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Na terça-feira, dia 6, às 10h, no auditório do Quinhentão, os técnicos-
-administrativos em educação da UFRJ realizam assembleia geral para 
analisar o termo de minuta do novo acordo de trabalho negociado entre 
o governo e o Comando Nacional de Greve (CNG)/Fasubra. 

Foram dois dias de negociações e ajustes no texto (dias 30 de setembro e 1º de 
outubro) entre os representantes da categoria em todo o país e os ministérios do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e da Educação (MEC), até que finalmente 
o acordo foi concluído. 

Mas a resposta final ao governo, e que poderá pôr fim à greve iniciada no dia 
28 de maio (na UFRJ dia 29 de maio) nas  instituições federais de ensino superior 
(Ifes), sairá das assembleias de base, que serão realizadas nos dias 5 e 6 de outubro, 
conforme orientação do CNG/Fasubra. Página 3
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DOIS PONTOS

Inscrições abertas 
para o 3º Sintae

A terceira edição do Seminá-
rio de Integração dos Técnicos-
-Administrativos em Educação 
da UFRJ (Sintae) será realizada 
nos dias 26 e 27 de outubro. O 
evento é organizado pela Pró-
-Reitoria de Pessoal (PR-4), e 
este ano somente haverá mesas 
de debates, mas com participa-
ção aberta a todos que deseja-
rem expor suas opiniões. A ou-
tra novidade é a participação de 
profissionais de outras universi-
dades do país. 

Durante a realização do Sin-
tae será lançada a revista Gestão 
Pública Universitária, que já 

Outubro Rosa no HUCFF
O Hospital Universitário Cle-

mentino Fraga Filho (HUCFF) 
convida a todos para celebrar o 
Outubro Rosa, com uma série 
de atividades marcadas para 
os dias 5, 6 e 7 de outubro. Na 
ocasião, diversos profissionais de 
saúde da unidade e voluntários da 
Associação Brasileira de Apoio aos 
Pacientes com Câncer (Abrapac), 
da Associação de Apoio à Mulher 
Portadora de Neoplasia (AAMN) 
e da Liga de Ginecologia estarão 
na Portaria Principal e no Setor 
de Triagem do hospital dando 
informações sobre a doença 
durante os três dias, no horário 
de 8h as 17h.

No dia 6, o diretor do HUCFF, 

Eduardo Côrtes, fará a abertura com 
a  palestra “HU de peito aberto”, que 
será realizada no Auditório Halley 
Pacheco, no 8º andar. No dia 7, 
cerca de 100 alunos voluntários 
da Fundação de Apoio à Escola 
Técnica (Faetec) vão proporcionar 
o Momento da Beleza, que inclui 
o serviço de manicure, corte de 
cabelo e maquiagem em todo o 
horário de expediente. O evento é 
aberto ao público e o HUCFF conta 
com a participação de todos os seus 
colaboradores.

Programação da palestra 
“Peito aberto” dia 6/10:

8h: Abertura – Eduardo Côrtes
8h30: Acolhida – Afrânio Coe-

lho de Oliveira 
9h: Palestra – com Cecília 

Oliveira Pereira, “Câncer de 
mama: diagnóstico, tratamento 
e integralidade no cuidado”.

9h20: Mesa-redonda – Abor-
dagem Multiprofissional no 
Tratamento, com a assistente 
social  Ana Cláudia Moraes Pe-
reira; enfermeira Joice Romanini; 
fisioterapeuta Tereza Cristina 
Lourenço de Sousa; nutricionista 
Márcia Maforte Braga; oncolo-
gista Maria de Fátima Gaui e a 
psicóloga Raquel Alcides.

10h20: Debate
10h40: Palestra – “Vida que 

segue!”, com a paciente Vera da 
Silva.

