentar a banda e agradecer a 
participação dos trabalhadores. 
Eles destacaram que a data segue 
uma tradição para o incentivo à 
reflexão e que este ano teve o 
esporte como agregador para 
a integração dos trabalhadores. 

Nesta edição, conheça tam-
bém as quatro equipes, e o 
placar dos jogos, na abertura da 
competição. Página 6 

Edital da Festa de Fim de ano do Sintufrj

Educação Física é a campeã do torneio de futebol do Sintufrj

Semana do Trabalhador Público

Dia: 5/12/2014.
Local: Lespam (Avenida Brasil 10.592).
Horário: das 13 às 18h.
Inscrições: de 17 a 27/11, no site do Sintufrj 
(sintufrj@sintufrj.org.br).

Critérios para a inscrição: ser sindicalizado e estar em dia 
com suas obrigações estatutárias; só poderão inscrever-se os 
sindicalizados titulares.
Local de retirada dos convites: exclusivamente na sede do 
Sintufrj (Fundão), no período de 2 a 4/12, das 8h às 18h.

Solicitações:
. Ao fazer a inscrição, é obrigatório que os sindicalizados  
atualizem seus dados cadastrais (endereço, telefones, e-mail).
. Por favor, também preencha o questionário sobre 
escolaridade e etnia que se encontra à disposição na página 
do Sintufrj (GT-Antirracismo).
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A Semana Interna de Pre-
venção de Acidentes de Traba-
lho (Sipat) será realizada na 
segunda-feira, dia 10, no CT 
2, e na terça-feira, dia 11, no 
Salão Nobre da Decania do CT. 
Além disso, o evento contará 
com uma exposição de equipa-
mentos no hall do bloco A do 
CT de 10 e 15 de novembro. O 
tema será “Segurança no Tra-
balho” e constará de palestras 
sobre incêndio, biossegurança 
e primeiros socorros, entre ou-
tros, além de uma simulação 
que será feita pela Brigada de 
Incêndio da Coppe-CT-UFRJ e 
o Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado do Rio de Janeiro 
(CBMERJ). Os participantes 
receberão certificados e toda 
a comunidade universitária 
poderá participar.

Programação:

1º dia, 10/11: auditório 
do CT2

9h30 – Mesa de abertura, 
autoridades do CT e UFRJ.

10h – Palestra “A importância 
das proteções passivas contra incên-
dios nas modernas construções”, 
com o professor Robson Santos 
Barradas (engenheiro mecânico de 
segurança do trabalho e mestre em 
engenharia ambiental). 

11h – Palestra “Biossegu-
rança”, com o professor Júlio 
Carlos Afonso (Instituto de 
Química/UFRJ).

12h – Simulado da Brigada 
de Incêndio da Coppe-CT-UFRJ e 
Corpo de Bombeiros Militar do Es-
tado do Rio de Janeiro (CBMERJ).

13h – Coral da Coppe e 
coffee-break.

 2º dia, 11/11: Salão Nobre 
da Decania do CT

9h30 – Palestra “Primeiros 
socorros”, com Fábio Barros, 
bombeiro emergencista e técnico 
de emergência médica.

10h30 – Palestra “Implan-
tação de SMS no laboratório 
da CoppeComb”, com Newton 
Richa, médico do trabalho.

11h30 – Palestra “Aula te-
órica e prática com extintores”, 
com Wesley Pinheiro, gestor de 
Risco e de Negócio (HSE, Fire 
Service do Brasil-Incêndio, Res-
gate e Segurança do Trabalho).

12h30 – Coral do CT e 
coffee-break.

10 a 15/11 – Exposição de 
equipamentos no hall do bloco A.

DOIS PONTOS

Na quinta-feira, dia 6, o Grupo 
de Trabalho de Carreira do Sin-
tufrj (GT-Carreira) reuniu-se na 
subsede sindical no HU para de-
bater o Plano de Cargos e Carreira 
dos Técnicos-Administrativos em 
Educação (PCCTAE), preparar o 
seminário local da segunda-feira, 
dia 17, e discutir a eleição da Co-
missão Interna de Supervisão da 
Carreira (CIS). A reunião contou 
com a  presença dos coordenado-
res da Fasubra Paulo Henrique, 
Léa Oliveira e João Paulo Ribeiro. 

A carreira completou dez anos 
e agora as entidades discutem 
quais rumos a serem tomados. 
Na última plenária da Fasubra, 
foi indicada a realização de se-

GT-Carreira Sintufrj 
avalia o PCCTAE
Sintufrj realiza seminário na segunda-feira, dia 17, 
preparatório para o Seminário da Fasubra sobre carreira  

minário nacional para iniciar o 
debate sobre o PCCTAE. Ele será 
nos dias 22 e 23 de novembro 
e tem como título “10 anos de 
PCCTAE – Perspectivas para a 
carreira dos TAEs”. 

O seminário nacional deve ser 
precedido de discussões nas bases 
para levantar propostas para o 
seminário. O Sintufrj marcou o 
seu para o dia 17, das 9h às 15h, 
na subsede, no HU, e a diretoria 
realizará uma grande campanha 
para mobilizar a categoria para 
essa discussão. No seminário  
serão escolhidos os delegados que 
levarão as propostas da entidade 
ao seminário nacional da Fasubra. 

Na reunião do GT-Carreira foi 

discutida também a representação 
da UFRJ no Encontro Nacional das 
Comissões Internas de Supervisão 
do PCCTAE, que acontecerá esta 
semana, nos dias 11 e 12, em Bra-
sília. Nele será debatido o PCCTAE 
e a atuação da CIS. 

No GT-Carreira a convocação 
da eleição da CIS pela Reitoria foi 
tirada como uma das prioridades 
da gestão. Como ainda não houve 
eleição da CIS na UFRJ, somente 
pode ir um representante pela 
entidade sindical ao encontro 
nacional, tendo sido escolhidos 
os coordenadores Nivaldo Homes 
Filho (titular) e Carmen Lucia 
(suplente). A UFRJ também tem 
direito a um representante. 

 Na segunda-feira, dia 17, na 
subsede sindical no HU, com a 
participação dos representantes 
das forças políticas que militam 
no movimento sindical na univer-
sidade e da PR-4, o Sintufrj realiza o 
seminário “Avaliação do PCCTAE e a 
perspectiva de uma nova carreira”.

A presença na reunião do 
GT-Carreira do dia 6/11 e neste 
seminário são pré-requisitos 

“Avaliação do PCCTAE e a 
perspectiva de uma nova carreira”

para a ida ao Seminário sobre 
Carreira da Fasubra nos dias 

22 e 23 (na proporção de dez 
participantes para uma vaga). 

