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Basta de 
Racismo no 
Trabalho e
na Vida
O Dia da Consciência Negra e de celebração do 

líder Zumbi dos Palmares, na quinta-feira, 20 de no-
vembro, marca o lançamento da campanha contra 
o racismo no trabalho e no cotidiano da sociedade, 
com o apoio da gestão Unidade na Luta.

Já a Anistia Internacional Brasil lança a campanha 
O Destino de Todos os Jovens é Viver, para chamar 
a atenção da população para a triste realidade dos 
jovens negros entre 15 e 29 anos, da periferia, que 
continuam sendo a quase totalidade das vítimas de  
homicídios ocorridos no país.  PÁGINA 5

Bola rolando
Cobertura completa sobre o encerra-

mento do Torneio de Futebol do Dia do 
Trabalhador Público. Na página do Sintufrj, 
na internet, fotos de todos os jogos da com-
petição. PÁGINA 7

Sintufrj realiza seminário:

“Avaliação do PCCTAE e a perspectiva de uma nova carreira” 
Nesta segunda-feira, dia 17, com início às 9h, na subsede sindical no HU.  

2° Encontro das CIS impõe agenda ao governo
Depois de quase uma década de implantação do PCCTAE e da realização do primeiro encontro das Comissões Internas de 
Supervisão da Carreira (CIS), o governo realiza o 2º Encontro das CIS, e a categoria consegue impor uma agenda de pontos 
importantes pendentes no plano de carreira. PÁGINA 3

Informe do Jurídico: 
Adicional de tempo de serviço médico. PÁGINA 2

O período de inscrições será de 17/11 a 27/11.

Somente poderão se inscrever sindicalizados titulares e 

em dia com suas obrigações estatutárias.

As inscrições serão recebidas somente pelo site (www.

sintufrj.org.br), ou seja, não haverá inscrições por e-mail 

ou presenciais.

No ato da inscrição o sindicalizado deverá atualizar seu 

e-mail e telefones e poderá, também, responder a uma 

pesquisa sobre raça e etnia.

Também no ato da inscrição o sindicalizado fará a opção 

do local de retirada do convite para a festa.
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DOIS PONTOS
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Mais uma empresa terceirizada prestadora 
de serviço para a UFRJ anuncia “falência” e dei-
xa na mão dezenas de trabalhadores, homens e 
mulheres, chefes de família, que já estão sem re-
ceber salário desde o mês de setembro. Desta vez 
o golpe foi aplicado pela AJCL Serviços e Cons-
truções, que no dia 7 distribuiu para os seus em-
pregados uma circular assinada pela gerente de 
Recursos Humanos, Simone Cristina Peres, in-
formando que “a empresa não conseguia mais 
arcar com os custos contratuais e trabalhistas de 
novembro, salários de outubro, férias, FGTS e 
INSS e que estava paralisando suas atividades”. 

Na segunda-feira, dia 10, os trabalhadores 
se concentraram no corredor do 8° andar da 
Reitoria e, acompanhados dos coordenadores 
do Sintufrj Rubens Nascimento e Aluízio Nasci-
mento e do apoiador Paulinho (ECO), exigiram 
ser recebidos pela pró-reitora de Gestão e Gover-

Universidade fecha contratos com empresas que não apresentam garantias financeiras e 
quem paga são os trabalhadores. Situação vergonhosa virou rotina na universidade

Terceirizada pede falência e problema fica com a UFRJ

nança, Araceli Cristina Ferreira, responsável pela 
contratação de terceirizados. A conversa com os 
terceirizados foi na sala de reuniões dos órgãos 
colegiados, no segundo andar do prédio.

Rubens Nascimento informou que a pró-
reitora se comprometeu  a repassar para os tra-
balhadores o dinheiro que a universidade tem 
que depositar na conta da empresa. Mas para 
isso precisa que a AJCL Serviços e Construções 
envie a listagem dos empregados que atuam 
em quase toda a universidade prestando serviço 
como motorista e porteiro. 

Araceli Cristina também irá providenciar 
um contrato emergencial com as empresas 
que ficaram em segundo e terceiro lugares 
na licitação em que foi escolhida a AJCL. A in-
tenção é não deixar a UFRJ com carência dos 
profissionais e também aproveitar os trabalha-
dores da empresa falida. 

Pela primeira vez a Fasubra Sindical foi 
habilitada para participar da seleção que 
ocorreu nos dias 13 e 14 de novembro para 
integrar o Conselho Nacional de Promo-
ção de Igualdade Racial (CNPIR), biênio 
2014-2016. 

Concluído o processo, serão incorpo-
radas 19 organizações ao CNPIR, que tem 
caráter consultivo na estrutura básica da 
Secretaria de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial da Presidência da Repú-
blica (Seppir/PR).

As vagas serão preenchidas a partir das 
especificações do Edital para as catego-
rias “Organizações gerais do Movimento 
Negro”; “Comunidades Tradicionais de 
Matriz Africana, Juventude, LGBT, Mulhe-
res, Quilombolas ou Trabalhadores (as)”; 
“Comunicação, educação, pesquisa, meio 
ambiente ou saúde”; “Povos indígenas”; 

Fasubra Sindical concorre ao 
Conselho Nacional de Promoção 
de Igualdade Racial

Adicional de tempo de serviço médico 
20/40 horas (diferenças salariais)

Os servidores públicos federais da UFRJ 
que exercem o cargo de médico, com altera-
ção do regime de trabalho para 40 horas em 
1997, têm direito a reivindicar que o cálculo 
de anuênios seja  sobre o total do vencimento 
básico.  Atualmente o cálculo para os profis-
sionais que alteraram o regime de trabalho 
tem a base de cálculo do referido direito so-
mente sobre a carga horária de 20 horas.

A Lei 9436/97 permitiu aos médicos das 
Instituições Federais de Ensino que possuíam 
regime de trabalho de 20 horas optarem pelo 
regime de trabalho de 40 horas. Entretanto, 
o percentual de anuênios continua ser cal-
culado somente sobre o vencimento de uma 
matrícula, o que viola o princípio constitu-
cional da irredutibilidade de vencimentos, a 
lei e o RJU. 

Desta forma, os trabalhadores que se 
enquadrem neste caso, aproximadamente 
600 servidores da UFRJ, poderão reivindicar 
judicialmente as diferenças remuneratórias 
devidas dos últimos cinco anos, por tratar-se 
de parcelas de trato sucessivo (mensais).