BRT cobra pelo 
uso de banheiro

Com um ano de funcionamen-
to, o Terminal Aroldo Melodia do 
BRT (Serviço de Transporte Rápido 
por Ônibus), na Ilha do Fundão, está 
provocando polêmica entre os usuá-
rios. O banheiro público está fechado 
com grades e cadeado, obrigando 
as pessoas a pagar R$ 2 para usar o 
sanitário, que pertence ao consórcio 
Transcarioca. 

De acordo com usuários, o des-
respeito pode ser ainda maior, pois o 
banheiro em funcionamento fica do 
lado de dentro da estação do BRT, 
obrigando ainda o pagamento da 

passagem, no valor de R$ 3,40. Ou 
seja, o custo do sanitário pode chegar 
a R$ 5,40.  

A funcionária do Hospital Cle-
mentino Fraga Filho, Fabiana Fer-
nandes, que costuma utilizar o termi-
nal, é recorrente ver pessoas passando 
mal e que são obrigadas a pagar para 
ir ao banheiro. “Eu acho um absur-
do. Esse terminal atende a muitos 
pacientes do HU, que são obrigados 
a pagar para ir ao banheiro. “Isso é 
uma vergonha e não pode continuar 
ocorrendo”, denuncia a servidora.  

Alguns passageiros dos ônibus 

que param na estação atestam que  o 
banheiro público e gratuito que fica 
do lado de fora da estação do BRT 
nunca funcionou. “Eu nunca vi aber-
to”, comentou o aluno de Relações 
Internacionais da UFRJ Pedro Uchoa. 

O terminal é administrado pela 
empresa Rioter. Em nota oficial en-
viada ao Sintufrj, a empresa diz que 
o banheiro está fechado para obras. 
“A Rioter, que administra o Terminal 
Aroldo Melodia, na Ilha do Fundão, 
informa que o banheiro externo do 
terminal encontra-se interditado para 
reparos”. 

Congresso já analisa fim 
do abono-permanência

Desde o dia 23 de setembro en-
contra-se no Congresso Nacional, a 
espera de ser analisada pela Comis-
são de Constituição e Justiça (CCJ) 
da Câmara, a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 139/2015 que 
acaba com abono-permanência dos 
servidores públicos. A PEC está incluí- 
da no pacote do governo federal que 
reduz investimentos nas áreas sociais 
para gerar superávit primário. 

O abono-permanência foi ins-
tituído pela Emenda Constitucional 
41/2003 como um bônus concedido 
aos servidores que optam por conti-
nuar trabalhando após atingir todas 
as condições para a aposentadoria, 
evitando a redução dos quadros de 
trabalhadores nas instituições, em-

Fotos: Renan Silva

presas e órgãos públicos. O abono 
corresponde ao valor da contribuição 
previdenciária mensal do servidor que 
o requerer.

De acordo com a Agência Sena-
do, antes da criação do abono-perma-
nência em 2002, o Poder Executivo 
Federal contava com 530 mil servido-
res. Em 2014, 11 anos depois da ins-
tituição da medida, o número subiu 
para 705 mil. Na tentativa de conter 
despesas, o governo federal busca 
economizar com os servidores que 
já poderiam ter se aposentado. Mas 
a situação é mais complexa, já que 
outra medida prevista é a suspensão 
dos concursos públicos – o que levan-
ta incertezas sobre o futuro do serviço 
público no país.

Aprovada regulamentação para aposentadoria 
compulsória para servidor aos 75 anos

No dia 29 de setembro, o plená-
rio do Senado aprovou, por unani-
midade, as mudanças da Câmara 
ao Projeto de Lei Complementar 
274/2015, do Senado, que regula-
menta a aposentadoria compulsória 
por idade aos 75 anos para o servidor 
público, com proventos proporcio-
nais. A medida vale apenas quando 
o servidor optar por permanecer em 
serviço até essa idade. A proposta se-
gue agora para sanção presidencial.

