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Por decisão da assembleia geral, os técnicos-administrativos da UFRJ vão parar na quinta-feira, dia 14 
de maio, iniciando a mobilização para a deflagração da greve nacional indicada pelo XXII Congresso da 
Fasubra para o dia 28 de maio.
Nesse dia de luta, a categoria se concentrará nos pilotis da Reitoria para debater o indicativo de greve 
nacional da Fasubra. Após isso, realizará ato de protesto na sessão do Conselho Universitário pela 
intervenção do órgão colegiado na eleição para representantes técnico-administrativos para o próprio 
Consuni, CEG e CEPG. Os trabalhadores exigem a abertura das urnas. Página 3 

Durante almoço de con-
fraternização oferecido pelo 
Sintufrj, os técnicos-adminis-
trativos assistiram à fixação 
da placa marcando o terreno 
de dois mil metros quadrados, 
definido pelo Comitê Técnico 
do Plano Diretor, para a 
construção, pelo Sintufrj, do 
tão sonhado Centro de Con-
vivência do Trabalhador da 
UFRJ. A área fica próxima ao 
campo de futebol da Prefeitura 
Universitária.  

Paralisação e ato no Consuni

Categoria comemora a posse da área para construção do Centro de Convivência do Trabalhador da UFRJ

Calendário de atividades 
sindicais. PÁGINA 2

Dia 14 de maio 
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DOIS PONTOS

Calendário 
sindical do 
Sintufrj

A água é o líquido mais essencial para a sobrevivência 
humana,   constitui  de 50% a 70% do nosso peso corporal 
e é importante em muitos processos do nosso organismo. 
Sem ela um ser humano sobrevive por poucos dias. 

Muitos sabem a importância de manter-se hidratado, 
entretanto, existem alguns mitos a respeito da quantidade 
necessária de água de que o corpo precisa; se a água real-
mente pode auxiliar na prevenção de algumas doenças; e 
quais são as funções desse líquido no organismo.

Quantidade de ingestão varia
 A informação mais divulgada é a de que beber 2 litros 

de água por dia é o suficiente para hidratar o corpo, mas 
essa quantidade pode variar segundo a nutricionista Vanessa 
Kaippert, do Instituto de Nutrição Josué de Castro da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). “A quantidade 
de água de que precisamos ingerir por dia é muito variável, 
ela depende da idade, peso, atividade física e das condições 
climáticas.” Para alguns, 2 litros podem ser suficientes, já 
outros precisarão de 3, 4 litros ou mais por dia.

 Se você é do tipo que espera sentir sede para ir beber um 
copo d’ água, cuidado! Quando sentimos sede significa que 
o nosso corpo já se encontra em estado de alerta e está lan-
çando mão de mecanismos para nos impulsionar a ingerir 
líquidos. Produtos como refrigerantes, néctares, refrescos 
e bebidas adoçadas possuem alta proporção de água, mas 

Benefícios da água para o ser humano
contêm açúcar ou adoçantes artificiais, portanto, não são 
bebidas adequadas para a hidratação do nosso organismo.

Água mineral ou filtrada? 
Existem dois tipos de água mineral.  Uma que é obtida 

diretamente de fontes naturais ou por extração de águas 
subterrâneas, e os sais minerais vieram naturalmente da 
fonte de onde ela foi obtida. Nesse caso, os únicos trata-
mentos utilizados foram: a filtração ou a decantação. Já a 
água adicionada de sais é aquela produzida para consumo 
humano, uma versão “artificial” da água mineral que deve 
ter 30mg/L de sais minerais. Essa informação está nos rótulos 
das garrafas e nos galões d’água.

A água filtrada ou natural, obtida através de filtros, 
é mais consumida nas residências. É também obtida em 
fontes naturais ou por extração de água subterrânea, po-
rém, embora tenha determinados níveis de sais minerais, 
oligoelementos (ou microminerais) e outros constituintes, 
apresenta níveis inferiores desses elementos em relação à 
água mineral natural.

Filtro de barro ou não? 
Surgiram na internet reportagens defendendo a eficácia 

do filtro de barro, que caíram em desuso a partir da década 
de 1990, com a venda da ideia de que água engarrafada 
era a melhor para o consumo humano.  As nutricionistas 

da UFRJ Marcelly Lopes e Vanessa Kaippert destacaram que 
um filtro de barro usa o método de filtração físico, sendo 
capaz de remover possíveis partículas de água, mas ele não 
é capaz de remover microorganismos. 

Atualmente existem purificadores mais sofisticados que 
são capazes de eliminar bactérias, vírus e protozoários, mas 
são caros (custam em média de R$ 69 a R$ 400 reais). E 
por essa razão não é acessível para a maioria da população. 
Entretanto, como explica Vanessa Kaippert, nutricionista: 
“É importante ressaltar que a responsabilidade de tratar 
a água é das companhias de tratamento e distribuição 
de água.”

Água como remédio
Livre de calorias, a água também auxilia na prevenção 

de doenças, ajudando a limpar o aparelho urinário no tra-
tamento de infecções urinárias; em parceria com as fibras 
alimentares, a água ajuda a formar e hidratar o bolo fecal, 
evitando, assim, uma constipação intestinal; revitaliza as 
células e mucosas; reduz a retenção de líquidos, porque 
estimula o funcionamento renal; em conjuntos com as pro-
teínas, lubrifica as articulações. Além de todos os benefícios 
citados, ela ainda ajuda a pessoa a comer menos: “Ingerir 
dois ou três copos antes da refeição ajuda a controlar o ape-
tite”, destacou a nutricionista do Laboratório de Avaliação 
Nutricional (Lanutri) da UFRJ, Marcelly Lopes.

Dia 12/5, terça-feira – Às 9h, no Espaço Cultural do Sintufrj, 
reunião da Comissão de Mobilização.

Dia 14/5, quinta-feira – Dia de Paralisação e ato no Con-
selho Universitário (Consuni). Às 9h, a categoria se reúne nos 
pilotis do prédio da Reitoria para debater o indicativo de greve 
nacional da Fasubra para o dia 28 de maio. 

Após isso, todos subirão ao segundo andar da Reitoria para 
realização de ato no Consuni. Sob a liderança do Sintufrj, os 
trabalhadores informarão os conselheiros sobre a paralisação 
e o indicativo de greve da Fasubra e exigirão a abertura das 
urnas da eleição para representantes dos órgãos colegiados, 
que estão sob a guarda da Reitoria. 

Dias 18, 19, 20 e 21 de maio – Comissão de Mobilização  
realiza reuniões nas unidades. 

Dia 21/5 – Assembleia geral, às 10h, para aprovação do 
indicativo de greve da Fasubra no dia 28 de maio. Local ainda 
será divulgado.  

“Dia da Beleza” foi o tema da 
festa organizada pelo Projeto Re-
começar, coordenado pela técnica-
administrativa Rúbia Silveira, na 
segunda-feira, dia 11, no espaço 
cedido pela Prefeitura da UFRJ.

Quinze das 20 mães de pa-
cientes do Instituto de Puericul-
tura e Pediatria Martagão Gesteira 
(IPPMG) participaram do evento, 
que ofereceu corte de cabelo, ma-
nicure e pedicure, modelagem de 
sobrancelha, das 9h às 13h. 