Entretanto, quem formalizou requeri-
mento administrativo poderá reivindicar um 
período maior, que corresponde ao período 
até 5 anos anteriores ao protocolo do reque-
rimento administrativo, até a atualidade, se o 
processo administrativo ainda estiver aguar-
dando decisão da UFRJ.

O Departamento Jurídico do Sintufrj/

TERCEIRIZADOS sem salários no corredor do 8º andar da Reitoria 

“Comunidades ciganas”; “Comunidade 
judaica”; e “Comunidade árabe”.

Coordenado pela Seppir-PR, o CNPIR 
é um órgão colegiado, de caráter consul-
tivo, que tem por finalidade propor, em 
âmbito nacional, políticas de promoção da 
igualdade racial com ênfase na população 
negra e outros segmentos raciais e étnicos 
da população brasileira.

O Conselho ainda tem por missão 
propor alternativas para a superação das 
desigualdades raciais, tanto do ponto de 
vista econômico quanto social, político e 
cultural, ampliando, assim, os processos de 
controle social sobre as referidas políticas.

O CNPIR é composto por 22 órgãos 
do Poder Público Federal, 19 entidades 
da sociedade civil selecionadas através de 
edital público e por três notáveis indicados 
pela Seppir.

Trabalhista estará recebendo, a partir do pró-
ximo dia 25/11/2014 até 19/12/2014, COM 
PRÉVIO AGENDAMENTO ESPECÍFICO, no 
horário de 9 às 17h, a documentação neces-
sária para ajuizamento da ação judicial. Veja 
a seguir os documentos:

- procuração judicial e declaração de hi-
possuficiência – modelo disponibilizado no 
site do Sintufrj; 

- cópia da identidade;
- cópia do CPF;
- cópia do comprovante de residência;
- contracheques dos últimos 5 anos até 

o atual (ou fichas financeiras do mesmo 
período);

- os sindicalizados que formalizaram 
processo administrativo reivindicando este di-
reito junto à UFRJ deverão ainda providenciar 
cópia integral do processo administrativo e, 
complementarmente, contracheques a partir 
dos últimos cinco anos anteriores ao protoco-
lo do requerimento até o atual.

A DOCUMENTAÇÃO COMPLETA TAM-
BÉM PODERÁ SER ENVIADA DIGITALIZADA 
EM ARQUIVO PDF PARA O ENDEREÇO ELE-
TRÔNICO: trabalhistasintufrj@gmail.com

Serão distribuídas ações com 5 autores, 
observando a similaridade das situações.

Agendamento: Secretaria do DEJUR/
TRABALHISTA – tel. 3194-7119. ATENÇÃO: 
SOMENTE SERÁ RECEBIDA A DOCUMENTA-
ÇÃO COMPLETA.

Jogo entre equipe campeã X seleção do torneio
Na sexta-feira, dia 28, às 16h, no campo da Prefeitura Universitária, no Fundão, a equipe da 

Escola de Educação Física e Desporto (EEFD), campeã do Torneio de Futebol do Dia do Traba-
lhador Público, joga uma partida amistosa com a seleção do torneio. 

Reunião dos representantes dos times na quarta-feira, dia 19, às 14h, na sede do Sintufrj, 
para convocar os atletas para composição da seleção.  

Identidade, Gênero e Raça
Dia 17, às 9h
Tema: “Assédio Moral”. Angelo Soares (Universidade de Quebec, Montreal). Auditório do 

CT, bloco A.
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Pressão arranca agenda para a carreira
A pressão da categoria na se-

gunda edição do Encontro Na-
cional das Comissões Internas de 
Supervisão (CIS), nos dias 11 e 12, 
em Brasília, arrancou uma agenda 
para tratar de pontos importantes 
pendentes no Plano de Cargos e 
Carreiras dos Técnicos-Adminis-
trativos em Educação (PCCTAE). 
O próximo encontro será em 25 de 
fevereiro de 2015 e terá como pauta 
a discussão de uma portaria para 
regrar o afastamento para cursos de 
capacitação e qualificação e tam-
bém definir critérios para distribui-
ção de vagas do Plano Nacional de 
Desenvolvimento Profissional dos 
Servidores do PCCTAE

“Após 10 anos de PCCTAE, a 
pressão da categoria fez com que o 
governo realizasse esse 2º Encon-
tro das CIS. E nele foi retomada a 
importância da CIS para a fiscali-
zação e aplicação da carreira, pois 
o conjunto dos trabalhadores vem 
se organizando de forma autôno-
ma e independente há oito anos 
no Fórum Nacional das CIS. Com 
isso, finalmente conseguimos 
construir uma agenda de quatro 
reuniões da Comissão Nacional 
de Supervisão da Carreira (CNSC) 
para 2015. O fundamental foi que 
a pressão também no encontro 
arrancou esta agenda”, declarou 
o coordenador-geral do Sintufrj 
Francisco de Assis, que participou 
do 2° Encontro pela Fasubra. 

O representante do Sintufrj no 
2° Encontro, coordenador sindical 
Nivaldo Holmes Filho, acrescentou 
que houve avanço na organização 
das CIS. “Foram criados 10 grupos 
para avaliar o encontro nacional 
e proposto que as reuniões fossem 
mais frequentes. As CIS têm tam-
bém de realizar reuniões locais e 
não podem ficar esperando anos 
para discutir questões num en-
contro nacional, que sabe-se lá 
quando será marcado. No Fórum 
Nacional já nos reunimos há oito 
anos. Por isso, os encontros nacio-
nais também têm de ser defini-
dos”, afirmou. 

Como explicou Francisco de 
Assis, o 2º Encontro da CIS foi re-
sultado de demandas apresentadas 
pelas entidades sindicais nas mesas 
de negociação da Comissão Na-
cional de Supervisão da Carreira. 
E teve como objetivo aproximar 
as relações entre a CNSC e as CIS, 
e realizar o debate sobre pontos de 
aperfeiçoamento da carreira. 

Importância das CIS
As Comissões Internas de Su-

pervisão da Carreira – previstas 
na Lei n° 11.091/2005, que ins-
tituiu o PCCTAE – são compos-

tas por servidores representantes 
dos técnicos-administrativos em 
educação e têm como finalidade 
acompanhar, auxiliar, fiscalizar e 
avaliar a implementação da car-
reira nas instituições e propor à 
CNSC alterações necessárias para 
seu aprimoramento. As CIS, no 
entanto, desde 2005 enfrentam 

dificuldades em se instituciona-
lizar nas Ifes. Segundo Nivaldo 
Holmes Filho, muitos problemas 
ligados à aplicação e ao aprimo-
ramento da carreira poderiam 
ser minimizados e até solucio-
nados com o funcionamento das 
CIS nas instituições. “Na UFRJ, 
o Sintufrj pressiona pela convo-

cação das eleições pela Reitoria”, 
lembrou.

