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“FECHA TUDO”: a UFRJ parou no dia 6. Sindicato lacrou setores, como o DRE

MANIFESTAÇÃO no Centro da Cidade, dia 6

PLENÁRIA Nacional da Fasubra, no Rio de Janeiro

Há muito tempo a 
UFRJ não vive dias tão ruins 
como os atuais. Até parece um 
pesadelo. O corte nos recursos 
para a Educação e o não repasse 
de verbas para a instituição estão 
comprometendo todas as áreas de 
atividade. O semestre acadêmico 
foi atropelado pela sujeira que se 
acumula nas unidades em virtude 
da greve dos terceirizados da lim-
peza por salários, vale-transporte 
e tíquete-refeição. 

Indignados com a falta de 
sensibilidade do governo, os 
técnicos-administrativos em 
educação, sob a liderança do 
Sintufrj, pararam no dia 6 de 
março. As secretarias acadêmicas 
suspenderam a inscrição em 
disciplinas dos alunos. 

À tarde, os trabalhadores 
participaram da Marcha da 
Fasubra em Defesa dos HUs e da 
Autonomia Universitária, Contra 
a Privatização da Saúde e Contra 
a Ebserh, no Centro do Rio de 
Janeiro, que reuniu centenas de 
servidores das instituições federais 
de ensino superior de várias partes 
do país, movimentos sociais e 
categorias da área da Saúde. 

A maratona dos técnicos-
administrativos prosseguiu no 
fim de semana com a realização, 
no Rio de Janeiro, da Plenária 
Nacional da Fasubra (dias 7 e 
8). A crise nas universidades, 
ameaça a direitos conquistados 
e nenhuma luz no fim do túnel 
apontando para uma mudança 
da conjuntura mais favorável 
aos trabalhadores, pautaram as 
acirradas e intensas discussões. 

O debate entre as forças polí-
ticas confirmou o que a maioria 
já previa: vai ser inevitável a de-
flagração de greve e a realização 
de muitas manifestações nas 
ruas. Um calendário de lutas foi 
aprovado e norteará as ações da 
Federação e dos sindicatos daqui 
para afrente. Páginas 3, 4, 5 e 6

Categoria se fortalece para 
reagir por direitos e salário    
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DOIS PONTOS

Informamos com pesar o falecimento de Otávio de Souza Amancio, ocorrido no dia 3 de março de 2015, de 
insuficiência respiratória. Otávio era servidor da UFRJ desde 1980 e tinha 60 anos. Trabalhava no Instituto de 
Geociências do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza (CCMN).
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Aposentados 
discutem 
reivindicações

No dia 24 de fevereiro, os 
aposentados e pensionistas 
se reuniram com a direção 

do Sintufrj para discutir assuntos 
do seu interesse, como as Medidas 
Provisórias do governo federal 664 
e 665, que entrariam em vigor em 
1º de março; a ameaça de corte 
dos 26,05% dos contracheques; a 
correção da tabela do imposto de 
renda, entre outras reivindicações.   

De acordo com o coordenador-
geral do Sintufrj Francisco de Assis, 
a interação com os aposentados é 
muito importante para reforçar as 
lutas da categoria. Afinal, as con-
quistas econômicas dos técnicos-ad-
ministrativos são estendidas ao seg-
mento. “Eles somam 5 mil pessoas, 
ou seja, um terço dos trabalhadores 
que o Sintufrj representa”, contabili-
zou o dirigente sindical. 

O encontro foi marcado ainda 
pela mobilização para o ato nacio-
nal organizado pela Fasubra para 
o dia 6 de março, em defesa dos 
hospitais universitários, da auto-
nomia universitária, contra a pri-
vatização da saúde e contra a Eb-
serh, no Centro do Rio de Janeiro. 

Reivindicações
Dentre as pautas levantadas pe-

los aposentados e pensionistas  estão 
a correção da tabela do imposto de 
renda, que resultaria na redução ou 
isenção de descontos, e a ameaça de 
corte dos 26,05% dos salários como 
propõe o Tribunal de Contas da 
União. Segundo Francisco, a amea-
ça de corte pelo governo de direitos 
conquistados  com muita luta pela 
categoria é constante. “Essa ameaça 
do corte (dos 26%) não é de hoje. 
Quando surgiu, fizemos uma mani-
festação que uniu mais de mil pes-
soas e fechamos a Linha Vermelha”, 
lembrou o coordenador. 

As MPs 664 e 665 alteram o aces-
so à pensão por morte, ao auxílio-
doença, seguro desemprego, abono 
salarial e ao seguro-defeso (assistên-
cia financeira temporária paga aos 
pescadores artesanais). Além das já 
conhecidas pautas, a categoria apre-
sentou novas propostas e bandeiras 
que deverão ser encaminhadas pela 
direção do Sintufrj.

Apoio aos terceirizados
O apoio aos trabalhadores tercei-

rizados sem salários, na universida-
de, foi unânime. “Embora o Sintufrj 
seja contra a terceirização no serviço 
público, são pais de família que de-
pendem desse salário para sobrevi-
ver”, justificou Francisco.  

Neste mês, a Casa de Ciên-
cia da UFRJ completa 20 anos e 
inicia as comemorações apresen-
tando o projeto Ciência Móvel – 
Vida e Saúde para Todos – Arte e 
Ciência sobre Rodas, do Museu 
da Vida/Fiocruz. Uma exposição 
itinerante que já passou por 77 
cidades da região Sudeste.

A exposição fica aberta ao 
público até o dia 29 de março. 
Horário de visitação: de terça a 
sexta, das 9h às 20h; sábados, 
domingos e feriados, das 10h às 
20h. Endereço: Casa da Ciência, 
Rua Lauro Mü ller, 3, Botafogo. 
Entrada gratuita. 

“Vida e Saúde 
para Todos”

 Aposentados estão receben-
do telefonemas de um suposto 
agente da Auditoria Fiscal da 
União informando sobre uma 
quantia alta em dinheiro a re-
ceber mediante o pagamento de 
um imposto (IOFJ). Num dos 
casos relatados ao Sintufrj, ele 
dá um número de celular para 
a pessoa ligar dizendo que é do 
Sindicato Nacional dos Servido-
res Públicos Federais.  