9h - Recepção.
9h30 - Mesa de abertura.
10h - Mesa “Concepção de carreira”.
12h às 13h - Almoço. 
13h - Grupos de trabalho.
15h - Apresentação dos grupos e encaminhamentos.

Programação:

Na sexta-feira, dia 14, às 16h, 
será realizada a cerimônia de 
posse dos professores eleitos para 
a direção do Núcleo em Ecologia e 
Desenvolvimento Socioambiental 
de Macaé, (Nupem), no campus 
UFRJ-Macaé Rodrigo Nunes da 
Fonseca (diretor) e Francisco Assis 
Esteves (suplente de diretor).  

Nupem sob 
nova direção

Semana 
Interna de 
Prevenção de 
Acidentes de 
Trabalho

PARTICIPE. RESPONDA À PESQUISA
O Sintufrj realiza pesquisa para identificar o nível de escolaridade 
dos técnicos-administrativos da UFRJ e como se assumem enquanto 
etnia (branco, negro, pardo).

10/11, às 9h
Tema: “Lei Gabriela Leite-PL 

4211/12 – Regulamentação da 
Atividade de Profissionais do 
Sexo”.

Jean Wyllys, deputado fede-
ral (PSOL-RJ) e Soraya Simões 
(Ippur-UFRJ). Mediador: Ro-
berto Gambine (PR-4-UFRJ).
11/11, às 9h

Tema: “Diversidade na Uni-
versidade”.

Sofia Favero, estudante de 
psicologia e administrador da 
página Travesti Reflexiva, e Elí-
dio Marques (Nepp-dh-UFRJ).
12/11, às 9h

Tema: “Violência contra 
Mulher e Violência Doméstica”.

Célia Rosa (DPAM/Polícia 
Civil-RJ) e Manuela Green, 
educadora e pesquisadora.
13/11, às 9h

Tema: “Gênero Homem e 
Masculinidade”.

Maria Gefé (Hesfa-UFRJ) e Maria 
José Coelho (PR-1/Hesfa-UFRJ).
14/11, às 9h

Tema: “Questões Raciais”.
Douglas Belchior (UneAfro 

Brasil/SP) e Terezinha Martins 
(UniRio).
17/11, às 9h

Tema: “Assédio Moral”.
Angelo Soares (Universidade 

Quebec, Montreal).

Local: 
Auditório do CT, bloco A

Programação
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ISABEL (base), Aluízio Nascimento (Sintufrj), Ana Lúcia (base), Luciano (apoiador), Nivaldo 
Holmes, Carmen Lucia, Ana Célia, Francisco de Assis e Maria Passerone (Sintufrj) 

Reunião nesta segunda-
feira, dia 10, às 16h, na sede do 
Sindicato. Pauta: XI Encontro 20 
de novembro, em Juiz de Fora, e 
assuntos gerais.

GT de Política 
antirracista

JORNAL DO SINDICATO 
DOS TRABALHADORES  
EM EDUCAÇÃO DA UFRJ

Coordenação de Comunicação Sindical: Francisco Carlos dos Santos, Maria Bernadete Figueiredo Tavares e Olga Letícia Penido Xavier / Conselho Editorial: Coor-
denação-Geral e Coordenação de Comunicação / Edição: Amag / Reportagem: Amag, Eac e Regina Rocha / Projeto Gráfico: Luís Fernando Couto / Diagramação: 
Luís Fernando Couto, Jamil Malafaia e Edilson Soares / Fotografia: Renan Silva / Revisão: Roberto Azul / Tiragem: 10 mil exemplares / As matérias não assinadas 
deste jornal são de res ponsabilidade da Coordenação de Comunicação Sindical 
Correspondência: aos cuidados da Coordenação de Comunicação. Fax: (21) 2260-9343. Tel.: (21) 3194-7113  Impressão: 3graf (21) 3860-0100

Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro - RJ
Cx Postal  68030 - Cep 21941-598 - CNPJ:42126300/0001-61



 

Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1100 – 10 a 16 de novembro de 2014 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 3

categoria

Assembleia deflagra eleições
Para a CIS e os colegiados, será este ano; para a direção do Sintufrj, em 2015

O calendário para as eleições 
sindicais (gestão 2014/2016), para 
a eleição dos representantes da 
categoria nos órgãos colegiados 
(Conselho Universitário, Conselho 
de Ensino de Graduação (CEG) 
e Conselho de Ensino para Gra- 
duados (Cepg)) e para a Comissão 
Interna de Supervisão da Carreira 
(CIS) assim como a data para a 
realização do 11º Congresso do 
Sintufrj foram definidos na assem-
bleia estatutária de terça-feira, dia 
4, no auditório do bloco A do Centro 
de Tecnologia (CT).

De acordo com o encaminha-
mento do plenário, o calendário da 
eleição da nova diretoria ainda este 
ano, sem prorrogação do mandato, 
ficaria prejudicado porque culmi-
naria com a realização do segundo 
turno próximo às festividades de 
fim de ano. Por isso, conforme 
decisão da assembleia anterior, 
uma comissão com representantes 
das correntes políticas da categoria 
discutiria uma agenda de comum 
acordo para dar conta dos três 
processos eleitorais. 

Os representantes dos coletivos 
que participaram da reunião em 
1º de novembro avaliaram que de 
fato o processo eleitoral do Sintu-
frj não poderia ocorrer de forma 
açodada e que seria importante o 
calendário dar conta do processo 
de mobilização da categoria para 
a eleição sindical. Por isso, propu-
seram o início dos debates a partir 
de março, depois da realização do 
congresso da categoria.

Propostas
Em documento apresentado 

na assembleia, os participantes 
da reunião ponderaram que o 
processo eleitoral entre dezembro  
de 2014 e janeiro de 2015 seria 
esvaziado devido ao período de 
férias e propuseram a realização 
do 11º Consintufrj em março de 
2015 e as eleições sindicais entre 
maio e junho de 2015, com a 
posse dos eleitos a partir de 8 de 
julho. Foi encaminhada também a 
prorrogação do mandato da atual 
gestão até essa data.

“Essas foram as propostas que 
a direção Unidade na Luta com a 
oposição Sintufrj Vermelho estão 
apresentando para serem discu-
tidas no pleno da assembleia”, 
explicou o coordenador-geral 
Francisco de Assis.

Valdenise Pinheiro, da Unidos 
para Lutar, criticou a proposta pelo 
prazo extenso da prorrogação do 

Ronaldo Leite, presidente esta-
dual da Central dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras do Brasil (CTB), 
alertou: “Os trabalhadores não 
podem permitir de forma nenhu-
ma que a mídia e a direita criem 
condições de produzir algum novo 
golpe. É fundamental irmos para 
as ruas e tomar a ofensiva, porque a 
desestabilização do atual governo 

mandato da atual diretoria até 
a eleição: “Essa categoria vai ter 
que lutar muito para garantir 
enquadramento dos aposentados 
e aumento real de salário. A gente 
precisa ter direção sindical para 
encaminhar a luta e considera 
esta direção sem legitimidade para 
convocar congresso”.