Expectativa
O Plano Nacional de Desenvol-

vimento Profissional dos Servidores 
do PCCTAE foi aprovado em janeiro 
para fortalecer os programas de ca-
pacitação e qualificação do servidor 

com vistas ao desenvolvimento pro-
fissional e da gestão nas Ifes. Foram 
previstas ações para o ano de 2014 
sem estarem definidas as respon-
sabilidades destas ações e também 
sem estar definido o orçamento para 
operacionalizá-lo. Com a reunião do 
dia 25 de fevereiro de 2015 tais pen-
dências poderão encontrar solução.

ALMIRAN Rodrigues, Paulo Márcio, Leonel Cunha, Marcelo Feres, Rita da Silva, Flávio Barbosa

Representantes das entidades e do MEC defendem 
pontos de vista na abertura do 2º Encontro das CIS

A abertura do 2° Encontro 
das CIS foi marcada pelas falas 
dos representantes da Fasubra, 
Almiran Rodrigues; do Sinasefe, 
Flávio Barbosa; da Andifes, Paulo 
Márcio; do MEC, Paulo Speller 
e Marcelo Feres; e do Conselho 
Nacional das Instituições da Rede 
Federal de Educação Profissional 
(Conif), Rita da Silva. 

O dirigente da Fasubra Almi-
ran Rodrigues chamou a atenção 
para o fato de que após 10 anos 
do Plano de Cargos e Carreiras 
dos Técnicos-Administrativos 
em Educação (PCCTAE) ainda 
há muito que avançar. “Nós 
temos discussões fundamentais 
pendentes de resolução, tais como 
racionalização, terceirização e 
democratização para as quais 
ainda não houve consenso entre 
o governo e os trabalhadores. Nós 
precisamos que essas discussões 
sejam apropriadas pelas Comis-
sões Internas, para que CIS e a 
Comissão Nacional de Supervisão 

da Carreira (CNSC) construam 
soluções conjuntas”, afirmou.

Paulo Márcio, da Associação 
Nacional dos Dirigentes das Ins-
tituições Federais de Ensino Su-
perior (Andifes), disse que o fun-
damental para o aperfeiçoamento 
da carreira é a implantação das 
CIS em todas as universidades. 

Aqui na UFRJ, por exemplo, 
a CIS não foi recomposta após 
o término do mandato de seus 
primeiros representantes. O re-
presentante da Andifes enfatizou 
os benefícios do Plano Nacional 
de Desenvolvimento dos TAEs: 
“Além da revisão da carreira, 
temos que pensar seriamente 
no plano que será a base para o 
aprimoramento dos TAEs e que 
trará melhoria no serviço prestado 
pela universidade”.

O diretor da Secretaria de Edu-
cação Profissional e Tecnológica 
do MEC, Marcelo Feres, ressaltou 
a necessidade de ter servidores 
preparados para executar suas 

funções. “Não é possível pensar 
na estrutura para se alcançar uma 
educação eficaz, sem que existam 
condições adequadas para os 
TAEs executarem seu trabalho, 
e a capacitação, a formação, é 
fundamental nesse processo”.

O secretário de Ensino Supe-
rior, Paulo Speller, enfatizou a 
importância do encontro. Ele fez 
um resgate do processo que levou 
à realização do evento, salientou 
os benefícios do Plano Nacional 
de Desenvolvimento dos TAEs, e 
destacou o processo de expansão 
das Ifes. O secretário reconheceu 
também a contribuição da cate-
goria para avançar nas conquistas 
da carreira.

A representante do Conselho 
Nacional das Instituições da Rede 
Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica (Conif), 
Rita da Silva, defendeu pontos que 
considerava importantes para os 
Institutos, tais como eleição para 
reitor, capacitação dos servidores 

e jornada de trabalho. 

Fasubra faz palestra
Após a mesa de abertura, o 

coordenador-geral da Fasubra, 
Paulo Henrique dos Santos, 
proferiu palestra sobre o Pla-
no de Cargos e Carreiras dos 
Técnicos-Administrativos em 
Educação (PCCTAE) e o Plano 
de Desenvolvimento aprovado 
na gestão do Ministro Fernando 
Haddad no MEC. 

O dirigente fez um histórico 
das ações desenvolvidas para 
aprovar o PCCTAE em 2005 e 
explicou como a lei funciona, 
destacando qual a sua impor-
tância para a categoria dos 
técnicos-administrativos em 
educação na relação de trabalho 
dentro das universidades. Paulo 
Henrique pontuou também ou-
tros aspectos da carreira, como 
os programas de capacitação, 
avaliação e dimensionamento 
da força de trabalho.

Foto: Renan Silva
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GÊNERO E RAÇA

ermina nesta segunda-
feira a série de debates 
iniciados no dia 10 pela 

UFRJ sobre gênero, raça e iden-
tidade, que, diferentemente da 
edição do ano passado (em que 
houve um seminário para cada 
temática), foram reunidos numa 
só jornada, no auditório do Centro 
de Tecnologia, no Fundão. Diver-
sidade na universidade, questões 
raciais, violência contra a mulher 
e assédio moral estavam entre 
os assuntos debatidos. Não por 
acaso, afinal, o período é marcado 
por duas datas de destaque no 
cenário das lutas sociais: 20 de 
novembro, Dia da Consciência 
Negra, que marca a morte do 
líder do Quilombo dos Palmares, 
Zumbi, e 25 de novembro, Dia 
Internacional de Luta contra a 
Violência à Mulher.

Números estarrecedores
Dados divulgados pelo Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) revelam que, em 2013, ocor-
reram 5.664 mortes de mulheres por 
causas violentas, o que corresponde 
a 15,52 mortes por dia. Segundo 
o Ministério da Saúde, em 2011 
foram internadas no Sistema Único 
de Saúde (SUS) 5.496 mulheres 
vítimas de agressão e 37,8 mil, 
entre 20 e 59 anos, precisaram de 
atendimento no SUS por algum 
tipo de violência. O número é quase 
2,5 vezes maior que o de homens 
atendidos por esse motivo.