Ao ligar para o tal número, a 
aposentada é informada que ha-
via um dinheiro para ela receber 
desde quando se aposentou, e 
que deveria ter sido pago à épo-
ca em 7 parcelas de R$ 8.000,00  
descontados os impostos. “Mas 
como ela não havia recebido 
nada ainda, seria pago tudo de 
uma só vez mediante o paga-
mento do IOFJ de R$ 1.300,00 
em um fórum federal ou em 
uma lotérica, até as 14h daquele 
dia. Depois era só ela se dirigir a 
uma agência do Banco do Bra-
sil levando CPF, identidade e o 
comprovante do IOFJ pago para 
retirar o dinheiro. 

Segundo o golpista, IOFJ se-
ria um imposto sobre operações 
fiscais judiciais. Para confundir 
a vítima, ele citou informações 
pessoais dela, número de pro-
cessos e até um registro da OAB 
de um advogado do suposto sin-
dicato dos servidores federais. 

Uma advogada do Sintu-
frj constatou que não existe o 
imposto IOFJ e também confir-
mou que o número do proces-
so informado pelo golpista era 
falso, embora ele tenha se uti-
lizado de um registro da OAB 
verdadeiro. 

Alerta aos 
aposentados

Nota de Falecimento

Estão abertas as adesões à Unimed-Rio plano de saúde e plano odontológico do Sintufrj, com compra de 
carência de planos similares. Cobertura para consultas, exames, cirurgias e internações em todo Brasil. Corre-
tores de plantão na sede do Sintufrj de terça-feira a quinta-feira, das 10h às 16h.

Abertas adesões à Unimed/Sintufrj 

A direção Executiva do Sintufrj mantém sua posição de não manifestar declaração de voto a nenhum 
candidato a reitor. Esta posição foi publicada em editorial do Jornal do Sintufrj nº 1.106, página 4, de 19 de 
janeiro a 1º de fevereiro de 2015.

Posição da diretoria sobre a sucessão na UFRJ

1. Inscrições: 

a) Presencial: nos dias 24 a 26 de março de 2015 das 16h às 18h.

2. Local das inscrições: presencialmente no térreo do bloco A do Centro de Tecnologia (CT), 
na Ilha do Fundão, em frente aos elevadores.

3. Horário, dia e local das aulas: 18h30 às 21h30, de 2ª. à 6ª. na Ilha do Fundão, Cidade 
Universitária, no CCMN. 

4. Local de entrevista: térreo do bloco A do Centro de Tecnologia, na Ilha do Fundão, em frente 
aos elevadores.

5. Horário da entrevista: 24, 25 e 26 de março de 2015, de 16h às 18h.

6. Documentos necessários: uma foto 3x4, cópia da carteira de identidade, do comprovante 
de residência (conta de água ou luz) e do certificado de conclusão do Ensino Médio ou declaração 
de escolaridade.

7. Resultado: será informado ao candidato logo após entrevista, mais informações pelo site do 
curso http://presamora.wix.com/samora 

8. Aula inaugural: 31 de março de 2015, às 18h30, no CCMN – Auditório Professor Horácio 
Macedo (Auditório do Roxinho). 

9. Público alvo: 

a) Servidores técnico-administrativos em educação da UFRJ;
b) Dependentes diretos de servidores técnico-administrativos em educação da UFRJ;
c) Trabalhadores Terceirizados da UFRJ;
d) Jovens e adultos moradores do entorno da Ilha do Fundão, que já concluíram ou cursam o En-
sino Médio em escola pública;
11. Deveres do aluno: não faltar a mais de três aulas, pois terá a matrícula cancelada e parti-
cipar de todas as atividades do curso.
12. Direitos do aluno: estudar, receber material de apoio e ter toda a atenção por parte dos 
professores.          

Apoio:
PR-5 - PIBEX
Decania do CCMN
Pró-Reitoria de Extensão
Instituto de Química/UFRJ
SINTUFRJ

Edital 2015 SINTUFRJ/Samora Machel

Edital do processo de seleção do Curso Pré-Universitário
Preparatório para acesso aos cursos de graduação e obtenção de 
diploma do Ensino Médio por meio do Enem 2015.
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Na sexta feira, dia 6 de março, 
trabalhadores das universidades 
federais e estaduais, representantes 
dos movimentos sociais e categorias 
e sindicatos da área da Saúde para-
ram o Centro do Rio de Janeiro na 
Marcha Nacional organizada pela 
Fasubra e mais 17 entidades sindi-
cais e fóruns em Defesa dos Hospi-
tais Universitários e a Autonomia 
Universitária, Contra a Privatização 
da Saúde Pública e da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares 

MARCHA DA FASUBRA

Categoria de todo o país participa 
da manifestação no Centro do Rio 

universitários, e o objetivo desta ma-
nifestação é reivindicar a anulação 
da lei que criou a Ebserh, pois essa 
empresa vai precarizar e privatizar 
o trabalho dentro dos hospitais”, 
disse o sindicalista.  

“Esse é um ato importante 
nesse início de 2015 para reto-
marmos a luta em defesa da saúde 
pública, enfrentar o processo 
de avanço da Ebserh e todas as 
formas de privatização da saúde. 
Os hospitais que estão sendo 
administrados pela empresa já 
passam por problemas de falta 
de recursos, demonstrando na 
prática que a Ebserh não resolve o 
problema”, afirmou Paulo Rizzo, 
presidente do Andes.

A marcha ocorreu no mesmo 
dia da paralisação de 24 horas 
na UFRJ. E o que garantiu a 
presença das centenas de técnicos-
administrativos e de suas entidades 
sindicais na marcha foi a realiza-
ção, no fim de semana (dias 7 e 8), 
da plenária nacional da Fasubra 
no Rio de Janeiro. “Nós estamos 
trazendo para as ruas um alerta 
para a sociedade brasileira, pois 
é um equívoco privatizar os hos-
pitais universitários. É um ataque 
à educação e à saúde”, afirmou 
o coordenador de Aposentados e 
de Assuntos da Aposentadoria da 
Fasubra, Paulo Vaz. 