Luís Pustiglione, do Sintufrj 
Vermelho, propôs uma conversa 
entre as correntes para o fortaleci-
mento do debate político: “Acha-
mos que a realização do congresso 
que a gente vem cobrando seria 
muito importante para aglutinar 
os trabalhadores da UFRJ em torno 
do Sindicato e em torno do debate 
político. Por isso estamos convo-
cando o debate com todas as forças 
no sentido de encaminhar isso e 
achamos um avanço o que saiu da 
reunião (conjunta com a direção 
do Sindicato), que é a realização 
do congresso em março do ano que 
vem”. Ele sugeriu que o congresso 
fosse realizado em um dos campi 
da UFRJ e que uma comissão com 
representantes das forças políticas 
organizasse o evento.

“Trabalhador é trabalhador, 
governo é governo. Nenhum tra-
balhador ganha nada sem luta. 
Votei em Dilma porque tenho 
duas filhas estudando na facul-
dade e foram com os programas 
educativos do governo que os 
jovens conseguiram estudar. No 
governo Lula, mais de 200 escolas 
técnicas foram criadas. E tudo isso 
iria acabar agora com o traidor?”, 
afirmou o coordenador do Sintufrj 
Boaventura Souza Pinto.

Gerly Miceli, da CSD, avaliou 
com otimismo o processo elei-
toral, mas ressaltou que nada se 
conseguirá sem luta e mobiliza-
ção, em particular com a nova 
configuração conservadora do 
Congresso Nacional: “Ano que 
vem vai ser o momento mesmo de 
todo movimento social e sindical 
dar  respostas à categoria. A gente 
tem que estar preparado”.

“Quando dizem que a direção 
não fez a luta, estão mentindo. 
A direção esteve par e passo com 
a luta, inclusive pelo seu esforço 
para ter uma assembleia com 
quase 1000 pessoas, que foi o maior 
quórum de um Sindicato da base 
da Fasubra, fruto do trabalho da 
direção e dos colaboradores. E em 
nenhum momento a oposição 
trabalhou para conseguir quórum 
para a greve de 2014. A proposta 
que a direção tinha era eleição esse 

ano, mas a partir do entendimento 
que as forças políticas devem 
opinar, colocamos em aberto 
para discutirmos e avaliarmos, 
mas a Direção tem possibilidade 
de se adaptar e aceitar qualquer 
calendário para o processo eleito-
ral sindical”, disse o coordenador 
Francisco Carlos.

Rafael Medeiros, da Unidos para 
Lutar, argumentou que o calendário 
deveria estar a serviço das lutas da 
categoria, e sugeriu que o processo 
(eleitoral) fosse a partir de março 
de 2015: inscrição de chapas em 25 
de fevereiro, eleição entre 15 e 20 de 
março com segundo turno no início 
de abril. “Não podemos ficar amar-
rados pelos próximos seis meses num 
possível processo eleitoral, numa 
possível greve”, justificou.

“Com relação às propostas 
apresentadas, vou ser sincero. 
A vontade da direção é discutir 
o processo eleitoral a partir de 
agora, para ninguém, nenhuma 
força política, dizer que a gente 
não quer processo eleitoral. Por 
mim, a gente tem que instalar o 
processo de imediato. Assinamos 
um acordo com o Sintufrj Verme-
lho, um calendário coerente, mas 
se há divisão com outras forças, 
recuamos tranquilamente”, disse 
Francisco de Assis.

“A direção da qual eu faço par-
te ficou com algumas pendências 
da carta-programa, e uma delas foi 
o congresso. O calendário está cor-
reto para as eleições do Sintufrj: de 
maio para junho de 2015. O outro 
calendário propõe a inscrição para 
o CEG, Cepg, Consuni e para a CIS, 
que eu sou candidato”, explicou o 
coordenador Nivaldo Holmes.

Antônio Eduardo, apoiador 
do Sintufrj, elogiou a iniciativa 
da direção de conquistar um 
acordo assinado com o reitor pela 
primeira vez na história. Para ele, 
o governo, fragilizado, terá que 
conversar com os movimentos 
sociais, e os trabalhadores preci-
sam estar unidos. “Precisamos nos 
reeducar, e isso começa dentro do 
nosso Sindicato”.

Eleição antes do Consintufrj
Depois de longa discussão, 

e em seguida à aprovação da 
prorrogação do mandato sem voto 
contrário e apenas uma abstenção, 
Francisco de Assis pôs em votação 
se a eleição seria antes ou depois 
do Consintufrj. Com sete votos 
contrários e três abstenções (com 
declaração de voto) foi aprovada 

a realização do congresso depois 
da eleição.

Luís Pustiglione manifestou 
decepção pelo fato de a proposta 
original (que previa o congresso 
antes da eleição) ter sido constru-
ída com diálogo em reunião com 
a direção de forma consensual. “E 
viraram as costas para a proposta”, 
lamentou.

Em seguida houve a disputa 
entre as datas para a eleição: se em 
março e abril ou maio e junho, esta 
última foi aprovada por grande 
maioria.

Por fim, a diretoria apontou 
que a assembleia deveria indicar 
um calendário para realização 
do congresso e sugeriu que fosse 
até dois meses depois da posse da 

nova direção, portanto, até 8 de 
setembro, o que foi aprovado, com 
uma abstenção.

Embora tenha havido prorro-
gação do mandato, a eleição para 
os órgãos colegiados, no entanto, 
não pôde ser prorrogada. Segundo 
a direção, são eleições institucionais, 
com prazos que devem ser cumpri-
dos. Assim, o coordenador Francisco 
Carlos sugeriu que o processo se ini-
ciasse com as inscrições nos dias 24 e 
25 de novembro, com homologação 
dia 26, eleições nos dias 9, 10 e 11 
de dezembro e apuração no dia 12. 
A proposta foi aprovada e será apre-
sentada como indicativa à comissão 
institucional (com indicados pela 
Reitoria e pelo movimento) para 
organização do processo.

O que foi aprovado
1 – O mandato da atual gestão foi prorrogado até 8 de julho de 2015; 

a posse da nova diretoria será até 9 de julho de 2015.

2 – As eleições sindicais ocorrerão entre maio e junho de 2015: o 
primeiro turno em maio e, se houver segundo turno, em junho; 15 dias 
após, será a posse dos eleitos.

3 – As eleições sindicais serão antes do 11º Congresso do Sintufrj.