À tarde, o grupo de amigos que 
contribui com o projeto visitou 
as enfermarias e levou presentes 
para as mães que estão com filhos 
internados. 

Recomeçar festeja as mães do IPPMG
O projeto existe há 19 anos e 

atende as famílias de pacientes 
do IPPMG durante seis meses, 
após a alta hospitalar. Rúbia 
trabalha na administração da 
unidade e informou que o Re-
começar realiza esse trabalho 
filantrópico com a ajuda de um 
grupo de amigos dela de fora da 
universidade. Uma das campa-
nhas que fazem é a das fraldas 
descartáveis, que são entregues 
às mães para uso nas crianças 
em casa.

Todos os anos, o Recomeçar 
festeja com as mães a Páscoa, 
Natal, Dia das Crianças, Dia das 
Mães e faz festas juninas. 
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ASSEMBLEIA E CONFASUBRA

assembleia geral dos 
técnicos-administrati -
vos da UFRJ, realizada 

na segunda-feira, dia 11, no 
auditório da subsede sindical 
no HU, aprovou, por unani-
midade, paralisação na quin-
ta-feira, dia 14 de maio, como 
início da preparação para a 
greve nacional da categoria 
indicada no XXII Congresso 
da Fasubra para o dia 28 de 
maio. 

A paralisação no dia 14 
constará de debate, nos pilotis 

Categoria aprova paralisação com ato 
no Consuni quinta-feira, dia 14 de maio 
Comissão de Mobilização realiza reunião na terça-feira, dia 12, às 9h, na sede do Sintufrj

No início da assembleia geral 
foram abertas as inscrições para 
os delegados ao XXII Congresso da 
Fasubra fazerem suas avaliações. 
Dez companheiros se inscreveram 
e falaram sobre a organização do 
evento, a pauta de reivindicações 
específica, o indicativo de greve e a 

da Reitoria,  sobre a greve da 
categoria no dia 28 de maio. 
Em seguida, os presentes se 
dirigirão à sessão do Conselho 
Universitário (Consuni). 

A intenção é informar o 
colegiado máximo da univer-
sidade sobre a paralisação e o 
indicativo de greve nacional, 
e exigir a abertura das urnas 
da eleição para representantes 
técnico-administrativos para 
os três colegiados superiores 
da universidade: Consuni, 
CEG e CEPG.

Mobilização
Uma comissão de mobiliza-

ção foi definida na assembleia 
para organizar o movimento na 
UFRJ e se reunirá na terça-feira, 
dia 12, às 9h, no Espaço Cultu-
ral do Sintufrj, assim como foi 
aprovada a realização de reu-
niões setoriais nos dias 18, 19 e 
20 de maio. No dia 21, às 10h, 
haverá outra assembleia geral 
para aprovação do indicativo 
de greve da Fasubra e eleição de 
delegados à próxima plenária 
da Federação. 

A primeira reunião da Co-
missão de Mobilização sistema-
tizará as propostas apresenta-

das para a pauta específica da 
Fasubra, que será debatida com 
a base nas reuniões setoriais.

Avaliação do XXII Congresso da Fasubra  

eleição para a nova direção. 
Após esse primeiro momento 

foram abertas novas inscrições para 
o plenário. As intervenções foram 
centradas na organização da greve 
e na definição da pauta específica 
da categoria, e no respectivo calen-
dário. Todos esses temas serão deba-

tidos nas reuniões setoriais.
No Congresso da Fasubra a 

pauta geral dos servidores públi-
cos federais foi aprovada por una-
nimidade para ser referência nos 
encaminhamentos da greve. Mas a 
assembleia geral do Sintufrj decidiu 
que a categoria debaterá e decidirá 

se haverá uma pauta específica a 
ser encaminhada para discussão na 
próxima plenária da Fasubra.

Nova direção
No XXII Congresso da Fa-

subra foi eleita a nova direção 
da entidade para a gestão 2015-
2017. Duas chapas se inscreve-
ram: A chapa 1 – Unificar para 
Lutar, formada pelos movimentos 
Vamos à Luta, Base, Unidos para 
Lutar e PSLivre e a chapa 2 – Re-
afirmar a Luta, formada pelo Co-
letivo Tribo, movimento Ressig-

nificar, Independentes Cutistas, 
Articulação Sindical, O Trabalho, 
CTB e Militantes Independentes. 

A chapa 1 obteve 648 votos e 
ficou com 13 cargos na direção; e 
a chapa 2, 620 votos e 12 cargos. 
A nova diretoria tomou posse na 
noite do dia 8 de maio, último dia 
do Congresso.

Quanto às resoluções aprova-
das no XXII Congresso da Fasubra, 
a sua sistematização ainda não 
havia descido para as bases até o 
final do fechamento desta edição 
do Jornal do Sintufrj. 

HORA da votação da paralisação no dia 14 de maio                                   MESA: coordenadores Celso Procópio, Francisco Carlos e Francisco de Assis 

DELEGADOS deliberam sobre a greve nacional e elegem nova direção da Federação

ANTES das tarefas políticas, ginástica com os pro ssionais 
do Espaço Saúde do Trabalhador para relaxar tensões

Fotos: Rena Silva

A
Comissão de Mobilização

Estes são os integrantes da Comissão de Mobilização do Sintufrj. 
Toda a diretoria do Sindicato integra a comissão automaticamente.

1 - Luciano
2 - Thiago Loureiro 
3 - Ana Beatriz Pinheiro 
4 - Luiz Pustiglione
5 - Rafael Medeiros
6 - José Rodolfo
7 - Rodrigo Martins

8 - Cícero Rabello
9 - Valdenise Pinheiro
10 - Larissa Baruque
11 - Neuza Luzia
12 - Joana de Angelis
13 - Noemi de Andrade
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CATEGORIA

O I Encontro de Formação 
e Organização de Carava-
neiros do Sintufrj foi rea-

lizado no sábado, dia 9, na sede 
campestre dos Sindicatos da Light 
e Cedae, em Vassouras, no Estado 
do Rio de Janeiro. O evento ocor-
reu das 9h às 18h e contou com a 
presença 52 técnicos-administra-
tivos, muitos deles aposentados. 
Um dos temas discutidos foi a 
redução da maioridade penal.

As duas assistentes sociais, Mag-
da Miguel e Ivania de Jesus, foram 
as palestrantes do tema. A ideia de 
discutir com os caravaneiros a re-
dução da maioridade penal foi do 
coordenador de Políticas Sociais, 
Boaventura Sousa. “Pôr menores 
na cadeia é realmente a solução? 
As prisões educam? Os movimen-
tos sociais não estão tomando esse 
tema para si. Nós do Sintufrj e da 
UFRJ devemos discutir mais sobre 
esse tema”, defendeu o sindicalista.   

 Marcílio Alves, funcionário do 
Instituto de Química, falou sobre a 
importância do evento: “Essa ativi-
dade de formação crítica foi muito 
importante para fortalecer grupos 
separados. Se antes íamos para 
marchas sem nem saber qual era 
a reivindicação, atualmente saímos 
do Sindicato com a pauta. Estamos 
muito mais organizados. Esse en-
contro foi também uma forma de 
agradecimento a todos nós, carava-
neiros do Sintufrj.”