Eduardo Cortês, diretor do 
Hospital Universitário Clementi-

no Fraga Filho (HUCFF/UFRJ), 
participou da passeata e, do alto 
do carro de som, reafirmou sua 
posição contra a Ebserh:

“Ao estudar a lei da Ebserh, vi 
que ela (a empresa) não é o cami-
nho. Hoje estão sendo levantadas 
bandeiras políticas aqui, mas 
existem também as bandeiras dos 
doentes e dos estudantes da área 
de saúde, pois eles estão sofrendo 
com a falta de investimento e 
planejamento na saúde. Está na 
Constituição que a universidade 

(Ebserh). O ponto de encontro foi a 
Praça da Cruz Vermelha, onde fica 
uma das unidades do Instituto Na-
cional do Câncer, às 14h.  Caravanas 
de trabalhadores de universidades 
federais de várias partes do país 
chegavam a todo o momento. Nas 
faixas, bandeiras e camisas lia-se 
“Não à Ebserh”. Segundo Gibran 
Jordão, coordenador-geral da Fasu-
bra, cerca de 1.000 pessoas estavam 
presentes ao ato. “Estamos na luta 
em defesa do SUS e dos hospitais 

tem que ser autônoma, e temos 
que ir à luta por essa autonomia.” 

A marcha seguiu com os 
manifestantes repetindo palavras 
de ordem, como “Dilma, que pa-
pelão! A Ebserh é privatização”.  
Misturados às categorias estavam 
também alunos da UFRJ e diri-
gentes do DCE Mário Prata, assim 
como  militantes do Movimento 
dos Trabalhadores Sem Teto 
(MTST). A primeira parada foi 
em frente ao prédio da Petrobras 
e depois no MEC. 

RILDO dos Santos PAULO Vaz PAULO Rizzo

COORDENADOR-geral do 
Sintufrj Francisco de Assis

EDUARDO Côrtes, diretor 
do HUCFF

COORDENADOR de Comunicação Sindical do Sintufrj, 
Francisco Carlos dos Santos

Fotos: Renan Silva
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PLENÁRIA DA FASUBRA

Trabalhadores apontam mobilizações e greve como saída para a 
crise nas universidades e a manutenção e ampliação de direitos

Para o coordenador-geral 
do Sintufrj, Francisco de Assis, 
somente com mobilização os 
direitos dos trabalhadores serão 
resguardados. Por isso desde o 
início defendia a aprovação de 
resoluções e uma agenda comum 
para levar a categoria às ruas. Seu 
único temor era se o ódio destilado 
em muitas das falas prejudicaria a 
unidade na luta. 

Ele criticou veementemente os que disseram que as marchas dos dias 
13,  em defesa da Petrobras e contra o golpe da direita, e 15 de março, de 
apoio ao golpe da direita, eram a mesma coisa. Para ele, quem diz isso é 
de um extremismo que se soma às práticas antidemocráticas dentro do 
próprio movimento. E fez um apelo para que fossem superadas as dispu-
tas ideológicas em nome da defesa dos interesses da categoria.

Para Artur Bloise, da Ufpa, o que 
unifica a categoria é a pauta, e  era 
preciso unir forças. Ele alertou que 
“a direita não quer só a destruição 
do PT”. 

Justina Gomes da Silva, dele-
gada da UFRJ, solicitou à Federa-
ção que levantasse a bandeira dos 
aposentados e que se lutasse pela 
preservação dos seus direitos, “con-
quistados durante anos de trabalho, 
e que o patrimônio nacional foi 
construído com suor, esforço, cari-
nho e trabalho dos aposentados”.

Mais de quatro horas de 
debates e muita polêmi-
ca deram a dimensão da 

importância da discussão da situ-
ação política e econômica do país 
na Plenária Nacional Estatutária 
da Fasubra, realizada dias 7 e 8 
de março no Hotel Golden Park 
Rio, na Glória,  a qual reuniu 155 
companheiros representantes de 
36 entidades. Constava da pauta, 
além da análise de conjuntura e 
da campanha salarial 2015, a re-
alização do XXII Confasubra, nos 
dias  4 e 8 de maio, em Poços de 
Caldas (MG). 

 “Greve na rua” foi a fra-
se mais repetida na análise de 
conjuntura, no segundo dia da 
plenária, pela maioria das inter-
venções dos mais de 80 compa-
nheiros em pelo menos quatro 
horas de debates.

Como era o Dia Internacional 
da Mulher, não faltaram sauda-
ções  às companheiras com cita-
ções de ilustres personagens da 
história de lutas dos trabalhado-
res, como a frase do cubano José 
Martí, líder da independência do 
seu país: “Nada causa mais hor-
ror à ordem do que mulheres que 
lutam e sonham.”

Calendário de lutas
O cenário que prevaleceu foi 

o de crise em virtude dos cortes 
de direitos e de recursos às uni-
versidades causando o não pa-
gamento a terceirizados, além 
do achatamento salarial da 
categoria, cujos salários estão 
sendo corroídos pela inflação. 

A necessidade de ir à greve 
e às ruas também foi consen-
so, mas houve divergências em 
relação a datas, motivações e 
pautas. Alguns defenderam gre-
ve junto com os SPFs; já outros, 
não. E teve até quem propusesse 
greve geral. 

Ao final, porém, as forças 
políticas aprovaram um calen-
dário comum.  

Muitos defenderam a parti-
cipação na marcha do dia 13 
em defesa da Petrobras; outros, 
ao contrário, queriam ir às ruas 
protestar contra o governo. 
Houve proposta de realização de 
ato no dia 20 de março, quando 
haverá negociação da Fasubra 
com o Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, e 
de participação da Fasubra na 
Jornada de Lutas dos SPFs dias 
7, 8 e 9 de abril. 

Avaliações da plenária

A delegação da UFRJ teve 
diretores e também apoiadores, 
como Marly Rodrigues, que cri-
ticou: “as pessoas que não estão 
com interesse em somar; pois só 
vejo falas caminhando para a 
disputa política de poder”.

“Cada um está querendo ver 
o seu lado, puxando para sua 
força política”, avaliou Már-
cia Farraia, coordenadora de 
Administração e Finanças do 
Sintufrj.

Maria Passeroni, coorde-
nadora de Aposentados e Pen-
sionistas do Sintufrj também 

achou que havia muita divisão 
na plenária, inclusive com o 
destrato de alguns delegados. 

A aposentada Yara Maria 
Silva Magano, que era observa-
dora e participava de uma ple-
nária da Fasubra pela primeira 
vez, avaliou que era preciso de-
fender o país.

Maria Luiza Rosa de Lemos, 
aposentada, observou que havia 
uma divisão na plenária: “Sem 
acordo não adianta nada.”

Já a aposentada Mercedes dos 
Anjos Gama recordou o tempo 

em que trabalhava e a catego-
ria realizava grandes paralisa-
ções: “Tem que voltar essa luta. 
Não estão fazendo nada pelos 
aposentados que têm grandes 
dificuldades com seus salários 
achatados. Eu tenho problemas 
de saúde, mas podem me convo-
car, pois estarei nas manifesta-
ções. Estou na luta!”