Dados do atendimento realiza-
do de janeiro a junho de 2014 pela 
Central de Atendimento à Mulher 
- Ligue 180, da Secretaria de Polí-
ticas para Mulheres da Presidência 
da República, informam que 77% 
das mulheres em situação de vio-
lência sofrem agressão semanal 
ou diariamente. Foram reportados 
30.625 casos de violência contra a 
mulher. Em 94% deles, o autor da 
agressão foi o parceiro, ex ou um 
familiar. Houve 176 tentativas e 
49 assassinatos de mulheres em 
condição violenta. 

A mesa que debateu “Violência 
contra a Mulher e Violência Do-
méstica”, no dia 12, contou com 
a participação da delegada Célia 
Rosa, titular da Delegacia Espe-
cializada no Atendimento à Mulher 
(Deam) do Centro da Cidade, 
com a educadora e pesquisadora 
Manuela Green e com Indianara 
Siqueira,  presidente do Grupo 
Transrevolução, representante da 
Região Sudeste na RedTrans Brasil, 
assessora parlamentar do deputa-
do federal Jean Wyllys, ativista na 
defesa dos Direitos Humanos das 
pessoas transexuais e prostitutas.

Violência contra a mulher e discriminação
Estatísticas, esclarecimentos e depoimentos enriqueceram o debate organizado pela PR-4 sobre o tema 

Lei Maria da Penha
Célia Rosa, delegada de polícia 

há 31 anos, há cinco na Deam, 
tipificou as formas de violência 
doméstica e familiar e fez uma 
explanação sobre a Lei Maria da 
Penha, em vigor desde 2006, que 
deu a crimes antes considerados 
de menor poder ofensivo e puni-
dos com cestas básicas, punições 
mais sérias, inclusive prisão. A lei 
também prevê à mulher proteção 
e abrigo em caso de risco à inte-
gridade física e que seja assistida 
por psicólogos, assistentes sociais 
e advogados.

Segundo a delegada, a lei 
garante o mesmo atendimento 
às mulheres vítimas de violência 
em todas as delegacias, porém, 
nas delegacias especializadas, são 
atendidas de forma diferenciada, 
pois os policiais que lá atuam fazem 
cursos direcionados a esse tipo de 
atendimento. Ela concluiu dizendo 
que a violência contra a mulher é 
uma violação dos direitos humanos.

Para a militante do Fórum 
Estadual de Combate à Violência 
contra as Mulheres (FEM), Manue-
la Green, a Lei Maria da Penha foi 
um avanço, mas ela não dá conta 
da violência contra a mulher, o 
que não é “culpa da lei e, sim, da 
sociedade, que coloca a mulher 
no espaço privado, inferior e su-
balterna. A gente produz leis que 
reafirmam isso”, diz, criticando 
a naturalização do machismo e 
afirmações como: “desde que o 
mundo é mundo é assim e não é 
possível mudar”.

Um dos problemas que a 
delegada aponta na lei é ela não 
abranger as pessoas com identi-
dade de gênero feminina: “Quem 
assume essa identidade assume 
toda opressão que a mulher sofre. 
Não é porque é travesti que não 
sofre preconceito de gênero. Por 
que não pode recorrer à Lei Maria 
da Penha? É uma limitação”.

Exemplo de preconceito 
Por uma triste coincidência, 

Indianara Siqueira havia sido víti-
ma, na noite anterior, de violência, 
o que exemplificou a situação. 
Um policial a abordou, junto com 
duas amigas, também transexuais, 
perguntando com quem estava a 
tesoura e quis revistar a bolsa delas. 

Com receio de que fosse “plan-
tada prova contra ela”, conforme 
costuma ocorrer, a própria India-
nara começou a esvaziar a bolsa 
na frente do policial. Este não se 
conteve e a arrancou de seu ombro, 
dizendo: “Sou policial militar e 
você tem que me respeitar”. 

Indianara disse que se identi-

ficou, mas mesmo assim acabou 
levando um tapa no rosto do poli-
cial. “Eu rodei. Quando ele abriu 
a bolsa, viu livros, e começou a 
se dar conta do que tinha feito”, 
contou a assessora parlamentar. 
Imediatamente o policial entrou 
na viatura e, sem se identificar, 
foi embora. 

Então começou seu périplo 
por delegacias, inclusive numa 
Deam, quando foi informada que 
esta delegacia era exclusiva para 
violência doméstica. Isso durou até 
as quatro da manhã – em meio a 
situações de mau atendimento, 
displicência e desinformação –, 
quando, enfim, conseguiu regis-
trar o caso. 

Ela chamou a atenção para o 
fato de ser ativista há mais de 20 
anos e ainda assim ter passado 
por tudo isso. Indianara pediu aos 
presentes no debate que  imaginas-
sem como poderia ser o tratamento 
dado a mulheres pobres, negras, 
da periferia. Como ela mesma 
constatou quando estava numa 
Deam e chegou uma vítima de 
agressão doméstica: ninguém 
abriu a porta para a mulher, que 
foi mal atendida, e na calçada. 

A militante citou inúmeras cir-
cunstâncias em que as mulheres, 
mesmo as que tiveram atuação 
política importante na história, 
foram relegadas ao esquecimen-
to; abordou formas de violência 
impostas pelo preconceito a quem 
assume uma identidade que 
afronta as normas, inclusive com 
sofrimento físico e moral.

O debate que se sucedeu, com 
participação ativa do público, mas 
muitas perguntas giraram em torno 
do atendimento deficitário, do desca-
so ou do despreparo nas delegacias e 
de como mudar essa situação.

T

PÚBLICO do debate no auditório do CT

MANUELA Green

INDIANARA Siqueira

CÉLIA Rosa 

Fotos: Renan Silva
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Campanha está na rua 
e nos corações!

Nem a forte presença da cultura negra nem o fato 
de 51% da população brasileira ser composta de negros 
(de acordo com o último censo do IBGE) têm sido 
suficiente para eliminar ideologias, desigualdades e 
estereótipos racistas. Para discriminar os negros, nossa 
sociedade usa artifícios destrutivos, como a desvaloriza-
ção da cultura de matriz africana e dos aspectos físicos 
herdados pelos descendentes de africanos. 