Redução da maioridade penal 
foi debatido pelos caravaneiros

O 1° de Maio – Dia do Traba-
lhador foi comemorado a semana 
inteira pelo Sintufrj. Uma parte das 
comemorações foi a Semana do Tra-
balhador, que teve ciclo de palestra 
e distribuição de kits de escovação 
dental e higienização das mãos, no 
Espaço Cultural do Sintufrj, no dia 6, 
às 10h. A plateia foi formada princi-
palmente por aposentados. 

Duas palestras contemplaram 
as expectativas dos participantes 
do evento: “Aposentadoria e en-
velhecimento”, com a técnica-
administrativa Myrian Cardoso, e 
“Saúde Bucal dos Idosos”, com a 
cirurgiã-dentista Cristiane Miguel.

Dicas importantes
“A qualidade de vida não tem 

Semana do Trabalhador do Sintufrj 
a ver com a ausência de doenças, 
mas, sim, em como os idosos ad-
ministram sua vida”, afirmou a 
psicóloga, especialista em idosos, 
Myrian Cardoso, que também 
enumerou alguns dos fatores im-
portantes para uma qualidade de 
vida após a aposentadoria: acom-
panhamento médico periódico, 
atividades em grupo; controle 
financeiro e praticar a fé. 

Os idosos geralmente têm 
muitas dúvidas em relação ao 
uso de próteses. Pensando nisso, 
a cirurgiã-dentista preparou uma 
palestra para esclarecer os aposen-
tados do Sintufrj. Segundo a den-
tista Cristiane Lopes, “uma boa es-
covação é essencial, independente 
de prótese ou não. Podemos obter 

uma boa saúde bucal pensando 
na estética e também no controle 
de cáries e doenças”.

A coordenadora de Aposen-
tados e Pensionistas do Sintufrj, 
Maria Passerone, elogiou o envol-
vimento dos aposentados na ati-
vidade: “Foram muito produtivas 
as palestras. Começamos com a 
presença de quatro aposentados, 
e aos poucos foi enchendo o Es-
paço Cultural e terminamos com 
30 presentes. O evento está sendo 
maravilhoso, pois é sempre bom 
nos atualizarmos sobre assuntos 
relacionados à saúde e a direitos.”

Parceria e 
organização
A Semana do Trabalhador 

foi realizada em parceria com 
a Coordenadoria de Políticas de 
Saúde do Trabalhador (CPST) 
e a Pró-Reitoria de Pessoal. O 
Sintufrj garantiu a infraestru-
tura. “Propomos para o even-
to uma parte 
destinada ao 
diagnóstico 
odontológi-
co, com o 
odontomó-
vel (con-
s u l t ó r i o 
m o n t a -
do den-
tro de 
u m a 
vã, da 
Prefeitu-

ra de São Gonçalo) e também 
um ciclo de palestras, com te-
mas variados. Segunda-feira, 
dia 4, por exemplo, falamos 
sobre alcoolismo, e terça-feira, 
dia 5, sobre literatura e saú-
de”, disse a subcoordenadora 

institucional da CPST, 
Larissa Baruque.

COORDENADORES sindicais Celso Procópio e Carmen Lucia, Ivania, Magda e Marco

CATEGORIA atenta à palestra das assistentes sociais MOMENTO de lazer durante o evento

Fotos: Divulgação 
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diversas

Novo Almoxarifado Central do 
IPPMG fica pronto em maio

De acordo com a coorde-
nadora de Educação, Cultura e 
Formação Sindical, Ana Célia, ao 
contrário do que foi publicado no 
trecho da matéria em que ela dá 
informações, onde se lê: A letra é 
o nível de capacitação, o servidor 
pode ir ....., leia-se: A letra é o nível 
de classificação dos cargos que é 
de “A” a “E”. 

“Já o nível de Capacitação na 
tabela vai de “1” a “4”, sendo que 
todos os servidores são enquadra-

Errata da matéria sobre a CIS publicada na edição anterior do Jornal do Sintufrj
dos no nível de capacitação “1” 
até que apresentem cursos que 
garantam suas progressões, desde  
que estejam em conformidade com 
a legislação vigente. 

Exemplo: servidores do nível de 
classificação D 1- - agora poderão 
formar processos requerendo pro-
gressão com cursos de capacitação 
a partir de 20 horas e somando 
com outros cursos até alcançar 
o total de horas exigido para o 
seu nível de classificação, quando 

passarão para o D 2 - -, e assim 
até chegarem ao D 4 - -. Portanto, 
fiquem atentos!”

No exemplo apresentado na 
edição anterior do Jornal do Sin-
tufrj, isto é, 1 12, o “1” significa 
o nível de capacitação do servidor 
e o “12” significa a localização 
desse servidor na tabela e não o 
número de anos dele na univer-
sidade, em razão das progressões 
conseguidas segundo as avalia-
ções a cada 18 meses.

O Instituto de Puericultura 
e Pediatria Martagão Gesteira 
(IPPMG) vai inaugurar um novo 
Almoxarifado Central por exi-
gência do Ministério da Saúde, 
porque as atuais instalações já 
não atendiam satisfatoriamente 
às necessidades da unidade, ex-
plicou o vice-diretor Bruno Leite.

“Internamente a gente não 
tem espaço. A primeira proposta 
foi de construção de um prédio de 
alvenaria comum, mas como ia 
ficar caro, propusemos a compra 
de módulos, que são estruturas 
metálicas com paredes adequa-
das para atender às exigências de 

um almoxarifado central”, expli-
cou Leite.

A estrutura terá dois andares 
para estoque do material hospi-
talar e da Farmácia, com apro-
ximadamente 340 m². “A gente 
vai sair de uma estrutura de 180 
m² e, com isso, vamos conseguir 
acomodar melhor os materiais do 
hospital”, complementou, adian-
tando que a proposta é inaugurar 
o anexo ainda na segunda quin-
zena de maio.

Histórico

Inicialmente a comissão 
criada para apresentar o projeto 

AnA CéliA: coordenadora de Educação, Cultura e F. Sindical

AOS poucos, o Almoxarifado Central vai sendo montado

Foto: Renan Silva

arquitetônico trabalhou com a 
ideia de se construir uma estru-
tura de dois andares: no primei-
ro seria instalado o Almoxarifa-
do Central e no segundo ficaria 
o Núcleo de Reabilitação. Por 
problemas de saúde, Iaci Aze-
vedo, que representava a di-
reção do IPPMG na comissão, 
teve que se ausentar. Em razão 
dessa ausência, e como a verba 
conseguida através de emenda 
parlamentar tinha prazo para 
ser utilizada, a comissão optou 
por reformar o Materno Infan-
til, onde se encontra o Núcleo 
de Reabilitação.

Após o retorno às atividades 
laborais, Iaci constatou que o 
projeto do Almoxarifado Central 
não havia sido contemplado. 
Então buscou junto à Prefeitu-
ra da UFRJ uma solução para a 
instalação dele, haja vista que 
persistia essa necessidade. Em 
razão de o IPPMG ter a sua fa-
chada tombada inviabilizava a 
construção do anexo, pois este 
não poderia ficar colado à fa-
chada. Por essa razão Iaci suge-
riu ao Prefeito Ivan Carmo que 
a construção fosse feita afastada 
da fachada. O Comitê Técnico 
do Plano Diretor aprovou a ideia 

e agora faltam dias para a inau-
guração do tão sonhado Almo-
xarifado Central do IPPMG.