4 – A proposta da  assembleia para realização do 11º Congresso do 
Sintufrj até dois meses após a posse dos eleitos, portanto, no dia 8 de 
setembro, foi aprovada pela maioria dos presentes no auditório do CT.

Colegiados e CIS
A inscrição para representante no Consuni, CEG e Cepg será por 

chapa; já para a CIS, será individual.
 
Inscrição: dias 24 e 25 de novembro.

Homologação: dia 26 de novembro.

Eleição dias 9, 10 e 11 de dezembro.

Homologação: 12 de dezembro.

“Trabalhadores devem ir às ruas 
contra conservadorismo e golpe”

não atende o trabalhador, pelo 
contrário. Devemos impulsionar 
este governo a faze r mudanças. 
Vamos dialogar  nos próximos dias 
(CUT, CTB, outras centrais sindi-
cais e movimentos sociais) e fazer 
uma agenda de lutas para desmis-
tificar essa onda conservadora e de 
tentativa de desestabilização que 
está rondando nosso país”.
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BALANÇO DA COORDENAÇÃO

Esporte e Lazer de olho na saúde e bem-estar dos sindicalizados de todas as idades  

Avaliação dos 
coordenadores

A ampliação da área do Espaço Saúde e a oferta de modalidades esportivas femininas fazem parte dos novos projetos da Coordenação, e já estão em andamento pela direção 

A festa de 8 
anos do Espaço 
Saúde Sintufrj e 
de 21 anos de 
atividades da 
Ofi cina de Dança, 
realizada no dia 
3 de outubro, no 
Espaço Cultural, 
foi uma justa 
comemoração da  
Coordenação de 
Esporte e Lazer 
pelo esforço que 
vem fazendo 
em benefício da 
qualidade de vida 
dos trabalhadores 
de todas as 
gerações da 
universidade. 
O evento 
proporcionou horas 
seguidas de boa 
música, muita 
dança e convívio 
agradável entre 
amigos e colegas 
de trabalho. 
Nesse mesmo 
dia, pela manhã, 
o Espaço Saúde 
realizou o Terceiro 
Desafi o Saúde do 
Programa Saúde 
na Medida Certa, 
desenvolvido 
pelo Instituto 
de Nutrição, 
pela Faculdade 
de Farmácia e 
pelo Sintufrj. A 
atividade, que 
constou de corrida 
e caminhada, teve 
96 participantes. 

Os coordenadores sindicais 
Jorge Pierre, Rubens de Morais 
e João Pereira Luiz fizeram um 
breve balanço das atividades 
de sua pasta. A coordenadora 
pedagógica do Espaço Saúde, 
Carla Nascimento, comentou o 
sucesso da iniciativa e as novi-
dades que vêm por aí.

 “Para mim, o Espaço Saúde 
é uma família. É a família Espa-
ço Saúde. Com uma integração 
muito grande entre professores, 
alunos e direção do Sindicato, 
e isso é muito importante”, 
destacou Jorge Pierre na noite 
festiva em que foi comemorado 
o oitavo aniversário do Espaço 
Saúde Sintufrj.

Os coordenadores adiantam 
que a valorização do Espaço 
Saúde vai continuar. “A gente 
entende que é importante para 
a categoria”, diz Rubens, acres-
centando que “inclusive já esta-
mos realizando a obra que vai 
deixar o Espaço muito maior”.

Jorge Pierre destaca, entre 
as iniciativas bem-sucedidas, 
o Programa Saúde na Medida 
Certa – a princípio para 25 
funcionários –, que ao que 
tudo indica deverá prosseguir 
e se expandir. 

O programa teve três etapas 
de atividades físicas e outros 
pequenos desafios, sempre com 
o apoio da direção do Sintufrj, 
da equipe do Espaço Saúde e da 
maioria dos alunos, que, mesmo 
não fazendo parte do programa, 
participam das corridas e cami-
nhadas em apoio aos colegas.

No tocante ao futebol, o mais 
recente evento – o Torneio do 
Dia do Trabalhador Público, 
realizado entre os dias 5 a 7 de 
novembro – foi uma, dentre 
inúmeras outras, iniciativa 
bem-sucedida. Os coordena-
dores lembraram também do 
sucesso que foi o torneio Chu-
tando a Ebserh para Fora, assim 
como dos amistosos realizados 
em Pedra de Guaratiba e Pau 
Grande, em Magé.

Mulheres terão vez – “A 
gente está planejando realizar 
o campeonato do Sintufrj, que 
foi muito adiado em função do 
período de lutas da categoria, 

como a greve e a resistência à 
Ebserh”, diz Rubens. Jorge Pierre 
vai mais longe: “Houve a assi-
natura do acordo interno com o 
reitor e teremos o nosso Centro 
de Convivência. Desde 2006 que  
brigamos por uma área para fa-
zer atividades, e até aqui somente 
realizamos atividades voltadas 
para o futebol masculino. Mas 
agora pensamos em atividades 
para o público feminino. Minha 
ideia é fazer uma olimpíada de 
esportes rápidos, como futevôlei 
e peteca”.

“Já havia esse projeto, e 
estava adormecido por falta de 
espaço”, acrescentou Rubens, 
que também anuncia a intenção 
da Coordenação estender as 
atividades físicas para outros 
campi, além das terapias alter-
nativas do Espaço Saúde que já 
são levadas à Praia Vermelha e 
ao Museu Nacional. “No Museu 
queremos  instalar aparelhos 
para a terceira idade, como uma 
academia itinerante, aberta à 
comunidade”, diz ele.

Embora Jorge Pierre tenha 

sua atuação mais voltada ao fu-
tebol de campo, os companhei-
ros de coordenação apontam 
um pequeno empreendimento, 
entre aqueles a que tem se de-
dicado, e que fez sucesso para a 
alegria da criançada: os bailes 
infantis de Carnaval, em 2013, 
no Espaço Cultural, cuja ideia 
foi dele, pois era um sonho 
que acalentava desde menino. 
(edição 1017)

Espaço nota 10 – “Com o 
apoio da direção do Sintufrj, 
vejo os profissionais se esfor-
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balanço da coordenação

Esporte e Lazer de olho na saúde e bem-estar dos sindicalizados de todas as idades  

Fotos: Renan Silva

A ampliação da área do Espaço Saúde e a oferta de modalidades esportivas femininas fazem parte dos novos projetos da Coordenação, e já estão em andamento pela direção 

çando para agregar valor e 
trazer novas experiências para 
o Espaço Saúde”, disse ao Jornal 
do Sintufrj durante a festa do 
dia 3 de outubro Amanda de 
Souza, que completou dois anos 
de Espaço Saúde.