A campanha Basta de Racismo no Trabalho e na 
Vida, segundo o presidente da CUT nacional, Vagner 
Freitas, “nasceu justamente da necessidade de desmas-
carar e debater – nos sindicatos, nos locais de trabalho 
e na sociedade – este preconceito, seja ele enrustido ou 
não. Mais do que isso: é nosso dever combater o racis-
mo, trabalhar pelo fim da desigualdade social e racial, 
empreender a reeducação das relações étnico-raciais. 
E isso precisa ser feito, em especial e urgentemente, 
no mercado de trabalho, onde o preconceito racial 
está enraizado e precisa ser fortemente combatido.”

O dirigente cutista lembra que, passados 300 
anos do fim da escravidão, os negros ainda ocupam 
os postos de trabalho menos valorizados, não con-
seguem ascender na carreira e ganham menos que 
os brancos.  

 

O destino de todos os 
jovens é viver!

Em 2012, 56.000 pessoas foram assassinadas no 
Brasil. Destas, 30.000 são jovens entre 15 a 29 anos e, 
desse total, 77% são negros. A maioria dos homicídios 
é praticado por armas de fogo, e menos de 8% dos 
casos chegam a ser julgados.

Apesar dos altíssimos índices de homicídio de 
jovens negros, o tema é em geral tratado com indife-
rença na agenda pública nacional. As consequências 
do preconceito e dos estereótipos negativos associados 
a estes jovens e aos territórios das favelas e das perife-
rias devem ser amplamente debatidas e repudiadas.

Com o objetivo de mobilizar a sociedade e 
romper com a indiferença, a Anistia Internacional 
Brasil lança a campanha Jovem Negro Vivo. Todos 
os jovens têm direito a uma vida livre de violência e 
preconceito. Vamos lutar por isso, e exigir políticas 
públicas de segurança, educação, saúde, trabalho, 
cultura, mobilidade urbana, entre outras, que possam 
contribuir para transformar esta realidade.

Década dos 
Afrodescendentes

Com o tema “Afrodescendentes: reconhecimento, 
justiça e desenvolvimento”, a Década dos Afrodes-
cendentes, criada por resolução da ONU, tem como 
objetivo aumentar a conscientização quanto ao 
combate ao preconceito, à intolerância, à xenofobia 
e ao racismo. Será celebrada de 1° de janeiro de 2015 
a 31 de dezembro de 2024.

Na quinta-feira, 20 de novembro, 
o país celebra o 
Dia Nacional de Zumbi e da 
Consciência Negra

A data foi instituída pela Lei n° 12.519/2011 
que homenageia Zumbi, líder do Quilombo 
dos Palmares, herói da resistência negra para 
o fim da escravidão no Brasil, morto em 20 de 
novembro de 1695, e amplia os espaços de 
debates sobre questões raciais. Durante todo 
o mês são realizadas atividades para celebrar 
data e debater as violações de direitos da po-
pulação negra por entidades da sociedade civil, 
principalmente o movimento negro.  

Fruto de uma intensa articulação do Movi-
mento Negro Brasileiro, o 20 de Novembro é 
uma referência à reflexão sobre o papel dos 
negros e negras para a construção do país. 

OAB cria Comissão da 
Verdade da Escravidão 
Negra no Brasil 

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) criou, 
durante sessão plenária, a Comissão Nacional da 
Verdade da Escravidão Negra do Brasil, que terá 
como funções o resgate histórico desse período, a 
aferição de responsabilidades e a demonstração da 
importância das ações de afirmação como meio de 
reparação à população negra. “Somos um só Brasil. 
Queremos uma nação de iguais. O fim do racismo 
e do preconceito, não admitindo a intolerância e a 
discriminação, são fundamentais para a construção de 
uma sociedade justa, solidária e fraterna”, afirmou o 
presidente nacional da OAB, Marcus Vinicius Furtado.                             

TV Brasil lança 
novela africana

A primeira novela africana a ser exibida no Brasil, 
Windeck – Todos os Tons de Angola, foi lançada no dia 
10 de novembro e vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 
23h, na TV Brasil. A novela foi produzida em 2012 pela 
Semba Comunicação. Em 2013, esteve entre as quatro 
telenovelas indicadas ao Emmy Internacional, concor-
rendo com duas brasileiras e uma canadense. O prêmio 
foi vencido por Lado a Lado, da TV Globo. Ao ser exibida 
no Brasil, a novela angolana possibilita o intercâmbio 
cultural entre os dois países e coloca, em uma produção 
desse gênero, um elenco formado só por atores negros, 
o que não ocorre nas produções brasileiras. 

“Windeck vem para mostrar ao povo brasileiro 
como é bom a gente negra se ver na televisão. Espero 
que seja um caminho para se ter mais gente negra 
na TV brasileira. O Brasil só pode ser forte e rico se 
preserva e divulga todas as matrizes culturais”, disse 
o presidente da Fundação Cultural Palmares, Hilton 
Cobra.

A exibição da novela é apoiada pela Secretaria 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da 
Presidência da República (Seppir), como parte de 
parceria com a EBC, firmada no âmbito da Década 
Internacional dos Afrodescendentes, declarada pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) para ser 
celebrada entre janeiro de 2015 e dezembro de 2024. 

A ministra da Seppir, Luiza Bairros, disse que a 
coragem na exibição da trama está “em mostrar 
uma novela totalmente protagonizada por artistas 
negros. Isso leva a que a gente, de uma forma pouco 
usual, leve em conta uma questão que é central, a 
discriminação racial”.  

A novela se passa em Luanda, capital de Angola. 
A história é centrada nos bastidores da revista Divo, 
onde glamour se mistura com ambição. O folhetim 
mostra o que algumas pessoas são capazes de fazer 
para obter riqueza fácil e rápida, e revela os golpes 
daqueles que não medem esforços para alcançar seus 
fins. Esse também é o significado da palavra windeck. 
Perguntado se conheceu algum windeck na trajetória 
pessoal, o autor e produtor executivo da novela, Coréon 
Dú, respondeu: “Conheci muitos windeck”.

“Valeu Zumbi
O grito forte dos Palmares
Que correu terras, céus e mares
Influenciando a Abolição”
“Kizomba, Festa da Raça”, enredo da Vila Isabel em 1988
(Rodolpho de Souza, Jonas Rodrigues e Luiz Carlos da Vila)

Basta de 
Racismo no 
Trabalho e 
na Vida
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DEMOCRATIZAÇÃO DA MÍDIA

luta por um novo marco 
regulatório dos meios de 
comunicação de massa   

no Brasil é a principal bandeira do 
Fórum Nacional pela Democrati-
zação da Comunicação (FNDC) 
para 2015. O Fórum congrega 
várias entidades da sociedade e foi 
a partir das propostas da I Confe-
rência Nacional de Comunicação 
(Confecom) – uma conquista 
histórica do movimento ocorrida 
em 2009 – que o FNDC lançou 
em parceria com entidades do 
movimento social a Plataforma 
para o marco regulatório das 
Comunicações, baseada nas mais 
de 600 proposições aprovadas no 
encontro.