Além dos servidores públicos ci-
vis dessas esferas de governo, incluí 
das suas autarquias e fundações, a 
aposentadoria aos 75 anos também 
será aplicada aos membros do Poder 
Judiciário, do Ministério Público, das 
defensorias públicas, dos tribunais e 

dos conselhos de contas.
A exigência da regulamenta-

ção por meio de lei complementar 
derivou da Emenda Constitucional 
88/2015, que aumentou, de forma 
imediata, de 70 para 75 anos o limite 
de aposentadoria compulsória para 
os ministros do Supremo Tribunal 
Federal (STF), dos tribunais superio-
res e do Tribunal de Contas da União 
(TCU). De acordo com a emenda 
constitucional, somente por meio 
de lei complementar o aumento do 
limite também poderá ser estendido 
aos servidores efetivos da União, dos 
estados, do Distrito Federal e dos mu-
nicípios.
Com informações da 
Agência Câmara

se encontra disponível no site da 
PR-4. A publicação é on line, e 
destaca o potencial profissional 
dos técnicos-administrativos em 
educação.  “Nosso objetivo é for-
talecer a participação dos técni-
cos-administrativos em educação 
na nossa gestão. O Sintae é o es-
paço perfeito para isso”, definiu a 
coordenadora de Políticas de Pes-
soal da PR-4, Ivaneide Grizente. 

As inscrições para participa-
ção no Sintae já estão abertas no 
site http://www.sintae.pr4.ufrj.br.  
A participação no evento vai ge-
rar um certificado de 20 horas de 
capacitação.

BANHEIRO público com cadeado e o do consórcio a R$ 2 e mais a passagem de R$ 3,40
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ASSEMBLEIA

A assembleia geral dos técnicos-admi-
nistrativos em educação da UFRJ realizada 
na quinta-feira, dia 1º de outubro, no 
auditório do Quinhentão (CCS), deliberou 
pela continuidade da greve até a assinatura 
do novo acordo. 

Ao mesmo tempo que a assembleia era 
realizada, o Comando Nacional de Greve 
(CNG)/Fasubra retomava, em Brasília, as 
negociações com o governo iniciadas no dia 
anterior. A reunião seguiu até o meio da tarde.

Estavam em debate alterações na minuta 
do acordo apresentada pelo governo. Uma 
das modificações no texto solicitadas pelo 
CNG/Fasubra explicitava que o acordo era 
extensivo aos  aposentados. Os representantes 
dos ministérios da Educação e do Planeja-
mento concordaram com a mudança. 

Em virtude do prolongamento da ne-
gociação, a orientação do CNG/Fasubra às 
bases foi para que houvesse nova rodada 
de assembleias nos dias 5 e 6 (segunda e 
terça-feira), para que a categoria confirme 
ou não se aceita o acordo saído dessa  última 
reunião. 

Os trabalhadores reunidos no Qui-
nhentão aprovaram por ampla maioria a 
orientação do CNG/Fasubra – apenas duas 
pessoas votaram contra e quatro se abstive-
ram. A votação também incluiu a realização 

Greve continua até assinatura do acordo
Nova assembleia terça-feira, dia 6, às 10h, no auditório do Quinhentão (CCS)

A reunião entre o Comando Nacional de Greve (CNG)/Fasubra e os ministérios do 
Planejamento e da Educação, no dia 1º de outubro, concluiu os ajustes na minuta do 
termo do novo acordo. O governo aprovou as considerações apontadas pela Federação. 

Minuta do acordo 
Consta no texto a abrangência do acordo para os aposentados e pensionistas. Também 

está garantido que a parcela do vencimento básico complementar (VBC) não será absorvida 
por força dos reajustes. E que o step será acrescido de 0,1% a partir de janeiro de 2017.

Estão nos anexos a repercussão financeira na tabela do PCCTAE (do reajuste de 5,5% 
em agosto de 2016 e 5% em janeiro 2017) e os reajustes dos auxílios alimentação, saúde 
e creche. Os anexos do termo de acordo foram enviados na tarde do dia 1º à Federação.

De acordo com a tabela, o piso (classe A, nível I, padrão 1) vai dos atuais R$ 1.197,67 
para R$ 1.263,54 em agosto de 2016 e para R$ 1.326,72 em janeiro de 2017. 