“Ótimo, maravilhoso”, de-
clarou, sobre a plenária, a apo-
sentada Vanilda Nicario.

“Tem que unir”, disse Arol-
do de Jesus, que participava 
como  observador. 

PLENÁRIA: além dos 155 delegados participaram das discussões dezenas de diretores e apoiadores. Discursos radicais não inviabilizaram a unidade para uma agenda comum

MARIA Luiza, Marly, Mercedes, Justina, Yara, Maria Passerone, Vanilda, Rafael, Milton 
Madeira, Aroldo, Nivaldo Holmes, Aluizio Nascimento, Luciano e Francisco Carlos
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PLENÁRIA DA FASUBRA

 

         

Trabalhadores apontam mobilizações e greve como saída para a 
crise nas universidades e a manutenção e ampliação de direitos

 A primeira mesa da plenária 
no dia 7 foi composta exclusiva-
mente por mulheres, que sauda-
ram e parabenizaram todas as 
trabalhadoras presentes e também 
pontuaram  sobre a violência que 
até hoje  sofrem, seja no ambiente 
de trabalho, na rua ou dentro das 

Homenagem às 
mulheres da plenária

Rafael Co-
letto, do Valon-
go, fazia sua 
estreia numa 
plenária da Fa-
subra: “É um 

momento importante para a luta 
dos trabalhadores e exige mais 
unidade contra os cortes de direito 
e o arrocho salarial.” 

“Há uma 
divisão mais 
aprofundada 
que em outras 
épocas do mo-
vimento. Até 

para se definir uma data há disputa. 
Essa divisão é percebida pelo gover-
no, e isso prejudica a nossa luta por 
manutenção de direitos”, observou 
Milton Madeira, do campus Macaé. 

“Esta é 
uma plenária 
i m p o r t a n t e 
para a cate-
goria. É ne-
cessário sair 

com calendário de luta que vai 
culminar com a segunda semana 
de abril”, disse Valdenise Pinheiro, 
do Instituto de Matemática. 

Leonardo Monteiro, da Secre-
taria de Pós-Graduação do campus 
UFRJ-Macaé, afirmou que a conjun-
tura que se mostra a partir do gover-

suas próprias casas. O Sintufrj dis-
tribuiu canetas e a cartilha sobre a 
Lei Maria da Penha.  

O Espaço Saúde Sintufrj pro-
porcionou bem-estar e relaxamen-
tos para os delegados e observado-
res da plenária com massagens e 
auriculoterapia.

Delegados

Observadores

O gabinete do ministro da 
Educação entrou em contato 
com a direção da Fasubra con-
vidando para reunião na quinta-
feira, dia 12. Para a direção da 
Federação, a atitude do governo 
é resultado dos esforços envida-
dos para conseguir uma audiên-
cia com o MEC desde a posse de 
Cid Gomes. Entende, também, 
que é  desdobramento da mobili-

Reunião da Fasubra com o MEC

Fotos: Renan Silva

PLENÁRIA: além dos 155 delegados participaram das discussões dezenas de diretores e apoiadores. Discursos radicais não inviabilizaram a unidade para uma agenda comum

MARINA, Katia Telles, Rosângela, Ivanilda Reis, Antonieta, 
Angela Targino, Rita de Cássia, Léia de Souza e Izabel Cristina

ESPAÇO SAÚDE Sintufrj proporcionou aos participantes 
momentos de relaxamento das tensões da plenária

no Dilma e do 
PT é de “ata-
que perverso 
aos trabalha-
dores   aplican-
do taxações, 

aumento das tarifas e dos impostos. 
E os cortes na Educação estão invia-
bilizando o funcionamento das uni-
versidades”. Ele é favorável à greve a 
partir da segunda quinzena de abril.

O coorde-
nador-geral da 
Fasubra, Pau-
lo Henrique 
Rodrigues dos 
Santos, con-

cordou com os argumentos de que 
as disputas políticas  estão mais 
acirradas e que as temáticas em 
questão não eram simples: 

“As marchas chamadas (do 
dia 13 e do dia 15) todos têm 
consciência que não são quais-
quer marchas. Hoje o país está 
num processo de disputa, e as 
elites, que antes operavam nas es-
truturas de poder, agora estão vis-
lumbrando a possibilidade de ter 
visibilidade nas ruas. Daí a im-
portância da grande mídia para 
criar um senso comum na socie-
dade. Infelizmente no movimen-
to sindical se prioriza  derrotar o 
seu opositor do que derrotar ou-
tro projeto que está massacrando 
a classe trabalhadora. Mas com 
o tempo temos conseguido cres-
cer. Não há discordância sobre a 
necessidade de mobilizar o povo, 
porque todos têm o entendimento 
de que as elites estão ganhando 
mais adeptos. E a Federação sem-
pre teve a habilidade de construir 
um consenso em meio às diferen-
ças, e teremos como de costume 
um calendário unificado para 
trabalhar todas as diferenças de 
proposições da categoria.”

“A plená-
ria veio para 
selar algumas 
d i s c u s s õ e s , 
após a nossa 
passeata em 

defesa dos hospitais universitários 
e contra a Ebserh, que coroou 
uma ação política no Rio de Ja-
neiro. A polêmica instalada hoje 
na verdade é uma falsa polêmica. 
Nós vamos para a rua com nossas 
bandeiras, independente se que-
rem tirar o governo ou ficar com 
o governo. Temos que ir para rua 
em defesa da universidade. Ago-
ra, a presidenta Dilma foi eleita 
soberanamente pelo povo e só o 
povo pode tirá-la (do governo). 
Para mim é golpe declarações de 
uma elite derrotada pelas urnas 
querendo usar o povo com falsas 
informações para voltar ao poder. 
Não conseguiram convencer pelas 
eleições e estão tentando confun-
dir a categoria. Temos que sair em 

Para Pau-
lo Marinho, 
da Escola de 
Comunicação, 
se manifestou 
a favor de rea-

lização de um grande ato a partir 
da superação das dificuldades com 
a formulação de uma pauta que 
unificasse a categoria, e nela deve-
ria conter um índice de reposição 
salarial acima da inflação: “Porque 
não é correto que a inflação seja 
maior que aquilo que os trabalha-
dores vêm obtendo de reajuste.”