A coordenadora pedagógica 
do Espaço, Carla Nascimento, 
confirma: “O segredo do nosso 
sucesso é o trabalho em equipe. 
Aqui todo mundo se organiza e 
decide as coisas juntos. A gente 
planeja e divide as tarefas, e 
todos se comprometem, e isso 

inclui a direção do Sintufrj”. A 
professora faz questão de desta-
car que grande parte do sucesso 
do Espaço se deve, também, à 
participação e dedicação dos 
sindicalizados.

O restante da equipe do 
Espaço Saúde  é  composta 
pelos seguintes profissionais: 
fisioterapeutas Elaine Rocha, 
Fabiana Alexandre, Maria de 
Lourdes Pereira e Andreia Ta-
dim; professores de educação 
física Elaine Almeida, Carlos 
Guimarães, Michele Gomes e 

João Neto; secretária Andrea 
Serrano e Valdivino Severino dos 
Santos, serviços gerais.

“O Saúde na Medida Certa, 
com o Instituto de Nutrição 
Josué de Castro e a Faculdade 
de Farmácia, deu um plus pra 
gente”, diz Carla Nascimento, 
relacionando o programa entre 
as atividades que se expandiram 
entre os eventos esportivos e so-
ciais. Muito unidos, a equipe do 
Espaço e os seus frequentadores 
volta e meia  se reúnem em con-
fraternizações esportivo-festivas. 

Em números
O Espaço Saúde Sintufrj tem 

722 alunos: 323 na musculação, 
285 nas terapias, 52 nas aulas 
coletivas (com exercícios de 
TSE Boa, Jump e ginástica 
localizada) e 62 pessoas no 
Circuito Saúde (com atividades 
que incluem corrida). Fora os 
25 participantes do Saúde na 
Medida Certa, programa que 
promete se expandir. “Ao que 
parece, já está tudo certo para 

a segunda edição ano que vem”, 
diz Carla.

Além de melhorar a quali-
dade de vida das pessoas, por 
atuar diretamente na saúde e 
no desempenho físico, a acade-
mia forma  atletas, como, por 
exemplo, o maratonista Milton 
Francisco da Silva, campeão na 
categoria entre 65 e 70 anos, e 
Amanda Costa, ganhadora de 
concursos de fisiculturismo.

Exercícios e terapias
Circuito, jon, step, localizada, 

Tae Bo, ritmos, musculação,  
corrida e terapias alternativas, 
como auriculoterapia, massagem 
relaxante, massagem com pedras 
quentes, drenagem linfática, 
bambuterapia, RPG (Reeducação 
Postural Global) e técnica do gan-
cho são algumas das atividades 
à disposição dos sindicalizados.

Mas o Espaço Saúde também 
oferece programas específicos 
para hipertensos, diabéticos ou 
portadores de cardiopatias, para 
aqueles que precisam de recupe-
ração musculoesquelética, que 
têm problemas nas articulações, 
que sofreram acidente vascular 
cerebral ou patologia que dificul-
ta o movimento. Há até mesmo 
programa de recuperação de 

lesões, ainda no início.
Em razão de tudo isso, o Espa-

ço Saúde se organiza para atender 
mais e melhor os sindicalizados. 
“Vai dobrar de espaço. Nossa 
intenção é ampliar a RPG, por-
que temos uma demanda muito 
grande de pessoas com problemas 
na coluna e de postura. Estamos 
sem espaço e não tem mais vagas, 
só para o ano que vem”, diz Carla.

A coordenadora pedagógica 
faz questão de resumir os quatro 
pilares do sucesso do Espaço: 
apoio da direção; participação 
dos sindicalizados; trabalho em 
equipe; e, mais recentemente, 
a parceria com o Instituto de 
Nutrição e a Faculdade de Far-
mácia no programa Saúde na 
Medida Certa.

 

         



BOLA ROLANDO

s dois jogos realizados na 
abertura do Torneio do Dia 
do Trabalhador Público, 

na quarta-feira, dia 4, foram bem 
disputados. No campo do Grêmio 
da Coppe a bola rolou bonita. As 
equipes da Reitoria e da Coppe 
foram para a disputa de pênaltis, e 
o vencedor foi a Coppe.  No segundo 
jogo, a Diseg emplacou 7 gols no 
time do CCS. 

Sete times disputaram o tor-
neio, com jogos de 30 minutos 
em cada tempo. A arbitragem 
ficou por conta da Comis-
são de Arbitragem de Futebol 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Coaf-RJ). A grande final foi na 
sexta-feira, dia 7, com direito 
a confraternização e show da 
Orquestra Voadora, que tocaria 
marchinhas, sambas, rock’n’ 
roll, trilhas sonoras de filmes e 
de desenhos animados, e música 
pop em geral. 

Planos futuros
A comissão organizadora – 

Coordenação de Esporte e Lazer 
do Sintufrj, Coppe e equipe do 
Espaço Saúde Sintufrj – apostou 
no torneio, que teve como principal 
objetivo integrar os servidores, in-
centivar os campeonatos de futebol 
na UFRJ e atrair novos jogadores.

Os coordenadores de Esporte 
e Lazer do Sintufrj, Jorge Pierre 
e Rubens Morais, têm planos. “É 
o primeiro torneio dos servidores 
e pretendemos que ele seja o in-
centivo para retomarmos nossos 
campeonatos de futebol, que desde 
2006 não são realizados. O pessoal 
está entusiasmado, tem participa-
do no Facebook, e nesse aspecto 
queremos também integrar os 
estudantes às nossas atividades”, 
explicou Rubens. “Esse torneio é 
mais para a confraternização dos 
servidores com alguns jogos e o fi-
nal celebrado com um show, pois é 
a comemoração do Dia do Servidor 
Público. Por isso, não participam 
os outros trabalhadores da uni-
versidade, como os terceirizados e 
os prestadores de serviço, porque 
sempre procuramos integrá-los 
às nossas atividades. Mas teve 
também muito professor”, com-
plementou Jorge Pierre.

O assessor da direção da Coppe, 
Paulo Motta, o Paulinho, ficou 
muito satisfeito com o movimento 
na unidade e esperançoso para 
organizar mais jogos e retomar 
o futebol na universidade. “É o 
primeiro torneio que está sendo re-
alizado nas dependências da Coppe. 

Abertua do torneio de futebol resultou 
em concorrido confronto entre as equipes 
Já tivemos campeonatos, pelo que eu 
sei, em 1977, nesse campo. Estamos 
tentando resgatar isso”, disse.  

A equipe do Espaço Saúde Sintu-
frj – formada pela coordenadora pe-
dagógica Carla Nascimento e pelos 
professores de educação física Carlos 
Guimarães e João Neto –, além de 

ajudar na organização, cuidou do 
bem-estar dos jogadores. Primeiros 
socorros, massagista e água ficaram 
sob a responsabilidade deles. 