O novo marco regulatório 
deve garantir o direito à comuni-
cação e à liberdade de expressão 
de todos os cidadãos e cidadãs, 
de forma que as diferentes ideias, 
opiniões e pontos de vista, e os di-
ferentes grupos sociais, culturais, 
étnico-raciais e políticos possam 
se manifestar em igualdade de 
condições no espaço público 
midiático. Nesse sentido, ele deve 
reconhecer e afirmar o caráter 
público de toda a comunicação 
social e basear todos os processos 
regulatórios no interesse público.

As diretrizes fundamentais do 
novo marco regulatório reúnem 
20 pontos. Entre eles: participação 
social; universalização dos ser-
viços essenciais; fortalecimento 
do sistema público de comuni-
cação; fortalecimento de rádios 
e TVs comunitárias; democracia, 
transparência e pluralidade nas 
outorgas de rádios e serviços 
audiovisuais, isto para não 
haver brechas e transformá-las 
em moedas de troca de favores 
políticos; limite à concentração 
nas comunicações; proibição de 
outorgas para políticos.

Confecom
A I Conferência Nacional de 

Comunicação (Confecom) teve 
grande representatividade, com 
participação de entidades da 
sociedade, do empresariado e 
do poder público. O movimento 
nacional de democratização da 
comunicação recebeu então o 
reforço de novos atores, como co-
letivos de comunicação, bloguei-
ros e jornalistas independentes; 
movimentos sociais que não o 
da comunicação, como o mo-
vimento sindical, das mulheres, 
movimento negro, movimento 
LGBTT, entidades ligadas à ju-
ventude e dos trabalhadores do 
campo, dentre outros.

O que é o marco regulatório da comunicação 

As 600 propostas aprovadas 
da Confecom foram objeto de es-
tudo por parte do então governo 
Lula para a elaboração de uma 
proposta de uma nova lei para 
as comunicações no país. Mas, 
com eleição do novo governo, 
este estudo foi abandonado e 
nunca foi divulgado. As pro-
postas aprovadas na Confecom 
permaneceram engavetadas, 
nada foi proposto e nenhum 
debate público estabelecido para 
se discutir uma nova lei geral das 
comunicações no Brasil.

Campanha
Em 2012, no ano em que o 

Código Brasileiro de Telecomu-
nicações completou 50 anos, 
frente à estagnação do poder 
público em apresentar uma pro-
posta de regulação do setor, o que 
se esperava desde a I Confecom, 
o Fórum Nacional de Democra-
tização da Comunicação (FNDC) 
e entidades do movimento social 
lançaram, a partir da plataforma 
para o marco regulatório das co-
municações, a campanha “Para 
Expressar a Liberdade - Uma 

nova lei para um novo tempo”.
A campanha denuncia a 

concentração, a ausência de plu-
ralidade e diversidade nos meios 
de comunicação brasileiros. E 
tem como principal instrumento 
de luta a “Lei da Mídia Demo-
crática”, um projeto de lei de 
iniciativa popular que propõe 
a regulamentação para o setor 
de rádio e televisão no Brasil. O 
documento já possui milhares de 
assinaturas e está levando às ruas 
o debate sobre a comunicação e a 
liberdade de expressão.

Mais uma vez a campanha 
eleitoral para presidente da Re-
pública colocou o debate sobre 
a regulamentação dos meios 
de comunicação de massa no 
centro da agenda política do 
país. Se tivéssemos o marco 
regulatório das comunicações, 
a revista Veja não teria posto 
em circulação na quinta-feira 
à noite, antes do domingo do 
segundo turno da eleição, sua 
reportagem de capa com a 
afirmação de que o doleiro 
Alberto Yousseff acusara Dilma 
Rousseff e Lula de saberem do 
esquema Petrobras. Até agora, 
todas as evidências são de mais 
uma armação jornalística da 
revista, em uma operação que 
se configura quase um golpe 
de Estado. 

O próprio Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) reconhe-
ceu que a “matéria” da revista 
não passava de campanha 
eleitoral paga e ilegal para 
o candidato do PSDB, Aécio 
Neves e, por isso, concedeu 
liminar favorável para a então 
candidata Dilma Rousseff. 
Mas o bombardeio midiático 
recheado de calúnias e men-
tiras contra a concorrente que 
se identificava com os anseios 
e reivindicações dos trabalha-
dores e da população menos 
favorecida foi praticado por 
quase todos os grupos de mídia 
brasileira. 

Ao longo da última década, 
conforme assinala o jornalista 
Luis Nassif, proliferaram os 
abusos, o conceito de liberdade 
de imprensa passou a ser uti-
lizado de forma inapropriada 
para negar direito de resposta 
aos atingidos, permitir o 
assassinato de reputações de 
forma indiscriminada, tolerar 
a disseminação do preconceito 
em todos os níveis.

Por tudo isso é preciso 
encarar o desafio da regula-
mentação da mídia, como já 
ocorre em países democráticos 
como Estados Unidos, França, 
Reino Unido, Alemanha, 
Canadá, Espanha e Argentina.    

Não existe pluralidade e diver-
sidade na nossa mídia atual, que 
esvazia a dimensão pública dos 
meios de comunicação. A Rede 
Globo e suas afiliadas pelo país 
detêm a maior fatia do monopólio 
da comunicação que é dividida 
com demais redes como Record 
e Bandeirantes. Isso sem falar em 
rádios que pelo país afora – princi-
palmente no interior – pertencem 
a políticos ou suas famílias há 
gerações.

Nossa legislação no setor das 
comunicações é arcaica e defa-
sada, não estando adequada aos 
padrões internacionais de liberda-
de de expressão e não contempla 
questões atuais, como as inovações 
tecnológicas e a convergência de 
mídias. A Constituição Federal de 
1988, por sua vez, continua sem 
a regulamentação da maioria dos 

Não é censura, ao contrário. Por isso existe 
nos principais países democráticos

artigos dedicados à comunicação 
– 220, 221, 223 –, deixando temas 
importantes como a restrição 
aos monopólios e oligopólios e a 
regionalização da produção sem 
nenhuma referência legal, mesmo 
após 23 anos de aprovação. 