O salário máximo (classe E, nível IV, padrão 16) vai dos atuais R$ 7.174,79 para R$ 
7.569,42 em agosto de 2016 e para R$ 8.323,87 em janeiro de 2017.

O auxílio-alimentação passa de R$ 373,00 para R$ 485,00 em janeiro de 2016; o 
auxílio-pré-escolar  de R$ 89,00 para R$ 321,00.

Carreira
Além de reajustes, há repercussões também no aprimoramento da Carreira, cuja discus-

são se iniciará ainda este mês e tem prazo-limite até 31 de maio de 2016. Estarão em pauta 
itens como atribuição e racionalização de cargos, como unificação, criação e extinção. 

Até 60 dias após a assinatura do acordo, haverá a publicação de edital de adesão 
das instituições ao Plano de Desenvolvimento Profissional dos Servidores do PCCTAE 
para oferta de duas mil vagas nos cursos de graduação e duas mil nos de especialização 
para o primeiro semestre de 2016.

CNG/Fasubra fecha redação do termo de 
acordo com o governo

Estes são os links: 
Áudio – http://www.fasubra.org.br/index.php/fasubra/852-integra-da-gravacao-da-reuniao-do-dia-30-09-2015-com-mpog-fechamento-do-acordo-da-greve-2015-parte-1-2
Termo – http://www.fasubra.org.br/documentos/Greve/2015/MINUTA-TERMO-DE-ACORDO-N-04-FASUBRA.pdf
Anexos – http://www.fasubra.org.br/index.php/fasubra/853-anexos-do-termo-de-acordo

Democracia
O MEC fará gestão para assegurar a autonomia das Ifes no que se refere ao processo 

de escolha e indicação uninominal para nomeação de dirigentes.
Será realizado um seminário nacional para debater o assédio moral e outras formas 

de opressão, previsto para acontecer até abril de 2016 em conjunto com o MEC, Associação 
Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e outras 
entidades representativas.

O MEC se comprometeu a intermediar, entre a Ebserh e a Fasubra, discussões sobre a 
pauta referente aos trabalhadores regidos pelo Regime Jurídico Único (RJU) e que atuam 
na empresa.

Minuta na íntegra
Além do áudio da reunião entre o CNG/Fasubra e o governo, no site da entidade (www.

fasubra.org.br) podem ser consultados a íntegra do termo de acordo e os seus anexos, com 
a repercussão expressa numa tabela com todos os padrões dos reajustes em agosto de 2016 
e janeiro de 2017 e os valores do auxílio-alimentação, do pré-escolar e o valor per capita 
do plano de saúde. 

de nova assembleia na terça-feira, dia 6, 
às 10h, no auditório do Quinhentão, que 
poderá ser seguida de ato público.

Avaliações
Como nas assembleias anteriores, vários 

técnicos-administrativos se inscreveram 
para fazer um balanço da longa greve. 
Alguns destacaram o caráter pedagógico do 
movimento considerando que a categoria 
enfrenta uma conjuntura difícil. Outros 
enalteceram os  companheiros que sempre 
estão na luta, mas apontaram a necessidade 
de agregar mais trabalhadores para forta-
lecer ainda mais os próximos embates. Em 

todas as manifestações, porém, foi unânime 
a opinião de que a greve deve continuar até 
que o novo acordo seja assinado.

Moção pelo Instituto
Politécnico de Cabo Frio
Marcella Freire Ventura, residente-

-docente e auxiliar de pesquisa do Programa 
de Qualificação de Professores em Trabalho 
e Educação do Instituto Politécnico da UFRJ, 
em Cabo Frio, expôs na assembleia os pro-
blemas que a unidade está enfrentando: seis 
meses sem o pagamento de bolsas, ameaça 
de fechamento da unidade e transferência 
dos alunos para outras instituições. 