Os jogadores tiveram que assi-
nar um termo de responsabilidade 
assumindo que estavam aptos física 
e mentalmente para participar do 

No primeiro dia do torneio, 
jogadores de cada time falaram 
sobre a disputa. O chefe do setor 
de Transportes da Coppe, Antônio 
Henrique Nóbrega, 50 anos, é 
um apreciador de esporte. “Já 
participei de vários campeonatos  
internos da UFRJ. Apesar de não 
ter havido renovação na área, o 
futebol ainda continua sendo um 
grande atrativo nas unidades, e o 
empenho dos jogadores incentiva 
a participação”. 

Lateral direito da Coppe, 
Antônio citou o time da Reitoria 
como um dos poucos que foram 
renovados. “Conseguiram trazer 
funcionários novos, o que não 

torneio. “É de praxe. Ainda mais que 
a faixa etária foi livre de 18 anos em 
diante. Fizemos isso para possibilitar 
a participação de todos os servidores”, 
explicou Carlos. João Neto foi o 
massagista da equipe, correndo no 
campo para atender os jogadores 
sempre que necessário. 

Para Carla, o fundamental foi 
viabilizar a integração. “A integra-
ção entre os servidores foi o espírito 
deste torneio. Participaram muitos 
servidores novos, professores e alunos 
do nosso Espaço Saúde. Uma boa 
integração entre os servidores mais 
antigos e os mais novos”, afirmou.

Opiniões
aconteceu com o time da Coppe. A 
idade é de 50 anos para cima. Tem 
que haver renovação para continuar 
o esporte dentro da UFRJ. Assim foi 
com o meu pai e depois comigo, que 
sempre participei de tudo”.

Por falar em renovação, 
entusiasmado com o torneio era 
o ponta-esquerda da Reitoria, 
Adam de Toledo Reinoso, 24 
anos, funcionário desde 2011. 
“Achei bacana a iniciativa do 
torneio. Foi uma oportunidade 
para conhecer servidores de 
outros locais e de outras unida-
des”.  O pró-reitor de Pessoal, 
Roberto Gambine, também deu 
uns chutes pelo time da Reitoria.

O meio-campo do time do 
CCS, o professor Romildo Bonfim, 
52 anos, dirigente da Adufrj, é 
um veterano com passagem pelo 
futebol profissional. “Fui do time 
da Associação Desportiva Niterói 
(ADN) na década de 1980 que 
disputou o primeiro campeonato 
carioca”, contou.  

A equipe do CCS até se esforçou, 
mas não foi páreo para a Diseg. 
O goleiro Caetano, apesar de ter 
sofrido 7 gols, acabou salvando o 
time de um escore bem mais alto.

Quem encerrou as opiniões 
do dia foi o goleiro da Diseg Jorge 
Luiz, 46 anos. Chefe da Seção de 
Informática da Prefeitura Uni-

versitária, mesmo sem estar em 
forma devido a uma operação 
de hérnia de disco, ele teve sorte 
e não precisou se esforçar muito, 
pois a defesa da Diseg não deixou 
espaço para o CCS atacar. “Apesar 
de estar na UFRJ desde 1988 nunca 
participei de jogos dentro da uni-
versidade. Por causa da operação, 
somente no ano passado voltei a 
jogar, mas estou com esperanças 
de ganharmos (o torneio). Futebol 
é uma brincadeira legal, devemos 
tentar fazer direito e sem violên-
cia”, concluiu.   

Na próxima edição do Jornal 
do Sintufrj matéria completa sobre 
o último dia do torneio. 

COMISSÃO organizadora

EQUIPE da Reitoria

EQUIPE da Diseg EQUIPE do CCS

EQUIPE da Coppe

COMISSÃO de Arbitragem do 
Estado do Rio de Janeiro (Coaf-RJ)

Fotos: Renan Silva
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erceirização e o Impac-
to na Administração 
Pública” foi o tema 

do debate realizado na Semana do 
Trabalhador Público pelo Sintufrj, 
pela Pró-Reitoria de Pessoal e 
pela Adufrj, na quinta-feira, dia 6, 
no auditório Pangea (CCMN). O 
economista Carlos Lessa, professor 
emérito do Instituto de Economia 
e ex-reitor da UFRJ, o coordenador-
geral da Fasubra, Paulo Henrique, 
e o presidente da Adufrj, Claudio 
Rezende, foram os palestrantes.

Lessa fez um mergulho na histó-
ria para explicar a origem do Estado. 
Disse que as aldeias primitivas cria-
ram um pacto entre seus membros 
para garantir a sobrevivência, cujas 
regras dão origem a uma “micro-
constituição”. “O serviço público 
começa por aí: o senhor necessita 
ter em mãos poder de justiça para ver 
se todos estão cumprindo o pacto”. 

Ele abordou a formação das 
nações na Europa para explicar que 
o serviço público não é um conceito 
latino, mas inglês, e se propagou na 
Europa sucedendo a ideia de que o 
território não pertence a dinastias, 
mas ao povo que ali nasce e vive. E 
a unidade territorial é dada por um 
conjunto de leis quando aparece a 
ideia de Estado, sendo necessário 
defender o povo nacional, que deve 
ser integrado num esforço de defesa. 
Daí deriva questões como saúde e 
educação e a necessidade de estru-
turar o serviço público.

Por fim, o ex-reitor afirmou: 
“Sou contra a terceirização”. 
Mas acrescentou que é um re-
curso que se pode lançar mão 
em situações extraordinárias e, 
na opinião dele, quanto menos 
privatização, mais austeridade.

Efeitos danosos
“A terceirização como a 

gente herdou foi se ampliando 
de maneira perversa e assus-
tadora para além da questão 
orçamentária, que é um ônus”, 
disse o reitor Carlos Levi, sem 
detalhar custos. Mas, a seu ver, 
o mais grave são os resultados 
que, no limite, inviabilizam a 
capacidade de a universidade 
desempenhar sua vocação.

Para ele, tudo tem a ver com 
a atividade-fim da universidade, 
desde as ações mais simples, 
como limpeza, capina, vigi-
lância, pois todos os atores têm 
que estar comprometidos com 
a instituição. Mas, segundo o 
reitor, com a rotatividade e o des-
compromisso que a terceirização 
gera, se perde “parte importante 

Debate expõe o horror da terceirização 
Para os trabalhadores, sistema equivale à escravidão; para o serviço público, no caso a UFRJ, só traz prejuízos 

SEMANA DO TRABALHADOR PÚBLICO

da constituição do ethos (cará-
ter) que a gente precisa”.