A falta de restrição aos mo-
nopólios e oligopólios dificulta o 
exercício de liberdade de expressão 
do conjunto da população, e a au-
sência deste marco legal beneficia 
as poucas empresas que hoje se 
favorecem da grave concentração 
no setor. Esses grupos muitas vezes 
impedem a circulação das ideias e 
pontos de vista com os quais não 
concordam e impedem o pleno 
exercício do direito à comunicação 
e da liberdade de expressão pelo 
cidadão. Realizam verdadeiras 
campanhas em prol de interesses 
políticos e financeiros, em detri-

mento da informação isenta.
Todos os principais países 

democráticos do mundo têm seus 
marcos regulatórios para a área 
das comunicações. No Reino 
Unido, França, Estados Unidos, 
Portugal e Alemanha, a existência 
dessas referências não tem con-
figurado censura; ao contrário, 
tem significado a garantia de 
maior liberdade de expressão para 
amplos setores sociais. Em todos 
estes países, inclusive, existem 
não apenas leis que regulam o 
setor, como órgãos voltados para a 
tarefa de regulação. A própria Re-
latoria Especial para a Liberdade 
de Expressão da Organização dos 
Estados Americanos (OEA) desta-
ca, em sua agenda de trabalho, o 
papel do Estado para a promoção 
da diversidade e pluralidade na 
radiodifusão.

A falta que 
faz para o 
Brasil o marco 
regulatório

A
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SEMANA DO TRABALHADOR PÚBLICO

o dia 7 de novembro 
foi encerrado o Torneio 
do Dia do Trabalhador 

Público organizado pela Coor-
denação de Esporte e Lazer do 
Sintufrj com o apoio da equipe 
do Espaço Saúde Sintufrj e a 
Coppe. Sete equipes participa-
ram da competição e a final foi 
disputada pelos times da Escola 
de Educação Física e Desportos 
(EEFD) e a Prefeitura Univer-
sitária (PU), com a Educação 
Física sendo a campeã em 
disputa de pênaltis.

As partidas foram jogadas 
no campo do Grêmio da Coppe 
e a final foi prestigiada pelos 
jogadores de todos os times que 
participaram do torneio, diri-
gentes e apoiadores do Sintufrj, 
professores e  estudantes. A pro-
gramação conjunta Pró-Reitoria 
de Pessoal, Sintufrj e Adufrj da 
Semana do Trabalhador Público 
foi encerrada com a apresenta-
ção da Orquestra Voadora. 

O espírito de integração es-
teve presente durante os jogos. 
Embora houvesse a disputa 

Torneio de futebol contempla expectativas 
A realização da competição pelo Sintufrj reacendeu na comunidade universitária a vontade 
de retomar a rotina de jogos nos campi e a instituição de campeonatos na UFRJ 

4/11 – Reitoria 1 x 1 Coppe  
(tempo regulamentar).
 Reitoria 4 x 5  Coppe  (pênaltis).

4/11 – Diseg 7 x 0 CCS. 

5/11 – Instituto de Química 0 x 4 EEFD.

Semifinal - 6/11
Coppe  1 x 4 PU.
Diseg  0 x 1 EEFD.

Final – 7/11
PU 1 x 1 EEFD  (tempo regulamentar). 
Prefeitura 1 x 2 EEFD (pênaltis).

Artilheiro:
Robson Alves (Diseg) – 5 gols

Goleiro menos vazado: 
Luiz Antonio de Souza (EEFD)

 Arbitragem:
Gilmar Henrique, Eduardo Couto, Wagner Al-
meida, Helton Benevides, Alexandre Samuel e 
Everton Domingo – da Comissão de Arbitragem 
de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. 

natural em campo, fora dele a 
conversa rolava solta. Depois das 
partidas os trabalhadores tinham 
a oportunidade de se entrosarem 
e, na grande final, a felicidade e 
a satisfação eram visíveis. 

“Parabéns ao Sintufrj por ter 

Resultado dos jogos
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EDUCAÇÃO Física - 1º lugar

PREFEITURA - 2º lugar

COPPE - 4º lugar

DISEG - 3º lugar INSTITUTO de Química jogou no segundo dia do torneio

COORDENADORES de Esporte e Lazer do Sintufrj: Rubens  
Morais Nascimento, João Pereira Luiz (Boró) e Jorge Pierre

GOLEIRO menos vazado: 
Luiz A. de Souza  (EEFD)

ARTILHEIRO: Robson 
Alves (Diseg)

se empenhado em promover o 
torneio para integrar os servi-
dores. Sabemos que há tempos 
não se tem campeonatos. Mas 
nós que entramos recentemente, 
como  eu que entrei em 2010, 
não tivemos oportunidade de 

participar de nenhum. Parabéns 
aos organizadores e aos times 
que enfrentamos, pois jogaram 
com qualidade. A final foi sen-
sacional, com um jogo corrido 
e com muita qualidade técnica 
dos dois times”, disse o capitão 

Renato Sarti da equipe da Escola 
de Educação Física e Desporto.

“Não deu pra gente. Nossos 
jogadores eram bem mais velhos, 
mas fomos bem. Infelizmente 
nos pênaltis jogamos para fora. 
É do jogo. De qualquer forma o 
torneio foi muito legal. O pessoal 
da Prefeitura estava ansioso sem 
um campeonato e o Sintufrj 
encaminhou bem a proposta do 
torneio. Ele (campeonato) foi mais 
para integrar, e damos os parabéns 
à Educação Física”, declarou o 
capitão da Prefeitura Universitária, 
João Pereira Luiz, o Boró.

A comissão organizadora e a 
Coordenação de Esporte e Lazer do 
Sintufrj receberam homenagens. 
A coordenadora  pedagógica Carla 
Nascimento recebeu medalha em 
nome de toda a equipe do Espaço 
Saúde Sintufrj. Os trabalhadores 
que organizam campeonatos na 
UFRJ há anos receberam certifi-
cados de contribuição ao esporte. 
“É o que sempre falo. A gente 
só se encontra em enterro e em 
futebol”, brincou Edenir Xavier, 
técnico da Coppe.
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ÚLTIMA PÁGINA 

Dicas de saúde com Marco Antônio
Nesta edição, 
o doutor em 
microbiologia 
da UFRJ Marco 
Antônio Lemos 
Miguel dá 
mais dicas 
sobre higiene 
doméstica 
e orienta a 
respeito de 
cuidados 
que se deve 
ter com a 
alimentação 
fora de casa. 