“Como sou membro do Con-
selho do Plano Diretor, levei o 
projeto que a Iaci, o diretor Ed-
milson Migowski e o vice-diretor 
Bruno Leite me apresentaram e 
defendi a instalação do almo-
xarifado por conta da liberação 
do espaço original para ajudar 
na implementação do Núcleo 
de Reabilitação. É uma estrutu-
ra de contêineres que já está lá, 
com uma conexão com o prédio 
que não afeta a sua arquitetu-
ra”, detalhou o prefeito da UFRJ.  

Foto: Site IPPMG

 

         



6 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1117 – 12 a 17 de maio de 2015 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

balanço de gestão

Na luta diária na defesa intransigente dos 
interesses dos técnicos-administrativos
A gestão Unidade 

na Luta conclui o 

seu mandato com 

a certeza de que 

honrou os votos da 

categoria, embora 

nem todas as 

ações sindicais 

pretendidas tenham 

sido executadas, 

por falta de espaço 

na agenda de lutas 

da entidade, que 

nos últimos dois 

anos enfrenta uma 

conjuntura bastante 

tumultuada. O 

cenário político 

brasileiro não está 

dando espaço 

para re ex es 
profundas e obriga 

que as direções 

das entidades 

realmente 

comprometidas com 

as lutas em defesa 

dos interesses 

dos trabalhadores 

que representa, 

organizem, da 

noite para o dia, 

reações aos 

ataques a direitos 

e conquistas 

históricas. 

 

Com certeza, também, nem 
todas as bandeiras erguidas pela 
direção Unidade na Luta con-
templaram as expectativas do 
conjunto da categoria. É difícil 
acertar sempre, embora tenha 
sido esse o objetivo perseguido 
pela gestão que ora se encerra. 
De uma coisa tenham certeza, 
companheiras e companheiros: 
procuramos ser fiéis ao tripé que 
garantiu a nossa vitória nas urnas,  
que foi agir democraticamente, 
promover a inclusão dos técnicos-
administrativos nas decisões 
adotadas pela diretoria e praticar 
a transparência. 

Fotos: Renan Silva
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balanço de gestão

Categoria e 
UFRJ em 
primeiro lugar 

No topo das prioridades da Unidade na Luta constou 
a liderança de mobilizações em defesa da autonomia da 
UFRJ e dos hospitais universitários, o que, no atual mo-
mento, significa impedir a qualquer custo que a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) seja adotada 
pela Administração Central; os dirigentes e os colabora-
dores da gestão se empenharam pela criação de meca-
nismos institucionais para pôr fim ao assédio moral nas 
unidades e em outras instâncias da universidade, além 
de denunciar situações de opressão e garantir à vítima 
todo aparato jurídico necessário para punir o opressor; a 
direção lutou junto com os terceirizados explorados pelas 
empresas contratadas pela UFRJ e realizou uma revo-
lução no antigo Curso Pré-Vestibular do Sintufrj (CPV) 
para garantir capacitação de alto nível aos técnicos-ad-
ministrativos.      

Mas aos criar os Cursos de Capacitação Sintufrj, uti-
lizando a mão de obra de excelência dos professores do 
ex-CPV, a Unidade na Luta não deixou de garantir as-
sistência à categoria e seus dependentes que sonham em 
cursar uma graduação. A preparação para o Enem, e au-
tomaticamente a conclusão do ensino médio, continuou 
sendo oferecida pelo Pré-Vestibular Universitário Samora 
Machel, que funciona no campus do Fundão, e há dois 
anos em parceria com o Sintufrj.  

Fotos: Renan Silva
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balanço de gestão
A gestão atuou ao lado de ou-

tras categorias do serviço público, 
fóruns e centrais sindicais, princi-
palmente CUT e CTB, na luta para 
impedir a precarização do trabalho e 
a retirada de direitos históricos da ca-
tegoria pelo governo federal. A gestão 
Unidade na Luta sempre esteve pre-
sente nos atos e manifestações de rua 
defendendo a classe trabalhadora. 
Manter os técnicos-administrativos 
informados e mobilizados tem sido 
uma das tarefas cumpridas diaria-
mente por toda a diretoria: as reuni-
ões nas unidades são constantes.

O bem-estar físico das mulheres 
e homens que diariamente mantêm 
esta poderosa máquina chama-
da UFRJ funcionando foi também 
uma preocupação desta direção. Em 
2006, quando a Unidade na Luta 
fazia parte de uma direção com-
partilhada, criou o Espaço Saúde 
Sintufrj. Um projeto que foi tratado 
com muito carinho e que já passou 
por três reformas (tanto de espaço 
físico quanto de aquisição de novos 
equipamentos e contratação de mais 
profissionais). No dia 29 de abril, a 
gestão inaugurou com festa a tercei-
ra reestruturação e “a academia do 
Sintufrj” foi rebatizada de Espaço 
Saúde do Trabalhador, que agora 
oferece, além da ginástica, dança e 
outras atividades aeróbicas, muscu-
lação, terapias alternativas, massa-
gens, drenagem linfática, pilates e 
reflexologia podal.

A assinatura de um acordo iné-
dito com a Reitoria, que contemplou 
as principais reivindicações inter-
nas da categoria, foi um marco na 
história de lutas e conquistas dos 
técnicos-administrativos em educa-
ção. A obtenção da área, no Fundão, 
para a construção do Centro de Con-
vivência dos Trabalhadores da UFRJ 
foi fruto desta articulação política da 
direção para atender a este antigo 
desejo dos trabalhadores.  

O resgate dos aposentados para 
as lutas e atividades de lazer e cul-
tura organizadas pelo Sintufrj foi 
uma promessa de campanha da 
chapa Unidade na Luta cumprida à 
risca. Dois Seminários de Formação 
e Integração Social de Aposentados 
e Pensionistas já foram realizados 
pela entidade. O objetivo é atualizá-
los sobre as demandas da categoria 
e instrumentalizá-los para melhor 
se organizarem para a conquista de 
seus direitos. 

Uma outra preocupação desta 
gestão foi organizar e politizar as ca-
ravanas a Brasília para obter melho-
res resultados dessas viagens. Recen-
temente foi realizado o I Encontro de 
Caravaneiros com a participação de 
52 pessoas.   

Greves, paralisações, mobiliza-
ções, ocupações, passeatas, atos e ma-
nifestações foram inúmeros nesta ges-
tão, que continua firme na liderança 
de ações aprovadas pelo conjunto dos 
técnicos-administrativos em assem-
bleias, congressos e reuniões.        

Fotos: Renan Silva
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ORGANIZAÇÃO E LUTA

No dia 28 de abril, os contra-
tados por empresas presta-
doras de serviços à UFRJ 

realizaram assembleia com cerca 
de 60 pessoas, no Centro de Ciên-
cias da Saúde (CCS), e criaram a 
Associação dos Trabalhadores Ter-
ceirizados da UFRJ (ATTUFRJ).  A 
iniciativa é inédita na universidade.  

A associação é resultado das 
lutas dos terceirizados por salário e 
direitos trabalhistas. Já é rotina na 
universidade manifestações e greves 
por atraso de pagamento, inclusive 
de vale-transporte e de tíquete-
refeição, feitas pelos trabalhadores 
da limpeza, portaria, vigilância, al-
moxarifado e manutenção técnica, 
todos subempregados de empresas 
prestadoras de serviços à UFRJ.