Esvaziamento 
O coordenador da Fasubra, 

Paulo Henrique, fez um resgate das 
leis que consolidaram o papel do ser-
vidor na administração pública até a 
década de 1990, quando a população 
foi convencida de que o Estado era 
incompetente. “Nós condenamos 
veementemente essa campanha. 
Fizemos um processo de resistên-
cia derrubando todas as ideias de 
transformar as universidades em 
organizações sociais”, contou.

Segundo Paulo Henrique, 
se perderam 102 mil cargos na 
administração pública, sendo 63 
mil cargos na Educação Federal, 
com demissões voluntárias e apo-
sentadorias. “Hoje conseguimos 
recuperar parte, quase 60 mil, e 
adotamos uma proposta ousada de 
ampliação. Não há possibilidade 
de o indivíduo cumprir com todas 
as tarefas do dia a dia, e a univer-
sidade passa a ficar refém dessa 
estrutura”, chamou a atenção. 

Ele mencionou que há um 
decreto presidencial que autoriza 
a reposição automática de cargos, 
mas que é restritivo no caso de 
cargos extintos. E disse que as 
instituições adotam a terceirização 
alegando falta de pessoal. Mas ele 
lembrou que o Plano de Carreira 
ordena que seja feito o dimensio-
namento da força de trabalho. “O 

Ministério do Planejamento não 
libera (vagas para concurso) por-
que não tem dimensionamento. 
Agora, não questiona a sua falta 
quando libera a contratação (de 
terceirizados)”, afirmou.

Em levantamento feito pela 
Fasubra, em 2009, segundo Paulo 
Henrique, a única Reitoria a forne-
cer os valores pagos aos terceirizados 
foi a universidade de Alfenas. E o 
salário pago na época a um auxiliar 
administrativo pela terceirizada era 
R$ 700, enquanto a empresa recebia 
da instituição R$ 2.300.

Naturalização
da escravidão
Claudio Rezende, presidente da 

Adufrj, apresentou uma “hipótese 
terrível, que foi a terceirização total 
da universidade. “É preciso ter esse 
futuro sombrio na mente”, alertou, 
acrescentando que “os contêineres 
que tomam o campus do Fundão, 
usados em substituição às salas, são 
símbolos desse processo”.

Ele avaliou que os cursos de 
educação a distância são formas 
extremas de terceirização, inclusive 
com a contratação de tutores bolsis-
tas. Para ele, a Ebserh se confronta 
com a proposta de uma univer-
sidade com fundo público e com 
finalidade pública, mas que chega 
(nas instituições) “a canetadas”. 
O professor criticou a convivência 
com um tipo forte de injustiça, que 
são os trabalhadores terceirizados se 

organizando para reivindicar paga-
mento. É a naturalização, segundo 
Claudio, de um tipo de escravidão 
que ocorre  na universidade.

Debate
“A terceirização é um sistema 

perverso. Somos contra a terceiriza-
ção e não contra os terceirizados. Pelo 
menos que sejam feitos contratos que 
possam reconhecer no outro um 
cidadão. A Ebserh também é uma 
perversidade. Não é um modelo que 
nos sirva. O governo criou a dificul-
dade e agora vende a facilidade”, 
disse Iaci Azevedo, ex-coordenadora-
geral do Sintufrj.

Estebam Crescente, trabalhador 
do Instituto de Geociências, disse que 
na sua unidade há trabalhadores de 
firmas terceirizadas que ficaram até 
dois meses sem salários, tíquete-re-
feição ou vale-transporte. “Estamos 
banalizando isso”, disse ele, propon-
do que a PR-4 crie um mecanismo 
para lidar com o problema.

Vanda Borges de Souza, as-
sistente social do Núcleo de Soli-
dariedade Técnica do CT, contou 
sobre sua experiência em levar as 
demandas dos terceirizados. “Eu, 
estagiários, estudantes de Enge-
nharia e Química, integrantes 
do CA, estamos construindo essa 
discussão e gostaríamos de ver 
isso legitimado pela universidade. 
Porque a gente não vai ter pernas. 
Nossa reunião (com os terceiriza-
dos) passou a ser feita no Sindicato 

para evitar perseguições”, contou.
O coordenador-geral do Sintufrj, 

Francisco de Assis agradeceu a todos 
a presença e acrescentou que o 
Sindicato já discute o tema, mas 
que, de fato, é necessária uma 
reflexão maior para o combate à 
política do governo de privatização 
e da Ebserh. Para isso, segundo ele, 
é necessário o dimensionamento 
da força de trabalho, porque são 
necessários instrumentos de ges-
tão para que se possa reivindicar 
quadros para todas as áreas.

O pró-reitor de Pessoal, Roberto 
Gambine, sugeriu, como conse-
quência do debate, que a atividade 
fosse acrescentada no calendário 
de eventos da PR-4 de 2015. “Este 
poderia ser o grande tema para maio 
do ano que vem”, propôs.  

Expectativa futura
Paulo Henrique informou que 

dados de 2012 indicam que são 
183 mil trabalhadores no PCCTAE, 
sendo 117 mil na ativa, e, destes, 
41.993, ou seja, 35,8%, têm mais de 
50 anos de idade. No nível de apoio 
este índice sobe para 67,3%. Com a 
aposentadoria desse grupo, ele cal-
cula que se intensificará o processo 
de terceirização, portanto, é preciso 
discutir a revitalização de cargos 
extintos ou a criação de novos. Ele 
informou que a Fasubra debate com 
o MEC a criação de cargos de espectro 
amplo na área de infraestrutura das 
instituições federais de ensino.

“T

ROBERTO Gambine, Carlos Levi, Claudio Rezende, Carlos Lessa e Paulo Henrique

Foto: Renan Silva
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novembro azul
Marco Antônio Le-

mos Miguel, professor 
da UFRJ e responsá-
vel pelo Laboratório 
de Microbiologia de 
Alimentos do Instituto 
de Microbiologia, dá 
orientações de higiene 
e saúde na organiza-
ção do lar para o pro-
grama Santa Ajuda da 
GNT. Com experiência 
na área de microbiolo-
gia, com ênfase em mi-
crobiologia médica de 
alimentos e ambiental, 
de bate-pronto ele fala 
sobre os perigos da 
poeira e seu acúmu-
lo, e por que se deve 
manter a casa sempre 
limpa.

“A pessoa nas-
ce e vai para casa. 
Se nessa casa não 
tiver higiene, ela já 
entra em contato 
nos primeiros meses 
de vida com micró-
bios que podem ser 
ruins para o resto de 
sua vida. Uma casa 
cheia de poeira e 
cheia de estruturas 
que juntem poeira 
faz mal à saúde das 
pessoas que nela 
habitam. Isso porque 
está cheia de ácaro, 
que é responsável 
por vários quadros 
de alergia. E uma 
pessoa alérgica vive 
o resto da vida convi-
vendo com isso, pois 
em todos os pontos 
da casa tem ácaro.”