“As pes-
soas gastam 
muito adrena-
lina discutin-
do tendências, 
grupos, cen-

trais sindicais. Estou decepciona-
do, pois essa não é a Fasubra que 
ajudei a fundar e tirar das mãos 
dos pelegos”, disse Luiz Macena 
da Conceição, da UFBA.

defesa do Brasil. A Petrobras é pa-
trimônio público”, disse o coorde-
nador de Organização Sindical da 
Fasubra, João Paulo Ribeiro.

“ N o s s a 
expectativa é 
que a plenária 
construa um 
c a l e n d á r i o 
de lutas num 

crescente até maio, quando vamos 
realizar nosso Congresso (Confasu-
bra). Se lá avaliarmos que o gover-
no não avançou nas negociações, 
que saia do congresso uma greve 
forte. Achamos que, nesse momen-
to, a Fasubra tem que pôr na mesa 

Direção da 
Fasubra

todos os calendários, independente 
dos setores, que apontem a luta e a 
defesa dos direitos dos trabalhado-
res. E que a Fasubra não use esse 
momento -- de última plenária da 
atual direção -- para dividir ainda 
mais a categoria”, disse Leia de 
Souza, da UFMT e ex-dirigente da 
Federação. 

Divulgação das 
propostas
Assim que a direção da Fasu-

bra concluir a sistematização das 
resoluções da plenária, incluindo 
o calendário de lutas, nós a divul-
garemos à categoria pelo site e 
pelo Jornal do Sintufrj. 

zação da categoria encaminha-
da pelos sindicatos filiados que 
construíram paralisações.  

 A expectativa da Fasubra é de 
retomada do processo de nego-
ciação com o governo (pendente 
desde as eleições presidenciais 
de 2014) para avançar em mais 
conquistas. Neste sentido é funda-
mental dar sequência à mobiliza-
ção em todas as Ifes do país.
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UFRJ

Dezenas de trabalhadores 
terceirizados da empresa 
Qualitécnica ocuparam a 

sessão do Conselho Universitário 
na quinta-feira, dia 5, com faixas 
e cartazes e palavras de ordem 
cobrando o salário atrasado: “Se 
cuida, Reitoria: se não tiver salá-
rio, vai ter ato todo dia!” e “Quero 
dinheiro pra comer!” A manifes-
tação foi apoiada por técnicos-
administrativos, professores e 
estudantes.   

Os sem-salários prometeram 
não dar trégua: “Há muito tempo 
a UFRJ se omite. Exigimos respei-
to. Nossas panelas estão vazias, 
os aluguéis estão atrasados. Que-
remos uma resposta definitiva e 
não promessas que não botam 
comida na nossa mesa. Por isso 
ficaremos no Consuni aguardan-
do uma resposta.” 

O representante dos pro-
fessores titulares do Centro de 
Filosofia e Ciências Humanas 
(CFCH), Roberto Leher, propôs a 
suspensão da sessão para que os 
conselheiros pudessem discutir o 
problema. 

A pró-reitora de Gestão e 
Governança, Aracéli Cristina 
Ferreira, que presidia a reunião 
na ausência do reitor (Carlos 
Levi estava em Brasília solici-
tando recursos ao MEC), acatou 
a proposta.

Essa reunião do Consuni 
havia sido convocada extraor-
dinariamente para conclusão 
do regimento do processo de 
escolha do novo reitor e sub-
reitor, mas acabou se transfor-
mando num fórum de discus-
são da crise que se instalou nas 
últimas semanas na UFRJ, em 
consequência da paralisação 
dos terceirizados da limpeza.  

CAp
Professores e representantes 

da associação de pais do Colégio 

Greve de terceirizados impõe caos na instituição
Por falta de limpeza, 
o início do semestre 
acadêmico foi 
adiado pela 
segunda vez, e a 
tão sonhada estreia 
na universidade 
pelos aprovados no 
Enem só ocorrerá 
na segunda-feira, 
dia 16 de março, 
com os veteranos. 
Sem salários, 
terceirizados 
ocupam o Consuni

de Aplicação da UFRJ (CAp-UFRJ) 
também estavam presentes na 
sessão do Consuni. Eles reivindi-
cavam espaço no expediente para 
ler documento expondo como 
ficou o calendário escolar depois 
que o início das aulas foi adiado, 
em consequência da greve dos 
terceirizados da limpeza, e ga-
rantias da Reitoria que o semestre 
não seria interrompido devido ao 
mesmo problema.

Em caráter experimental, 
naquela quinta-feira, as aulas 
do ensino médio no CAp foram 
reiniciadas, e na segunda-feira, 
dia 9, começariam as turmas do 
ensino fundamental. A comuni-
dade do CAp temia a suspensão 
novamente dos serviços de lim-
peza por falta de pagamento dos 
trabalhadores da Qualitécnica.  

Preocupação é geral
A preocupação do CAp era 

a mesma dos conselheiros do 
Consuni, que, mesmo com a 
sessão suspensa, permanece-
ram em seus lugares, porque 
os terceirizados prometiam não 
se retirar até que surgisse uma 
solução para a falta de paga-
mento. O sentimento era de in-
dignação pela situação caótica 
em que se encontrava a univer-
sidade, e de muitas dúvidas em 
relação à abertura do semestre 
acadêmico.

“Como receber centenas de 
milhares de estudantes com a 
UFRJ à mercê da Qualitécnica? 
Quem garantiria que a empresa 
pagaria os seus empregados e 
eles voltariam às suas tarefas?”, 
questionava a maioria. 

O coordenador-geral do Sin-
tufrj Francisco de Assis lembrou 
que a luta contra a terceiriza-
ção nas universidades públicas 
é antiga. Mas desde que o go-
verno federal publicou decreto 

extinguindo quadros da carrei-
ra dos técnicos-administrativos 
em educação o movimento sin-
dical alerta para a possibilidade 
de instalação do caos adminis-
trativo que ocorre atualmente 
na UFRJ.

Ele lamentou a injustiça 
cometida com os profissionais 
que dependiam do trabalho 
terceirizado, e que ainda por 
cima recebiam com atraso. 
“Esses, da Qualitécnica, ainda 
foram penalizados com des-
conto dos dias que não pude-
ram ir trabalhar porque não 
tinham dinheiro para a passa-
gem de ônibus”, acrescentou. 
Assis também criticou a falta de 
repasse de recursos à universi-
dade pelo governo federal, pois 
faz com que os profissionais 
responsáveis pelos contratos fi-
quem de mãos atadas.