Alunos, professores e técnicos-admi-
nistrativos do instituto propuseram que a 
assembleia aprovasse uma moção reivindi-
cando a institucionalização da escola, o pa-
gamento imediato das bolsas dos professores 
residentes e a garantia do direito ao término 
do ano letivo dos estudantes.

Outras duas moções foram propostas: 
uma pela reintegração de um trabalhador 
petroleiro da Venezuela, e outra criticando 
declarações do reitor da UnB na mídia 
sobre a greve. O texto das três moções será 
elaborado na reunião do Comando Local 
de Greve/Sintufrj na segunda-feira, dia 5, e 
apresentado à assembleia no dia 6.

GREVE na UFRJ dos técnicos-administrativos em educação continuará até a assinatura do acordo pela Fasubra

MESA de negociação entre o,CNG/Fasubra e o governo, no dia 30 de setembro
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HUCFF

Falta de pessoal impede a abertura de novos leitos  
recém-reformados com recursos próprios da unidade

O Hospital Universitário Cle-
mentino Fraga Filho (HUCFF) 
conseguiu driblar a crise financeira 
e, com recursos próprios, concluiu 
reformas na unidade que ampliam 
o número de leitos à população no 
Centro de Terapia Intensiva, no 13º 
andar – que já poderiam estar sendo 
utilizados – e nas enfermarias do 11º 
andar – que ficarão prontas em bre-
ve. Mas a falta de pessoal impede que 
esses leitos sejam inaugurados. 

O diretor Eduardo Côrtes infor-
mou que há cerca de duas semanas 
foram concluídas as obras de refor-
mas de nove leitos de CTI, numa 
ala que já conta com quatro CTIs. 
Foram obras de modernização e 
adequação aos padrões exigidos pela 
Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária. Com os novos leitos, chegam 
a 25 os leitos de terapia intensiva no 
hospital. 

Ele disse que a unidade fez um 
levantamento das vacâncias (apo-
sentadorias, falecimentos, exone-
rações) de 2010 para cá e, de posse 
desses dados, se reuniu com a antiga 
gestão da UFRJ expondo a gravidade 
do problema de falta de pessoal no 
hospital. Os mesmos números tam-
bém já foram apresentados à nova 
gestão. 

Mas, segundo o diretor, a situa-
ção se torna cada vez mais dramáti-
ca: “Pessoas estão precisando do CTI. 
Quando não tem, se entende, mas 
quando tem uma unidade pronta e 
faltando pessoal, é duro”, lamenta.

Reposição é urgente 
O diretor da Divisão de Recur-

sos Humanos do HUCFF, Marco 
Antônio Leite da Silva, disse que o 
déficit de pessoal no hospital é de 
214 servidores, tomando como base 
as vacâncias (aposentadorias, fale-
cimentos e exonerações) de 2010 
para cá.

Embora o Decreto nº 7.232, de 
2010, autorize a universidade a rea-
lizar concurso para reposição dessas 
vagas sem necessidade de autoriza-
ção do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MPOG) e do 
Ministério da Educação (MEC), o 
hospital continua sofrendo com a 
falta de profissionais. 

Para o funcionamento dos 
novos nove leitos de CTI, segundo 
Eduardo Côrtes, são necessários 
quatro médicos; 20 enfermeiros; 
47 técnicos de enfermagem e 10 
fisioterapeutas. Ele alerta que a ne-
cessidade de pessoal pode se agra-
var com o possível corte do abono-
-permanência. Estudos de 2012 
revelam que a faixa etária  média 
dos trabalhadores do HUCFF estava 

em torno de 54 anos, muitos com 
tempo de serviço para se aposentar. 

“Estamos correndo”
A pró-reitora de Pessoal (PR-4), 

Regina Dantas, reconhece que o HU-
CFF e outras unidades de saúde da 
universidade têm sofrido com falta 
de pessoal. Mas ela informa que dois 
recentes editais de concursos – os de 
nº 63 e 390 – preveem cargos especí-
ficos para áreas hospitalares.