Marco Antônio ex-
plica que as fezes dos 
ácaros – organismos 
visíveis apenas pelo 
microscópio – são o 
principal problema. 
“Quando você deita 
no travesseiro, isso 
provoca uma nuvem 
de cocô de ácaro. Ao 
respirar esta nuvem, 
ela desencadeia a 
alergia. O próprio 
ácaro causa alergia, e 
mesmo que ele morra 
seu corpo causa aler-
gia. O ácaro vive em 
todos os lugares que 
têm pele, resto de 
comida e poeira. Na 
cama, no tapete, no 
travesseiro, na cor-
tina, no papel. Você 
deita na cama sem 
camisa e a enche de 
pele. E mesmo com 
camisa, uma pessoa 
perde um grama de 
pele por dia desca-
mando. Isso tudo é 
comida para esses 
bichos”.

Poeira é um dos grandes
vilões de uma casa

Doutor em 
microbiologia 
da UFRJ ensina 
como se ter 
higiene em 
casa e com os 
alimentos no 
dia a dia, como 
faz no programa 
Santa Ajuda, na 
GNT

Cuidados 
O especialista diz que para os alérgicos é necessário retirar toda forma 

de estrutura da casa que junte poeira. Tapete nem pensar. Cortina tem 
que ser aquela levinha, de voal, quase transparente, porque não gruda 
muita poeira. Tira e lava. Os livros devem ser guardados dentro de um 
armário. Em casas e apartamentos que acumulam muita poeira, o pó 
deve ser retirado praticamente todos os dias. Em relação ao sofá, tem 
de ser de um material fácil de limpar, impermeável, que se possa passar 
um pano e tirar tudo.

A cama tem que ter uma formação antiácaro. Antes de deitar no 
colchão, a primeira coisa é ter um protetor de ácaro, que vai criar uma 
barreira e não vai deixar condições adequadas para ele se reproduzir. 
Esse protetor pode ser comprado em qualquer loja que vende roupa 
de cama. O travesseiro é a mesma coisa. “Então você não pode usar 
o travesseiro e nem o colchão sem colocar o protetor. Se não tem isso, 
frequentemente tem que aspirar a cama. Colocar para respirar também. 
Aspirar o travesseiro e deixar no sol. O sol pode até matar o bicho, mas 
não vai remover suas fezes. Então tem de respirar. Isso deve ser feito toda 
semana ou de 15 em 15 dias. Trocar o travesseiro uma vez por ano. Se 
não for um travesseiro antialérgico, ele vai enchendo de bichos, e no 
final de 5 anos 10% do peso dele é ácaro ou cocô de ácaro. Imagina!”

Os bichos de pelúcia que as crianças adoram são focos de ácaros. No 
mínimo tem que ser lavado, mas tem bicho de pelúcia que não pode. 
Como faz então? Melhor não ter bicho de pelúcia. “Se você não pode 
lavar e não tem condições de jogar fora porque há uma ligação afetiva 
muito grande, uma das formas de matar o ácaro é congelar por 12 horas. 
Coloca no congelador num saco plástico fechado, tipo ziploc, e depois 
de 12 horas retira e coloca no sol. O bicho morre seco”.

Segundo Marco Antônio, as baratas, assim como os ácaros, têm 
propriedades alergênicas. E apesar de as pessoas já terem predisposição 
a não conviver com o inseto em suas casas, ele destaca que elas são 
portadoras de germes porque vivem nos esgotos, nas fezes e no lixo. A 
barata por si só, suas fezes e sua casca causam alergia.

Animais domésticos dentro de casa. “Deve ser evitado. Os pelos trazem 
alergia e dependendo do grau de alergia da pessoa pode até matar por 
choque anafilático”. Marco Antônio afirma que a estratégia para conviver 
com um alérgico é uma estratégia de guerra, principalmente para as 
crianças, pois se a alergia não for combatida a criança terá um atraso no 
seu desenvolvimento físico porque a doença traz uma condição limitante.

Alimentos
Na nossa casa podemos também adquirir doenças infecciosas. E essas 

doenças podem estar relacionadas aos alimentos. O microbiologista 
explica os principais erros cometidos pelas pessoas. Um deles é deixar a 
panela de comida em cima do fogão.  “Se o alimento pra gente é comida, 
para as bactérias também. E essas bactérias, ao você ingeri-las, podem 
ficar doentes. Ou elas se multiplicam no nosso intestino ou produzem 
o veneno no alimento. Ao ingerir esse alimento pode causar diarreia e 
vômito. São as chamadas gastroenterites”.

Por isso, Marco Antônio recomenda: Comeu, esfriou, coloca na gela-
deira. “Comida tem que estar fria ou quente. Se ela ficar na temperatura 
ambiente é o tempo que os germes têm para se multiplicar e alguns 
podem causar doenças”. Ele conta que isso é usual, pois muita gente 
sai para trabalhar e costuma deixar a comida no prato dentro do fogão. 
“Um período de duas horas já é suficiente para a bactéria se multiplicar 
ao nível que cause uma doença de origem alimentar”.

Frutas e saladas devem ser lavadas e higienizadas. “Não basta só 
passar água. Tem que fazer um tratamento químico eficiente. Geralmente 
usam-se produtos derivados do cloro que são vendidos no mercado. Ou 
você pode pegar uma colher de sopa de água sanitária sem alvejante, 
colocar em 1 litro de água e deixar as folhas ou as frutas mergulhadas 
de 15 a 20 minutos. Depois escoa a água e lava com água potável”.

Se não houver essa higienização pode-se contrair principalmente 
protozoários e parasitas. E também algumas bactérias e vírus. Eles podem 
causar gastroenterites, hepatites e amebíases. Pois a água que rega as 
plantas pode estar contaminada e o próprio adubo do solo traz germes 
e parasitas. “Várias doenças associadas com a ingestão de alimentos de 
água contaminada têm geralmente material fecal, por isso é fundamental 
a higienização”, alerta o professor.  

Os riscos para a saúde são grandes. “Uma salmonelose, por exemplo, 
que é contraída através de fruta ou alface contaminados, pode matar 
uma pessoa. A bactéria entra no intestino, causa vômito e diarreia, pode 
se espalhar pelo sangue e matar tranquilamente. A hepatite A, que é um 
vírus grave, pode ocorrer numa forma de modo a matar rapidamente”.

Bolos em cima da mesa não são recomendáveis. A formiguinha 
que vive passeando pela mesa come barata, rato morto e vive no lixo. 
“É pequenininha e parece inofensiva, mas passeia por todos os lugares 
sujos da casa. A velha história que diz que faz bem para os olhos não 
tem nada que comprove”, alerta.