Essas empresas faturam em 
média R$ 5 mil por trabalhador 
pagando salários de R$ 900.

Terceirização 
cresce na UFRJ
A mão de obra terceirizada 

cresceu muito nos últimos anos 
na UFRJ em consequência da 
política do Ministério da Edu-
cação de extinção de cargos no 
serviço público, em benefício de 
setores que almejam a privatiza-
ção da universidade e aumentar 
seus lucros em cima da força de 
trabalho. 

Na mesma proporção, cresceu 
o sofrimento diário principal-
mente das trabalhadoras, com a 
pressão dos supervisores, o asse-
dio sexual e moral, situação que 
para a maioria da comunidade 
universitária passa despercebida. 

Segundo Waldinea Nasci-
mento, presidente da ATTUFRJ 

Terceirizados da UFRJ criam associação

Um triste episódio de agressão 
física e ameaça marcou a noite de 
quarta-feira, dia 7, na Câmara. Du-
rante a votação da MP 665, a líder 
da bancada comunista, Jandira Fe-
ghali, interveio junto ao parlamen-
tar do PPS por São Paulo Roberto 
Freire, que atrapalhava o discurso 

Depois da acirrada mobi-
lização que garantiu o paga-
mento dos salários atrasados 
dos trabalhadores da Qualitéc-
nica (maior empresa terceiri-
zada em atividade na UFRJ), a 
trabalhadora Terezinha Costa 
foi demitida por reivindicar 
seus direitos. Ela foi eleita 

Reintegração de Terezinha 

e do Movimento Luta de Classes 
(MLC), “a organização dos ter-
ceirizados é fruto de muita luta, 
e com certeza terá muita adesão. 
Seremos cada vez mais firmes 
contra a opressão do patrão”. 

Apoio
Participaram da assem-

bleia dos terceirizados o coor-
denador do Sintufrj Rubens 
Morais,  o presidente da Adufrj, 
Claudio Ribeiro, um repre-

sentante do Diretório Central 
dos Estudantes Mario Prata 
(DCE-UFRJ) e o coordenador 
do Laboratório de Solidarie-
dade Técnica (Soltec), Flavio 
Chedid. 

A diretoria eleita da asso-
ciação agradeceu o apoio às 
entidades presentes, pois todas 
foram fundamentais para o 
fortalecimento da organização 
da categoria.

vice-presidente da ATTUFRJ, e 
uma das tarefas da nova enti-
dade é lutar pela reintegração 
da companheira.

A demissão de Terezinha 
indignou os militantes dos 
movimentos sindicais e so-
ciais na UFRJ, que exigem 
justiça.

  

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Jandira é agredida no plenário por dois parlamentares

do comunista Orlando Silva (SP). 
Freire, em ato destemperado, agar-
rou o braço de Jandira com força 
e o jogou violentamente para trás. 
O deputado federal Alberto Fraga 
(DEM/DF), não satisfeito com a 
agressão, disse ao microfone: “Mu-
lher que bate como homem deve 

apanhar como homem”, chocando 
todo o Parlamento e o Brasil.

“A violência contra a mulher 
não é o Brasil que a gente quer.” 
Com esse refrão, parlamentares, en-
cabeçados pela Bancada Feminina 
da Câmara, solidarizaram-se com 
a líder comunista. Diversas lideran-
ças foram até o microfone prestar 
solidariedade a Jandira diante das 
agressões: “Parece que as noites na 
Câmara não têm como piorar nesta 
Legislatura. É assustador o que está 
acontecendo nesta Casa. Em 30 
anos de vida pública jamais pas-
sei por tal situação. Parece irônico 
a mulher que escreveu o texto em 
vigor da Lei Maria da Penha seja 
vítima de um crime como este”, 
afirmou a parlamentar.

De acordo com Jandira, a ati-
tude de Fraga terá repercussão 
judicial. Na segunda-feira, dia 11, 

a deputada iria entrar com uma 
ação no Supremo Tribunal Federal 
(STF) pedindo abertura de inqué-
rito e condenação de Alberto Fra-
ga por crime de incitação ao ódio 
e violência contra a mulher; e um 
requerimento ao Conselho de Ética 
por quebra de decoro parlamentar. 
O documento também pede puni-
ção ao deputado por incitação ao 
ódio e violência contra a mulher.

“Esta medida já está sendo en-
caminhada. Minha trajetória é reta, 
ética e coerente dentro da política 
desde quando me tornei uma pes-
soa pública, na década de 80. Não 
baixarei a cabeça para nenhum 
machista violento que acha correto 
destilar seu ódio. A Justiça cuidará 
disto. E ela, sim, pesará sua mão.”

A bancada do PCdoB em peso 
repudiou as agressões. A legenda 
defende e luta pela igualdade de 

direitos das mulheres e tem sido 
protagonista na articulação, na 
Câmara e no Senado, pelo aumen-
to da participação feminina na 
política brasileira. “Não podemos 
tolerar gestos violentos e apologia à 
violência contra a mulher. No ple-
nário, nas ruas e nas redes merece-
mos e exigimos respeito!”, afirma a 
deputada Luciana Santos (PCdoB-
PE), vice-presidente nacional da 
legenda. “Atitudes como estas são 
intoleráveis”, acrescenta a deputa-
da Alice Portugal (PCdoB-BA), que 
ano passado também foi vítima de 
violência de gênero enquanto dis-
cursava no plenário.

A presidente Dilma Rousseff, 
ministros de Estado, entidades 
nacionais e movimentos sociais, 
além de cidadãos espalhados pelo 
país, prestaram solidariedade à 
parlamentar.

ASSEMBLEIA de criação da ATTUFRJ

WALDINEA Nascimento e Terezinha Costa 

SESSÃO da Câmara em que Jandira foi agredida

Fotos: Divulgação

Foto: Internet
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ENTREVISTA: ROBERTO LEHER

Na sua campanha, Roberto 
Leher convidou toda a co-
munidade a participar do 

projeto de uma UFRJ autônoma, 
crítica, democrática. E propôs 
mudanças no cotidiano institu-
cional, como a criação do Con-
gresso Universitário e governo 
compartilhado, com participação 
expressiva dos três segmentos. Ele 
foi o vitorioso nas urnas, e, embo-
ra tenha apontado nos debates os 
princípios que regerão sua gestão, 
chegou a hora de anunciar como 
agirá na prática em favor da cate-
goria técnico-administrativa.

Jornal do Sintufrj – O que o 
congresso universitário e o gover-
no compartilhado vão representar 
para os técnicos-administrativos?

Roberto Leher – As ativida-
des-meio, seja na gestão admi-
nistrativa, financeira, em toda 
parte da assistência nos hospitais 
e na infraestrutura da pesqui-
sa comportam trabalhos de alta 
complexidade que devem ter fun-
cionamento autônomo, profissio-
nalizado, dirigido pelos próprios 
técnicos-administrativos.Para 
isso, no congresso universitário, 
queremos discutir como articula-
mos a autonomia dos meios em 
relação aos fins. Dele sairão enca-
minhamentos para que possamos 
elaborar mudanças profundas no 
estatuto (da UFRJ) de modo 
que expressem uma 
mudança na rela-
ção interna de 
poder, em que 
técnicos-admi-

Novo reitor antecipa ações em 
favor da UFRJ e da categoria

do Ministério da Saúde. A UFRJ 
está recebendo montante muito 
aquém da sua magnitude, da ca-
pacidade instalada e, sobretudo, da 
potencialidade de uma ampliação 
de leitos, de modo que no espaço 
de um ano possamos alcançar 
400 leitos, como é a expectativa da 
atual direção do HU, liderada pelo 
professor Eduardo Côrtes.