Ela justifica a demora da chega-
da dos concursados aos hospitais ex-
plicando que houve alguns entraves 
para a posse dos aprovados, mas que 
a partir da reunião com represen-
tantes do Comando Local de Greve 
(CLG)/Sintufrj, no dia 21 de setem-
bro – quando o CLG esclareceu que 
algumas atividades, como as relati-
vas aos hospitais universitários e bio-
térios foram consideradas essenciais 
na greve –, a PR-4 começou a agili-
zar a posse dos concursados.

“É mais uma questão de tempo. 
O que demora é o procedimento. Mas 
estamos correndo”, explicou ela, in-
formando que o processo todo pode 
levar em torno de 40 dias. “Tudo vai 

ser feito este ano, pois não podemos 
correr risco de perder nenhuma 
vaga”, acrescentou em alusão ao 
anúncio do governo de suspensão de 
concursos em 2016.

A pró-reitora também disse 
que há grande preocupação com a 
substituição de pessoal extraquadro. 
“A prioridade é dar vagas para os 
hospitais. Vamos fazer isso agora. Já 
tem posse (prevista) para o edital nº 
63 e estamos convocando o edital nº 
390”, antecipou. 

HU receberá 17 
O superintendente da PR-4, An-

dré Luiz Chagas Pereira, disse que o 
edital nº 63 prevê a convocação de 47 
concursados da área de saúde, 17 dos 
quais já estão destinados ao Hospital 
Universitário e o restante para outras 
unidades de saúde. A maioria das 
vagas é para enfermeiro, técnico de 
enfermagem e médicos.

“Já estão em fase de exame ad-
missional. A posse está prevista para 
o dia 23 de outubro. E agora vamos 
chamar mais pessoas do edital nº 
390. Mas como este ainda está em 
fase de convocação, não temos exa-

tamente o número (de vagas para 
cada unidade) ”, explicou.

“Agora vamos ver que tipo de 
vacâncias há no hospital e os cargos 
que não foram contemplados pelo 
edital”, prometeu,  ponderando, no 
entanto, que seria necessário um 
novo concurso público para atender 
a todas as demandas dos HUs. “Mas 
o cenário não é nada favorável pra 
gente”, complementou, pesaroso, 
o superintendente, lembrando as 
medidas restritivas anunciadas pelo 
governo.

Segundo ele, hoje há dois mil 
servidores na UFRJ em condições de 
se aposentar. Com o corte do abono-
-permanência, o governo motiva 
a saída de profissionais ao mesmo 
tempo que restringe a entrada de 
outros na universidade com o corte 
dos concursos. “Imagina como a si-
tuação vai ficar? Caótica. O governo 
vai ter que se posicionar. Há o risco 
de um colapso na área da saúde”, 
prevê André.

O superintendente aponta que o 
problema vai atingir diversas áreas, 
mas que “é preciso entender que a 
saúde é essencial”.

Sintufrj se 
mobiliza 
pelos HUs

Ana Célia da Silva, coordena-
dora-geral do Sintufrj e assistente 
em administração da Divisão de 
Recursos Humanos do HUCFF, 
afirmou que a falta de pessoal 
afeta setores que precisam ser 
inaugurados, mas também aque-
les em funcionamento. “Fico 
com receio por conta da falta de 
pessoal e também pela falta de 
investimentos. Há setores que não 
estão funcionando por falta de 
recursos e até de medicamentos. 
Suprir as vacâncias amenizaria 
parte dos problemas”, concluiu.

Delma Dutra, coordenadora-
-suplente do Sintufrj e técnica 
em enfermagem da Central de 
Material do HUCFF, aponta que 
hoje há praticamente um andar 
pronto, o 11º, aguardando pes- 
soal. “Hoje a gente inibe cirurgias 
de grande complexidade por con-
ta de não ter leitos de CTI”. Ela 
avalia que a situação deve piorar 
mais com o corte dos servidores 
que recebem abono-permanên-
cia, e espera que a PR-4 consiga 
atender às necessidades de pesso-
al da unidade.