Sintufrj não foi ouvido
Segundo Francisco de Assis, 

ninguém deu ouvidos ao Sindi-
cato quando dirigentes da en-
tidade propuseram no Consuni 
a ocupação de Brasília como 
forma de luta pela liberação 
de recursos, e frisou que é ur-
gente o debate na universidade 
sobre política de privatização. 
Para ele, as empresas estavam 

ludibriando os trabalhadores, 
fazendo cortes e ameaças, en-
quanto as unidades tentam um 
“jeitinho” para que eles perma-
neçam nos locais de trabalho. 
“Isso é assédio”, disse ele, que 
reafirmou a necessidade da luta 
por concursos e contra a extin-
ção de cargos.

“Queremos que as aulas 
voltem, mas não podemos tole-
rar que a universidade seja um 
lugar que reproduz injustiça 
social, que tenha trabalhadores 
que trabalhem sem receber seus 
salários”, disse Claudio Ribei-
ro, da Adufrj.

A pró-reitora Aracéli Cris-
tina informou que a universi-
dade devia para a Qualitécnica 
os meses de janeiro, fevereiro e 
março e que o reitor estava em 
Brasília buscando orçamento 
para normalização do funcio-
namento da limpeza, e que 
poderia conseguir cerca de R$ 
4 milhões para pagar todas as 
empresas terceirizadoras.

“Qualquer conversa que ve-
nhamos a ter com a empresa 
tem que partir do princípio que 
não haverá qualquer desconto 
sobre os trabalhadores”, disse 
o pró-reitor de Pessoal, Roberto 
Gambine, avaliando a situação 
como covardia. 

O estudante Gabriel sugeriu 
a suspensão do início das aulas, 
justificando que não havia con-
dições de a UFRJ começar o ano 
letivo com trabalhadores tendo 
seus direitos desrespeitados.

Plenária conjunta 
Eleonora Ziller, represen-

tante dos adjuntos do Centro 
de Letras e Artes (CLA), sugeriu 
que a universidade reconheces-
se o problema como sendo seu 
e convocasse uma reunião co-
mum da plenária de Diretores 
e Decanos e do Consuni para 
debater o tema. Aracéli achou a 
proposta importante para uma 
decisão conjunta. 

Depois de extenso debate e 
muitas críticas sobre a situação 
de quase escravidão a que os tra-
balhadores terceirizados são  sub-
metidos, os conselheiros apro-
varam as propostas de criação 
de uma comissão formada por 
representantes das pró-reitorias 
das áreas de Gestão, Finanças e 
de Pessoal e da Ouvidoria, para 
tratar com as empresas terceiri-
zadas, e a realização de reunião 
conjunta entre Conselho Univer-
sitário e Plenária de Decanos e 
Diretores para debater soluções 
e até mesmo adiar mais uma 
vez o início das aulas até que 
os salários dos trabalhadores 
fossem pagos e as atividades 
normalizadas.

Promessa de
pagamento
A plenária foi convocada 

para 6 de março, às 14h, e toda 
a discussão que culminou com o 
adiamento do semestre letivo foi 
acompanhada pelo coordena-
dor-geral do Sintufrj Francisco 
de Assis. Estudantes e terceiriza-
dos também estavam lá. 

A Reitoria informou que 
Brasília enviou recursos e que 
na segunda-feira, dia 9, a uni-
versidade pagaria os atrasados à 
Qualitécnica, e a empresa teria 
de pôr em dia os salários dos 
seus empregados em 48 horas. 
Isso ocorrendo, a Administra-
ção Central acredita que os ter-
ceirizados conseguirão pôr em 
dia a limpeza dos prédios até 
sexta-feira, para que no dia 16, 
quando as aulas começarem, a 
universidade volte totalmente à 
normalidade.  

O dirigente do Sintufrj pro-
meteu mobilizar a categoria para 
a sessão do Conselho Universitá-
rio na quinta-feira, dia 12, quan-
do saberão ao certo se os tercei-
rizados foram pagos. “O que não 
podemos admitir é ter na UFRJ 
trabalhadores sem salários. Isso 
é inaceitável numa instituição 
federal de ensino”, disse.  

Fotos: Renan Silva

TERCEIRIZADOS sem salários se manifestam durante sessão do Consuni

SACOS de lixo acumulados em vários locais da Reitoria



 

Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1109 – 10 a 22 de março de 2015 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 7

BEM-VINDOS!

Sonhos e expectativas dos recém-chegados

Risos e emoção

Muito mais que um mo-
mento solene de posse, 
o acolhimento ao servi-

dor recém-concursado se tornou 
uma tradição na UFRJ. São dois 
dias planejados cuidadosamente 
pela Subcoordenação de Seleção 
e Admissão, da Pró-Reitoria de 
Pessoal (PR-4), para recepcionar 
dezenas de pessoas, ávidas por 
informações sobre a rotina na 
universidade, sobre seus direitos e 
deveres, e onde e a quem recorrer 
caso precisem de ajuda.

A última recepção – prepa-
rada para a nomeação de 51 
docentes e 134 técnicos-admi-
nistrativos, amigos e familiares 
– ocorreu nos dias 23 e 24 de fe-
vereiro no auditório Horácio Ma-
cedo, no Centro de Ciências Ma-
temáticas e da Natureza (CCMN), 
no Fundão.

No roteiro, palestras dos res-
ponsáveis por divisões da Pró-
Reitoria de Pessoal, entre as quais 
a de formação profissional, capa-
citação e qualificação, Seção de 
Educação e Promoção de Saúde.

Os programas de saúde apre-
sentados aos novos trabalhadores 
da UFRJ foram os que orientam 
sobre álcool e tabaco, doenças 
sexualmente transmissíveis, en-
velhecimento e aposentadoria, 
fonoaudiologia, saúde cardiovas-
cular, osteomuscular e outros.

Recepção das entidades
Os representantes das enti-

dades sindicais Sintufrj e Adufrj 
também tiveram oportunidade 
de informar sobre a importân-
cia do trabalhador se organizar 
em torno do seu sindicato a fim 
de garantir direitos e conquis-
tar mais benefícios econômicos 
e sociais. Principalmente neste 
momento da conjuntura políti-
ca do país, cujos cortes no orça-
mento para a educação atingem 
em cheio a universidade. O Sin-
tufrj foi representado pelo coor-
denador-geral Francisco de Assis.