Queremos trabalhar outras li-
nhas de financiamento, particu-
larmente com recursos do Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), e 
entendemos que, pela relevância 
do Clementino Fraga Filho, que 
é de alta complexidade, o Estado 
nacional tem que, de fato, mo-
dificar a ordem de grandeza de 
recursos.

JS – E quanto à falta de pessoal?

Leher – O que estamos dis-
cutindo com a atual direção das 
unidades hospitalares é um pla-
nejamento das aposentadorias 
em curso e, particularmente, um 
mapeamento do que hoje impede 
a ampliação de leitos. No caso do 
HU, não só dos leitos gerais, mas 
do Centro de Terapia Intensiva 
(CTI), assim como de áreas que 
estão estrangulando administra-
tivamente o hospital, como é o 
caso do setor de licitação. 

Temos o banco de servidores 
equivalentes e entendemos que as 

vagas abertas por aposentadoria, 
que são muitas, devem ser dirigi-
das para as unidades hospitala-
res. Estamos convencidos de que, 
chegando a 400 leitos, o hospital 
começa a ter uma nova fonte 
de recursos importante do SUS, 
os quais, chegando a 500 leitos, 
podem financiar grande parte do 
custeio. E entraremos num círcu-
lo virtuoso para nossos hospitais. 

JS – Quais serão suas primei-
ras medidas quando assumir a 
Reitoria?

Leher – Retomar o plane-
jamento do Plano Diretor para 
que possamos retomar a questão 
do Orçamento Geral para 2016, 
já em bases realistas; reabrir o 
debate na Andifes, em especial 
sobre a carreira dos técnicos-
administrativos em educação, 
restabelecendo as classes A e 
B, para que possamos realizar 
concursos no Regime Jurídico 
Único para as áreas chama-
das de apoio, assim como para 
tratarmos do tema crucial e 
indispensável da progressão 
vertical dos servidores técnico-
administrativos. O problema da 
assistência estudantil tem que 
ser imediatamente enfrentado 
como tema central da agenda, 
e obviamente o tema do hospi-
tal. Essas serão as medidas mais 
essenciais.

Roberto Leher, 54 anos, é 
professor titular da Faculdade de 
Educação e do Programa de Pós-
Graduação em Educação da UFRJ 
na linha Políticas e Instituições 
Educacionais. Doutor em Educa-
ção pela USP (1998), desenvol-

ve pesquisas em políticas 
públicas em educação 

com ênfase na uni-
versidade. 

Foi presiden-
te da Adufrj entre 
1997 e 1999 e 
presidente da 
A s s o c i a ç ã o 
Nacional dos 
Docentes das 
Instituições 
de Ensino 
S u p e r i o r 
(Andifes) 
de 2000 a 

Saiba mais sobre os futuros 
dirigentes da UFRJ

2002. Recebeu em 2014 a meda-
lha Pedro Ernesto, maior comen-
da da Câmara Municipal do Rio 
de Janeiro, como homenagem ao 
seu trabalho como educador. Foi 
eleito representante dos professo-
res titulares do Centro de Filosofia 
e Ciências Humanas (CFCH) no 
Conselho Universitário (Consuni).

A vice-reitora Denise Nasci-
mento é professora associada do 
Departamento de Clínica Odon-
tológica da UFRJ e doutora em 
Odontologia Social pela UFF 
(1995). Desenvolve estudos e 
pesquisas na área de cariologia, 
materiais preventivos e restau-
radores e de políticas públicas e 
formação de recursos humanos 
para a área da saúde. Realizou 
pós-doutorado em 2009 na Uni-
versidade de Santiago de Com-
postela (Galiza, Espanha).

nistrativos possam de fato exercer 
a capacidade de planejamento 
destas atividades indispensáveis 
para a autonomia universitá-
ria. E nos colegiados superiores, 
particularmente no Conselho 
Universitário, possamos ter uma 
participação mais equilibrada 
dos três segmentos. 

Os técnicos-administrativos 
devem ocupar não só a direção 
efetiva da universidade, mas 
cargos de direção. Na nossa 
gestão serão três pró-reitorias, 
algo inédito. Já temos os nomes 
para a Pró-Reitoria de Pessoal: 
Jorge Freitas; da Pró-Reitoria de 
Planejamento, Desenvolvimen-
to e Finanças: Roberto Gambi-
ne e quanto à Pró-Reitoria de 
Gestão e Governança, estamos 
ajustando, porque pretendemos 
mais adiante converter numa 
superintendência para articu-
lar melhor o planejamento e a 
gestão financeira. 

JS – Os técnicos-administrati-
vos têm uma demanda importan-
te que é o Centro de Convivência, 
cuja área já foi confirmada em 
ata e entregue ao Sindicato pelo 
reitor e pelo presidente do Comitê  
do Plano Diretor. Como o senhor 
vê o projeto do Sintufrj?

Leher – Estas questões são 
muito importantes. Vamos rea-
brir a discussão sobre o Plano 

Diretor. Estabelecer prio-
ridades. Temos poucos 

recursos e problemas inadiáveis 
como o da empena (fechamento 
da fachada) da ala Sul do HU, o 
telhado do Palácio Universitário, 
a conclusão do Alojamento, a 
conclusão dos restaurantes uni-
versitários já aprovados, como o 
de Macaé e da Praia Vermelha, 
assim como o Alojamento em 
Macaé. Em relação aos espaços 
comunitários, é obvio que é o co-
ração de um plano diretor criar 
um ambiente que possibilite uma 
vida universitária mais plena, em 
que as pessoas gostem de ficar no 
campus, encontrem amigos, que 
conversem ao longo do dia e pos-
sam estabelecer debates. 

JS – Como o senhor pretende 
enfrentar a Ebserh?

Leher – Temos muita preo-
cupação com os projetos que es-
tão em curso, de contratação via 
organização social ou ONGs, as-
sim como a mudança de legisla-
ção em curso no Parlamento so-
bre as terceirizações. Temos uma 
posição radicalmente contrária 
à Ebserh por entendermos que 
o HU é parte da UFRJ e deve ter 
um funcionamento estritamente 
universitário e não de natureza 
mercantil.

Nós vamos conjugar ações 
para elevação dos recursos com 
infraestrutura do próprio Minis-
tério da Educação. Assim como o 
aperfeiçoamento dos recursos do 
Rehuf, em que há participação 
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Em breve, a comunidade do Instituto 
de Puericultura e Pediatria Martagão Ges-
teira (IPPMG) contará com um importan-
te programa de saúde e qualidade de vida 
em parceria com o Sintufrj, ou melhor, 
com o Espaço Saúde do Trabalhador.

“O programa vem ao encontro da  
responsabilidade que o Sintufrj tem em 
cuidar do cuidador (aqueles trabalhado-
res que atuam na área de saúde), com o 
objetivo de reduzir a ansiedade e o estresse 
no trabalho. A partir dessa demanda, a 
coordenadora do Espaço Saúde do Tra-
balhador, Carla Nascimento, e os coorde-
nadores de Esporte e Lazer pensaram em 
propor circuito saúde, zumba e ritmos. O 
espaço físico para as atividades ficaria por 
conta do IPPMG”, explicou Iaci Azevedo, 
assessora da direção do Instituto e ex-
coordenadora-geral do Sintufrj.