“Estamos vivendo um mo-
mento de crise com cortes de 
custeio também na saúde. O 
hospital já vinha passando por 
dificuldades e, na atual gestão, se 
tenta ampliar o número de leitos 
porque a unidade está com sua 
capacidade reduzida”, explicou 
José Caetano Ribeiro, coordena-
dor de Administração e Finanças 
do Sintufrj e atendente de enfer-
magem no Setor de Esterilização 
de Material do HUCFF.

Segundo Quintino Silvei-
ra, coordenador de Educação, 
Cultura e Formação Sindical do 
Sintufrj e biomédico do Serviço 
de Patologia Clínica no HUCFF, 
os coordenadores sindicais  bus-
carão discutir todos os problemas 
da unidade com a direção e não 
apenas em relação aos leitos do 
CTI. “Um setor crítico é a Emer-
gência, onde também há dificul-
dades pela falta de profissionais. 
Nós vamos marcar com o diretor 
para discutir de forma minuciosa 
a situação”, informou.

LEITOS novos sem uso no CTI do 13º andar 

ENFERMARIAS do 11º andar vazias

Fotos: Renan Silva



 

Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1137 – 5 a 11 de outubro de 2015 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 5

EDUCAÇÃO

O Instituto Politécnico 
de Cabo Frio está sob 
ameaça de encerrar 

suas atividades. A unidade in-
tegra o Núcleo Interdisciplinar 
para o Desenvolvimento Social 
(Nides) da UFRJ e faz parte 
do   Programa de Qualificação 
de Professores em Educação e 
Trabalho, que atende os resi-
dentes docentes que adminis-
tram aulas no instituto, que 
estão sem receber há quase seis 
meses. 

Sem pagamento, eles não 
têm condições de manter as 
atividades regulares para 
154 alunos. Mas este não é o 
único problema enfrentado 
pela unidade. A ameaça mais 
grave é a de fechamento do 
instituto. “Há o risco real de 
o instituto acabar”, afirmou o 
coordenador do Nides, Walter 
Sumitsu. Segundo ele, há sé-

Comunidade denuncia intenção da Reitoria 
fechar o Instituto Politécnico de Cabo Frio 

rias dificuldades para manter 
o programa, mas ainda acha 
possível ter uma saída. “Te-

O Instituto Politécnico de Cabo 
Frio foi fundado em 2008 em con-
sequência de um convênio entre o 
Núcleo Interdisciplinar UFRJMar 
da UFRJ, o município de Cabo Frio 
e o Estado do Rio de Janeiro. A uni-
versidade entrava como responsável 
pela orientação pedagógica da es-
cola, que oferece uma metodologia 
de ensino diferenciada com forma-
ção integral crítica voltada para a 
politecnia. O instituto funciona por 
meio de projetos interdisciplinares e 
atividades geradoras, não há aulas 
convencionais. O instituto foi consi-
derado a melhor escola pública de 
Cabo Frio, segundo o Enem de 2013. 

O convênio foi rompido pelo 
município – que era responsável 
pela infraestrutura geral – em 
2010 e posteriormente o estado fez 
o mesmo. A escola tinha então 400 
alunos e 80 residentes docentes. 
Com esse duplo rompimento, a 
UFRJ – na gestão de Aloísio Teixei-
ra – assumiu no final de 2010 a 
responsabilidade sobre o instituto.  

Em nota oficial publicada 
no dia 18 de agosto, a Reitoria 
externou sua posição em re-
lação ao Instituto Politécnico. 
Segundo o texto, a Reitoria con-
sidera imperioso discutir com a 
comunidade acadêmica o pro-
blema da institucionalização 
do Instituto Politécnico de Cabo 
Frio, “iniciativa de inegável 
originalidade pedagógica”. E a 
institucionalização deve seguir 
os termos da sessão do Consuni 
de 15/12/2011, “objetivando a 
harmonização do projeto com 
as normas da UFRJ e da legisla-
ção educacional brasileira”.