A atual crise orçamentária 
na instituição foi, inclusive, a 
tônica dos discursos aos no-
vatos do reitor Carlos Levi e do 
pró-reitor de Pessoal, Rober-
to Gambine. Segundo Levi, “a 
UFRJ já enfrentou situações tão 
complexas quanto a atual e tem 
resiliência suficiente para enfren-
tar os desafios”. Ele acrescentou 
que contava com o engajamento 
e o comprometimento dos novos 
servidores para superar as difi-
culdades. 

O reitor ressaltou a impor-
tância da universidade para a 
sociedade, por esta ser respon-
sável pela formação de quadros 
profissionais e de lideranças 
políticas, econômicas e cientí-

ficas, “que darão sustentação 
ao progresso do país”. Por fim, 
disse que esperava dos recém-
chegados compromisso e um 
forte vínculo institucional com 
a UFRJ, que tem “um brilho di-
ferenciado em espaço à parte na 
constelação de universidades fe-
derais do país”.

Valorização do
 serviço público
Roberto Gambine expôs a cri-

se envolvendo os terceirizados dos 
serviços de segurança e limpeza, 
por atraso e/ou descontos nos sa-
lários, em consequência das restri-
ções no repasse de recursos do go-
verno federal para a universidade 

que impõe dificuldades para o pa-
gamento às empresas contratadas.

O pró-reitor explicou que o 
serviço público é uma das bases 
da democracia e que entre as 
características essenciais para o 
exercício da tarefa de servidor 
encontram-se a seleção por con-
curso público e a existência de 

uma carreira ou estabilidade. 
Para ilustrar, ele citou as 

dificuldades enfrentadas pela 
UFRJ na década de 1990, quan-
do o governo federal suspendeu 
os concursos públicos por 10 
anos. “Imaginem o impacto dis-
so numa instituição universitá-
ria. No caso de falta de docentes, 
a solução foi à contratação de 
substitutos. Mas, por melhores 
que fossem, ao fim de dois anos 
tinham que ser dispensados por 
força da legislação”, relembrou.

“Por isso”, afirmou, “mais 
que a vitória pessoal de cada 
um, naquele momento se co-
memorava também uma vitó-
ria coletiva para a instituição 
e para a sociedade, que era a 
garantia de que a instituição do 
porte da UFRJ teria capacidade 
de se desenvolver.”

“A realidade é dura, há inú-
meras dificuldades. Às vezes de 
condições de trabalho e às vezes 
de condições internas de funcio-
namento. Mas, pela sua história, 
é um enorme orgulho ser servidor 
público da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro”, concluiu.

Com uma esquete musical criativa e bem humorada, Carlos Toindé, que além de artista é um dos coordenadores do programa Cultura&Arte, da Sub-
coordenação de Formação Profissional da PR-4, fez todos rirem ao contrapor o senso comum que deprecia o serviço público como lugar de vantagens e 
acomodação com as expectativas dos recém-chegados cheios de disposição e sonhos.

Finalmente o reitor, pró-reitor e a equipe da PR-4 entregaram a cada um dos recém-concursados os termos de posse.  

Com a linda bebê Sofia de 4 meses no colo, Juliana Cordeiro Bravim, 26 
anos, desceu as escadarias para receber o documento, sob aplausos da pla-
teia. Ela toca oboé e assumiu uma vaga de musicista na Escola de Música. 
Depois de um ano na Alemanha, foi incentivada por amigos integrantes da 
Orquestra da UFRJ a fazer o concurso. Acredita que será muito bom traba-
lhar na universidade, e destacou a importância do Sintufrj na defesa dos 
direitos da categoria.

Renata de Souza da Silva, 37 
anos, bibliotecária documentarista, já 
era servidora da UFRJ em Macaé. Mas 
a distância da família a fez superar 
problemas de saúde e tentar uma vaga 
em um dos campi no Rio de Janeiro. 
Ela espera agora participar mais do 
dia a dia da categoria e entende a im-
portância da entidade sindical.

Rodrigo Sena, 25 anos, foi empossado no cargo de engenheiro mecânico 
e vai para a Coppe. Decidiu concorrer por ver na UFRJ possibilidades de atuar 
na área de pesquisa de que gosta e por achar que o ambiente na universidade 
será muito melhor do que em outros lugares que já trabalhou. Ele pretende 
conhecer o Sindicato e o que a entidade oferece aos sindicalizados.

Cintia Raquel da Costa, 25 
anos, é enfermeira, mas pas-
sou para o cargo de técnica de 
enfermagem e irá trabalhar no 
IPPMG. Ela acompanhou a pa-
lestra do Sintufrj e concluiu que 
é importante manter a luta pe-
los direitos da categoria.

Fabíola Guimarães Ganarra, 
37 anos, é farmacêutica e atua-
rá no Hospital Universitário Cle-
mentino Fraga Filho. Formada 
desde 2000, ela tem grandes 
expectativas nesta nova etapa. 
Não apenas gostou da palestra 
do Sindicato, como acha impor-
tante a luta para melhorar as 
condições dos trabalhadores. 

AUDITÓRIO Horácio Macedo: recém-concursados são recebidos pela Reitoria

Fotos: Renan Silva

Roberto Peixoto, 53 anos, foi aprovado para técnico em prótese 
dentária e vai trabalhar na Faculdade de Odontologia. “É um sonho 
que se realiza agora pertencer aos quadros seletos da UFRJ”, afirmou. 
Ele entendeu da palestra do coordenador do Sintufrj que o Sindicato 
luta pelos direitos dos servidores e da instituição, por isso pretende se 
sindicalizar.
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A  Câmara dos Deputados 
aprovou na terça-feira, 
dia 3, o Projeto de Lei  

nº 8.305/2014, do Senado, que 
classifica o feminicídio como cri-
me hediondo e o inclui como ho-
micídio qualificado.  Na segunda-
feira, dia 9, a presidenta Dilma 
Rousseff sancionou a lei. É mais 
um avanço na legislação brasilei-
ra no combate ao machismo, que 
mata diariamente as mulheres do 
nosso país.

Com o feminicídio qualifica-

MARÇO, MÊS DAS MULHERES

Março é o mês dedicado a 
todas as companheiras 
trabalhadoras, porque 

no dia 8 comemoramos o Dia 
Internacional da Mulher. Uma 
data escolhida para relembrar-
mos as lutas, greves e protestos 
organizados e liderados por 
mulheres. E a cor é o lilás.  