Ainda é um sonho, porque o espaço 
previsto precisa de obras para instalação 
dos equipamentos necessários ao projeto 
idealizado pela assessora, a pedido do 
vice-diretor Bruno Leite, e que será posto 
em prática pela equipe do Espaço Saúde do 
Trabalhador.  O dirigente promete pôr fim ao 
sedentarismo dos profissionais da unidade.  

Histórico
Iaci disse que apresentou a proposta à 

direção do IPPMG depois de conversar a 
respeito com o coordenador de Esporte e 
Lazer do Sindicato Jorge Pierre e a coor-
denadora administrativa do Espaço Saúde 
do Trabalhador, Carla Nascimento.

“Sou do Espaço Saúde desde que 
sofri um acidente vascular cerebral. Os 
profissionais de lá têm ajudado muito na 
minha recuperação. Assim que você entra, 
já se sente acolhido. Isso estimula a gente 
a ir. Isso é muito positivo e queria estender 
isso ao IPPMG. Existe a preocupação da 
coordenadora com cada um que ingressa, 
independente da força política. São em-
pregados do Sindicato trabalhando para 
a categoria”, elogia Iaci.

Outro motivo para levar o projeto do 
IPPMG adiante foi o fato de que na campa-
nha para a eleição da direção do Instituto 
os então candidatos ao segundo mandato, 
Edmilson Migowski (diretor) e Bruno Leite 
(vice), tinham como uma das bandeiras 
a proposta “cuidar do cuidador”.  “Isso 
foi muito importante para nós, técnicos-
administrativos”, disse Iaci, que foi convi-
dada para participar da direção  devido a 
sua experiência profissional e ”por conta 
do acúmulo que tenho na militância no 
movimento dos trabalhadores”, afirmou.

“Estamos criando um espaço de con-
vivência dos funcionários. Mas isso vai 
depender de obras, e estamos avaliando as 
atividades que poderão ser desenvolvidas. 
Pretendemos que isso seja iniciado ainda 
este ano”, explicou o vice-diretor da uni-
dade, Bruno Leite.

Iniciativa levará  unidade hospitalar atividades f sicas e 
as terapias alternativas do Espaço a de do rabalhador 

IPPMG vai implantar programa visando 
à qualidade de vida dos seus profissionais

ESPECIAL

Coordenadores sindicais e profissionais do Espaço Saúde do 
Trabalhador e a direção do IPPMG já visitaram o local onde o 
programa será implantado: próximo ao arquivo geral, sob os 
pilotis da unidade. A direção comprometeu-se a preparar o espaço 
para as atividades (instalando, por exemplo, um piso adequado). 
O gramado próximo será usado para o circuito, que é sequência 
de atividades físicas combinadas.

“As pessoas, quando souberam do projeto, ficaram muito felizes 
e animadas. E quando o espaço pra gente fazer o circuito e dançar 
estiver preparado, vai haver engarrafamento na pista do BRT de 
tanta gente bonitona que vai ter lá”, brincou Iaci. A área prevista 
para os exercícios fica localizada no setor mais próximo da via 
onde trafega o BRT.

Saúde do trabalhador
“É um projeto importante e o Espaço Saúde do Trabalhador 

tem capacidade para atuar nele. A equipe está fazendo um trabalho 
bonito, e esse projeto do IPPMG pode dar bons frutos. Fomos ao 
local e verificamos que a área é boa, coberta. Só falta ser ajeitada 
para a gente atender os funcionários lá”, explicou o coordenador 
sindical Jorge Pierre.

“A gente quer promoção de saúde e pôr o pessoal para se mexer”, 
complementou a coordenadora do Espaço Saúde do Trabalhador, 
Carla Nascimento. Segundo a profissional, a equipe do Espaço, a 
pedido da direção do IPPMG, colaborou na formulação do projeto. 
“Acho que vai ser muito legal se conseguirmos realizar o projeto 
para os funcionários do IPPMG. Montamos um programa que visa à 
saúde do trabalhador. Vai ter o circuito, zumba e ritmos”, concluiu.

Futura área de convivência
do IPPMG será completa

Abaixo o sedentarismo!
O texto do projeto que 

propõe levar o Espaço Saúde do 
Trabalhador ao IPPMG aponta 
que o avanço tecnológico e a 
vida moderna têm favorecido 
um estilo de vida cada vez mais 
sedentário. Por isso, propiciar 
hábitos saudáveis auxilia no 
combate aos danos causados à 
saúde pelo sedentarismo.

Além do óbvio benefício à 
saúde, o projeto defende que 
a inclusão da atividade física 
no cotidiano propicia outras 
mudanças no dia a dia das 
pessoas, que podem fazer a 
diferença na conquista de uma 
vida saudável.

“A inatividade física (se-
dentarismo) é fator de ris-
co de doenças crônicas não 
transmissíveis predominantes 
na população”, segundo espe-
cialistas em qualidade de vida 
citados no projeto. “A atividade 
física tem sido apontada como 
instrumento de recuperação, 
manutenção e promoção de 
saúde”, diz o texto do projeto, 
que também informa que 
existem várias pesquisas com-
provando os efeitos benéficos do 
exercício regular e controlado 
sobre a saúde do ser humano.

Entre eles, a diminuição 
dos níveis de estresse, depressão, 
ansiedade, melhora no humor 
e do desempenho das funções 
orgânicas em geral, maior 
rendimento no trabalho, bem-
estar físico e psicológico, entre 
outros benefícios relacionados 
no projeto como resultados 

benéficos da prática correta 
e programada de exercícios 
físicos.

O programa tem como 
proposta principal oferecer ati-
vidades coordenadas por profis-
sionais experientes, favorecendo 
a percepção do equilíbrio da 
mente e do corpo através do 
exercício físico. 

Saúde e relações sociais
Além de atender a uma de-

manda do IPPMG de promoção 
da saúde e qualidade de vida dos 
trabalhadores, o projeto também 
visa melhorar  as relações sociais 
(proporcionar momentos agra-
dáveis entre as pessoas no seu 
ambiente de trabalho), desenvol-
ver hábitos saudáveis, reduzir a 
ansiedade e o estresse no trabalho 
e diminuir a inatividade gerada 
pela vida moderna.

A intenção é que as ativida-
des propostas sejam realizadas 
em dias e horários de acordo 
com a demanda e a dispo-
nibilidade dos profissionais 
envolvidos.

Os participantes terão que 
apresentar atestado médico 
para a prática de exercícios físi-
cos, e também serão submetidos 
a uma avaliação funcional, na 
qual será realizada anamnese 
(entrevista realizada pelos 
profissionais para diagnóstico 
de doenças ou patologias), 
medição da circunferência 
abdominal, verificação de peso 
e altura, teste de flexibilidade e 
percentual de gordura.C R  Nascimento

RGE Pierre

I CI Azevedo

R  Dias
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Proposta é parte do ajuste fiscal do governo Dilma para barrar a crise econ mica

seguro-desemprego e abono salarial
Câmara aprova MP 665 que dificulta

Proposta é parte do ajuste fiscal do governo Dilma para barrar a crise econ mica

LTIMA PÁGINA

 No dia 6 de maio a Câmara 
dos Deputados aprovou a primeira 
medida provisória do ajuste fiscal 
do governo Dilma Rousseff. O 
texto-base da Medida Provisória 
665/14, que muda as regras de 
concessão do seguro-desemprego, 
do abono salarial e do seguro-
defeso para o pescador profissio-
nal, obteve a seguinte votação: 
252 votos a favor e 227 contra. 
Do Rio de Janeiro, 22 deputados 
foram favoráveis às mudanças.