 Cozinha
 “Tudo tem de estar seco por-

que a água é onde os micróbios 
se multiplicam”. Lixinho na pia 
não precisa. Dá para colocar 
fora da pia, e com pedal. “Meter 
a mão no lixo e depois na louça 
não dá. Aquela lixeirinha da pia 
lava com o quê? Com a esponja 
da pia. Não pode. A esponja fica 
cheia de resíduo de comida e 
fica lá. No final do dia, joga 
uma água fervendo e põe para 
secar. Dê preferência aos panos 
vazados adequados para cozi-
nha, tipo perfex. Sempre deixar 
sequinho. Lava e bota pra secar.

A cozinha tem ainda ou-
tro agravante, pois as pessoas 
misturam coisas com produtos 
químicos porque em muitos 
apartamentos a área é dividida 
com a cozinha. “Químico é longe 
de qualquer comida. Só o vapor 
pode contaminar, por isso os 
armários devem ser separados”. 

Banheiro
Tudo tem que estar seco 

para não haver propagação 
de germes. “Tapete, acabou de 
usar, deixar secar para não ficar 
molhado. Se uma pessoa está 
com alguma infecção, seja na 
boca ou uma infecção qualquer, 
material só para ela. Quanto 

ao sabonete, é mais seguro usar 
o líquido. Escova de dente nem se 
fala, cada um com a sua. Escova 
de dente pode ficar tampada ou 
destampada. Deixar a escova 
aberta é até bom porque ela seca, 
se abafar ela começa a mofar. O 
grande problema do banheiro é o 
vaso. Então se você vai dar descarga 
no vaso deixa a tampa fechada”.

Cômodos limpos e secos
Se a sua casa é úmida, arrume 

uma forma de secar. Tire os vaza-
mentos. Abra sempre a casa. Todos 
os cômodos têm de estar bem ven-
tilados, arejados, recebendo a luz 
do sol porque isso mata bactérias. 
Tudo arejado, seco e limpo. Isso é 
o mais importante

Marco Antônio explica que 
os cuidados com a limpeza e a 
higienização não são atitudes de 
neuróticos. São atitudes corretas e 
de prevenção contra o que nos faz 
mal. “Não é preciso viver numa 
bolha estéril e nem faz bem. Nosso 
sistema imunológico tem de ser 
desafiado. As pessoas têm que 
saber que as bactérias estão por 
aí e são importantes pra gente. 
Existem mais bactérias no nosso 
corpo do que as nossas próprias 
células. Então nós temos 10 vezes 
mais bactérias do que as células 
que compõem nosso próprio cor-

po. Elas são responsáveis por nos 
garantir a produção de algumas 
vitaminas e defender nosso corpo, 
exceto algumas poucas bactérias, 
vírus, parasitas e protozoários que 
causam doenças. Destes, nós temos 
de nos precaver”.

Fora de casa
“Se você está em dúvida sobre 

a qualidade do restaurante ou não 
confia na limpeza que é feita, não 
coma nada cru. Coma comidas 
quentes e cozidas, fritas ou assadas, 
grelhadas. Nada de frutas e de 
hortaliças, porque pode ter sido até 
higienizado de forma errada. Por 
exemplo, você pega uma bacia e 
coloca aquela quantidade de alfa-
ce, fica metade para fora e metade 
para dentro. Foi tratado direito? 
Não foi. Ou então aquela água não 
pode ser reutilizada. Usou uma vez 
joga fora porque o cloro se perde 
para o vegetal.” 

“No restaurante não coma 
essas coisas. Qualquer alimento 
cru, principalmente no verão, nem 
pensar! No restaurante a quilo se o 
que for quente não estiver quente, 
não coma. A mesma coisa com as 
temperaturas baixas. Se o que é 
frio não está numa cuba gelada 
ou numa superfície refrigerada, 
não coma. Se chegar lá e a carne 
estiver simplesmente em cima 

do balcão e ela não estiver em 
banho-maria ou numa água que 
saia fumaça, então a temperatura 
não está adequada.

Se as frutas, os alimentos frios, 
a maionese não estão numa bacia 
onde é refrigerado, com gelo ou 
numa placa resfriadora, não coma 
porque não estão numa tempera-
tura adequada.

Então você vai para um lugar 
e pode estar arriscado a perder 
suas férias no banheiro porque 
simplesmente você foi com gula, 
achando que estava comendo de 
forma saudável e estava comendo 
um alimento contaminado”.

Higienização das mãos
“A mesma coisa. No restau-

rante você vai lavar as mãos no 
banheiro. Lavou e fechou a tor-
neira. Sujou tudo de novo. O ideal 
é antes de fazer qualquer coisa 
pegar o papel toalha. Lavou, fecha 
a torneira com o papel. 

É muito comum contrairmos 
bactérias por conta das mãos 
não estarem limpas. Você vai ao 
banheiro e tem aquela cordinha 
da descarga pretinha. Pega o papel 
toalha, puxa a descarga e joga 
esse papel fora. Pega outro, abre 
a torneira, lava as mãos e fecha 
a torneira com ele. Pode também 
pegar um outro papel para abrir 

a maçaneta da porta para sair. 
Ou não usar as mãos. Pode 
abrir a porta com o braço ou o 
cotovelo, dependendo do que for, 
mas evitar tocar em superfícies 
com as mãos. Não são atitudes de 
neuróticos, são atitudes corretas. 

Os maiores problemas pra 
gente são os micróbios que 
vivem no trato intestinal ou nas 
fezes. Onde eles podem cair? Em 
água com esgoto. Então você 
não vai nadar em uma praia 
com esgoto saindo. Podem cair 
em alimentos que tenham sido 
mal manipulados, porque o 
manipulador tocou nas fezes 
direta ou indiretamente, tocou 
na cordinha do banheiro, ou 
indo ao banheiro de forma er-
rada. Isso é contaminação. Esta 
contaminação também pode 
ocorrer com a compra de um 
produto que tenha sido irrigado 
com água contaminada.

 Então existem situações em 
que expõem esses germes do 
esgoto e do intestino ao nosso 
alimento e ao nosso dia a dia. 
É claro que existem outros que 
vêm da respiração, que vêm do 
solo, mas os maiores problemas 
estão associados aos germes de 
esgoto. Por isso é importante ter 
cuidado e atenção, pois afasta 
bastante o risco de contraí-los.”

PROFESSOR e pesquisador Marco Antônio Lemos Miguel em seu laboratório na UFRJ