Há muitas versões com da-
tas diferentes sobre a origem 
do Dia Internacional da Mu-
lher. A mais conhecida em todo 

Trabalhadoras em luta por igualdade,, 

liberdade e autonomia

o mundo reafirma o 8 de Março 
por homenagear as operárias 
dos Estados Unidos queimadas 
vivas dentro de uma fábrica de 
tecidos por  reivindicarem direi-
tos trabalhistas básicos.  

No dia 8 de março de 1857, 
em uma cidade de Nova York, 
durante uma greve em uma fá-
brica de tecidos liderada pelas 
operárias, que reivindicavam di-
minuição da jornada de trabalho 
(que chegava a 16 horas por dia); 

melhores condições de trabalho e 
aumento de salário (na época as 
mulheres ganhavam em média 
um terço do salário que homens 
recebiam para executar o mesmo 
serviço), centenas de grevistas fo-
ram trancadas e queimadas vivas 
em um incêndio provocado pelos 
patrões, dentro da própria fábri-
ca. Cerca de 130 tecelãs e costu-
reiras morreram. 

Em 1910, na 2° Conferência 
Internacional das Mulheres So-

cialistas, que ocorreu na Dina-
marca, delegadas americanas 
levaram a proposta de realiza-
rem anualmente o Dia Interna-
cional da Mulher. Em 1914, na 
Alemanha, Clara Zetkin (jorna-
lista, feminista e política mar-
xista alemã), em conjunto com 
mulheres socialistas marcam 
no calendário o 8 de março 
como o Dia da Mulher. Essa de-
cisão não obedeceu a nenhum 
motivo específico, o importante 

mesmo era a criação da data, 
que não precisava de nenhum 
acontecimento simbólico. So-
mente em 1921, na Conferên-
cia das Mulheres Comunistas, 
em Moscou, depois de ser co-
memorado em diferentes oca-
siões, dependendo do país, o 8 
de Março foi unificado como 
Dia Internacional das Operá-
rias, logo depois, como o Dia 
Internacional da Mulher e 
suas lutas. 

Sintufrj comemora a data 

Feminicídio agora é crime hediondo e homicídio qualificado
do como crime hediondo, a pena 
passa a ser de 12 a 30 anos de re-
clusão, o que pode reduzir a vio-
lência contra as mulheres. Para a 
presidente da Comissão Nacional 
da OAB Mulher, Fabiana Marine-
la, a modificação no Código Pe-
nal pode trazer uma mudança de 
comportamento social.

“Com essa mudança, teremos 
a real contabilidade dos crimes que 
acontecem contra as mulheres por 
razões de gênero. Por ela ser mu-
lher. Hoje, na hora de contabilizar 

esses crimes, tudo acaba sendo clas-
sificado apenas como homicídio, 
mas a partir desse projeto de lei tere-
mos a real consciência do número 
de feminicídios, e isso deve chocar 
a sociedade e trazer uma mudança 
de comportamento. É o que espera-
mos”, opina Marinela.

A Lei 8.305/14 modifica o Có-
digo Penal para incluir entre os 
tipos de homicídio qualificado o 
feminicídio, definido como o as-
sassinato de mulher por razões de 
gênero – quando envolve violên-

cia doméstica e familiar ou me-
nosprezo e discriminação contra 
a condição de mulher.

 “É preciso mesmo tratar o 
desigual como desigual. Histori-
camente a mulher sempre esteve 
em situação de inferioridade, tra-
tada de forma desigual. Na maio-
ria dos casos de violência contra 
a mulher, o Judiciário só entra 
no caso quando a vítima já está 
morta. Com esses novos números, 
podemos fazer um trabalho de 
prevenção”, afirma a advogada.

O projeto foi elaborado pela 
Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito da Violência contra a 
Mulher. 

Ele prevê o aumento da pena 
em um terço se o crime acontecer 
durante a gestação ou nos três me-
ses posteriores ao parto e se for con-
tra adolescente menor de 14 anos, 
adulto acima de 60 anos ou, ainda, 
contra pessoa com deficiência. E, 
também, se o assassinato for come-
tido na presença de descendente ou 
ascendente da vítima.

No dia 8 de março foi come-
morado o Dia Internacional da 
Mulher e para celebrar a data 
o Sintufrj organizou o evento 
“Saúde: substantivo feminino”, 
no Espaço Cultural do Sindica-
to. Foram realizadas várias ati-
vidades como palestras com di-
cas de saúde e sessão de beleza. 

O evento foi aberto com ca-
minhada e corrida pelas ruas da 
Cidade Universitária. Os partici-
pantes saíram do Espaço Saúde 

Sintufrj e correram ou caminha-
ram até o Centro de Pesquisas de 
Energia Elétrica (Cepel). Para 
compensar o esforço foi oferecido 
um café da manhã. 

Orientações
Especialistas da Coordenação 

de Políticas de Saúde do Trabalha-
dor (CPTS) das áreas de Nutrição, 
Psicologia, Hepatologia e Fisiote-
rapia foram os palestrantes. Eles 
deram orientações sobre saúde, 

alimentação e envelhecimento. 
De acordo com a nutricionis-

ta Vera Assunção, os profissionais 
da CPTS se dedicam a promover 
reeducação alimentar. “Não tra-
balhamos com dietas mirabolan-
tes ou dietas da moda. Nós traba-
lhamos com educação alimentar 
que é criada para o paciente se-
guindo sua rotina de vida. Para 
isso, realizamos longas consultas 
para conhecermos seu cotidia-
no”, explicou Vera. 

Na palestra da psicóloga Mi-
riam Cristina o enfoque foi a mu-
dança no perfil da terceira idade. 
Ela propôs às mulheres que a ou-
viam um debate sobre como ter 
um envelhecimento mais saudá-
vel. “Fazer exercício físico de duas 
a cinco vezes por semana é vital 
para um envelhecimento melhor, 
mas medidas simples como pou-
par dinheiro e reduzir o estresse 
também são primordiais para pre-
venir doenças”, ensinou. 

Além das palestras sobre saú-
de foram feitas medição de pres-
são e de nicotina no sangue. O 
lúdico ficou por conta da leitura 
de poemas da escritora e poetisa 
Adélia Prado. Cabeleireiras e ma-
nicures embelezaram as mulhe-
res presentes ao evento.  

A comemoração foi presti-
giada pelos coordenadores do 
Sintufrj Márcia Farraia, Jor-
ge Pierre, Rubens de Morais e 
apoiadores.