Com a aprovação, muda o 
prazo de obtenção do seguro-
desemprego e torna mais difícil 
receber o benefício. Pela proposta 
aprovada, na segunda vez que o 
trabalhador solicitar o seguro, 
serão exigidos nove meses de 
trabalho nos 12 meses anteriores 
à demissão. Atualmente, o tra-
balhador precisa ter trabalhado 
seis meses com carteira assinada 
para ter direito ao benefício pela 
primeira vez. Nas demais solicita-
ções, serão necessários seis meses 
ininterruptos de trabalho antes da 
demissão.

Votaram favoravelmente à 

Câmara aprova MP 665 que dificulta

O que é: pago aos trabalha-
dores que perdem o emprego. 

Como era: o trabalhador 
tinha direito ao benefício se 
tivesse trabalhado por seis 
meses.

Como fica: para pedir o 
benefício pela primeira vez o 
trabalhador precisa ter estado 
empregado por 12 meses con-
secutivos nos 18 meses ante-
riores à demissão. Na segunda 
vez, serão exigidos nove meses 
de trabalho nos 12 meses ante-
riores à demissão. Nas demais 
solicitações, serão necessários 
seis meses ininterruptos de 
trabalho antes da demissão.

Abono salarial:
O que é: benefício pago 

ao trabalhador com carteira 
assinada com remuneração 
mensal média de até dois 
salários mínimos.

Como era: recebia o bene-
fício de um salário mínimo o 
trabalhador que tivesse traba-
lhado ao menos 30 dias com 
carteira assinada no ano-base 
do benefício.

Como fica: o trabalhador 
precisa ter trabalhado ao 
menos 90 dias com carteira 
assinada no ano-base e o be-
nefício será proporcional ao 
tempo trabalhado.

Através de nota, a CUT nacional reafirmou sua posição contrária à 
política econômica de ajuste adotada pelo governo federal para enfrentar a 
crise econômica, assim como reiterou a luta que vem desenvolvendo com 
outras centrais sindicais e movimentos sociais parceiros para defender os 
direitos dos trabalhadores – combatendo o projeto de terceirização e as 
mudanças nos benefícios sociais e trabalhistas –, a democracia, a reforma 
política, a democratização dos meios de comunicação, a Petrobras e 
combater também, com igual peso, a corrupção. E conclama suas bases 
a continuarem as lutas, ao lado dos movimentos sociais, nos locais de 
trabalho e nas ruas. Luta esta que ganhará intensidade com a realização 
do Dia Nacional de Paralisação, em 29 de maio, rumo à greve geral.

CUT condena política econômica e chama paralisação para o dia 29 Deputados do Rio que votaram contra os trabalhadores

Rodrigo Maia (DEM)
Jandira Feghali (PCdoB)
Celso Jacob (PMDB)
Celso Pansera (PMDB)
Eduardo Cunha (PMDB)
Fernando Jordão (PMDB)
Leonardo Picciani (PMDB)
Marquinho Mendes (PMDB)
Soraya Santos (PMDB)
Washington Reis (PMDB)
Júlio Lopes (PP)

Simão Sessim (PP)
Dr. João (PR)
Francisco Floriano (PR)
Hugo Leal (PROS)
Índio da Costa (PSD)
Sérgio Zveiter (PSD)
Alessandro Molon (PT)
Benedita da Silva (PT)
Chico D´Angelo (PT)
Fabiano Horta (PT) 
Luiz Sérgio (PT)

O que muda 
com a MP 665 do
seguro-desemprego:

aprovação da MP 665 os líderes 
do PMDB, PT, PSD, PR, PCdoB, 
PROS e  PRB, além da liderança do 
governo. O PT estava dividido, mas 
optou pelo apoio ao ajuste fiscal. O 
único partido da base governista 
que encaminhou voto contrário foi 
o PDT. Votaram contra a aprovação 
os líderes do PSDB, DEM, SD, PDT, 
PPS e PSOL. 

Mais uma vez,
trabalhador paga a conta
Para tirar o país do buraco, 

a presidente Dilma prefere jogar 
a conta nas costas da maioria da 
população e dos trabalhadores 
do país. São eles os prejudicados 
com o pacote do ajuste fiscal – 
os cortes de financiamentos e 
de investimentos, os aumentos 
de impostos e as alterações nos 
benefícios trabalhistas e sociais. 
Enquanto isso, os banqueiros 
batem recordes de lucro e a 
taxação das grandes fortunas 
dorme em berço esplêndido à 
espera de regulamentação pelo 
Congresso Nacional.

Faz parte do ajuste fiscal a 

aprovação da Medida Provisória 
664, que altera a concessão de 
pensão por morte e auxílio-
doença. A MP propõe  que o au-
xílio- doença, que era limitado 
ao teto do INSS, passe a ter como 
limite a média das últimas 12 
contribuições, e as empresas, 
que arcavam com um custo de 
15 dias de salário antes do INSS, 
passarão a pagar os 30 dias antes 
do INSS. Já o requerimento de 
pensão por morte, que não colo-
cava exigências ao dependente, 
agora pede tempo mínimo de 
dois anos de casamento ou união 
estável, e dois anos de contribui-
ção para acesso ao benefício.

A MP 664 e a MP 668(que 
eleva as alíquotas da contribui-
ção para o PIS/Pasep-Impor-
tação e da Cofins-Importação) 
estão para ser discutidas na 
Câmara dos Deputados no dia 
12 de maio. O relator da MP 
664 na comissão mista, depu-
tado Carlos Zarattini (PT-SP), 
reduziu de 24 para 18 meses o 
prazo mínimo de contribuição 
para que o cônjuge ou compa-

nheiro tenha direito à pensão 
por morte. A medida também 
exige um tempo mínimo de dois 
anos de casamento ou união 
estável. Mas o relatório prevê 
que, no caso de o segurado 
morrer antes de completar 18 
meses de contribuição, ou se a 
união tiver menos de dois anos, 
o parceiro terá direito a quatro 
meses de pensão.

Greve geral
As centrais sindicais CUT, CTB, 

Intersindical, CSP-Conlutas lutam 
contra a política econômica do 
governo que leva o país à recessão 
e pune a classe trabalhadora com o 
desemprego, a retirada de direitos, 
a precarização das relações de 
trabalho e a regressão de políticas 
públicas. Elas consideram inacei-
táveis as perdas de direitos contidas 
nas MPs 664 e 665 e são radical-
mente contra sua aprovação no 
Congresso Nacional. Por  essas 
razões já marcaram paralisação 
nacional para o dia 29 de maio, 
com vistas à preparação de uma 
greve geral.

seguro-desemprego e abono salarial

D S G ERI S  militantes 
dos movimentos sociais 
e dirigentes das centrais 
sindicais jogavam cédulas 
de d lares falsos no plenário 