A UFRJ “reconhece a perti-
nência acadêmica das ativida-
des pedagógicas desenvolvidas 
e, por isso, apoiará medidas 
elaboradas por seus sujeitos – 
estudantes, Nides, Faculdade 
de Letras – que possibilitem 
a institucionalização da ini-
ciativa em articulação com as 
unidades acadêmicas vincu-
ladas à educação”.

O chefe de Gabinete da 
Reitoria, Agnaldo Fernandes, 
ratificou a nota e afirmou, 
categoricamente, “que esta é 
a posição oficial da Reitoria 
sobre o instituto”. 

mos responsabilidades com os 
alunos, os pais e os residentes 
docentes. Se vai terminar ou 

continuar o programa é uma 
discussão futura”, comple-
mentou.

Profissionais 
se manifestam
Protásio Dutra Martins, 

coordenador acadêmico do 
Programa de Qualificação de 
Professores em Educação e Tra-
balho, e Marcella Freire, residen-
te docente, auxiliar de pesquisa e 
coordenadora pedagógica do 1º 
ano do ensino médio integrado, 
também procuram saídas para a 
crise que se abateu sobre o ins-
tituto. Mas lamentam que em 
reuniões com a equipe da nova 
Reitoria não tenham chegado a 
bom termo. Eles afirmam que o 
reitor Roberto Leher quer acabar 
com o programa.

“Achávamos que vínhamos 
caminhando para um acordo, 
mas na última reunião, dia 23 
de setembro, com a coordenação 
do Nides, o reitor afirmou que 
está entrando em contato com o 
Instituto Federal Fluminense e a 
Secretaria Estadual de Educação 
para transferir nossos alunos”, 
informou Protásio. “O reitor afir-
mou que a escola não existe, que 
é ilegal, portanto, não vai pagar 
bolsa nenhuma”, disse Marcella. 

Ensino diferenciado e de qualidade  

Com dificuldades de funciona-
mento, já na gestão do reitor Carlos 
Levi, em 2011, a comunidade foi ao 
Conselho Universitário e deu início a 
uma discussão sobre o futuro do ins-
tituto. Na época foi decidido manter 
a proposta para a manutenção do 
ensino médio técnico com algumas 
restrições, e caminhar para sua insti-
tucionalização. Nesse ano o instituto 
obteve a cooperação do Instituto Fe-
deral Fluminense de Campos. 

Com os problemas de paga-
mento da UFRJ, as bolsas pagas a 
40 residentes docentes atrasaram, 
e os problemas foram se agravan-
do. Em março de 2014, a comu-
nidade fez um movimento para 
salvar o instituto. 

Recentemente os residentes 
bolsistas fizeram um comuni-
cado oficial ao novo reitor que 
provocou a divulgação de uma 
nota oficial da Reitoria. Mas, 
segundo a coordenação do insti-
tuto, o pagamento dos residentes 
bolsistas não está sendo feito já 

há seis meses e a Reitoria, infor-
malmente, manifestou a inten-
ção de acabar com o programa. 

Alunos estão inseguros
Após a exibição do filme 

Uma Escola de Havana, no dia 
30 de setembro, que trata da luta 
de uma professora contra os me-
andros da burocracia do sistema 
educacional de Cuba, foi realizada 
uma roda de conversa em que os 
estudantes puderam externar suas 
opiniões e apreensões sobre o mo-
mento em que vivem. 

“Escolhemos esse filme porque 
quando ele foi lançado ano passado 
em uma programação de cinema o 
debatedor foi o atual reitor Roberto 
Leher. Isso é para a gente entender 
a contradição do sujeito político. 
Como professor, é um defensor da 
educação; mas como reitor, está es-
colhendo fechar esta escola”, com-
parou Marcella Freire, acrescentan-
do, ainda: “Em nota oficial  (ele) 
diz que apoia (o instituto), mas na 
prática faz o contrário.” 

O clima de insegurança era ge-
ral entre os estudantes e os profes-
sores, cujos depoimentos eram na 
verdade desabafos  emocionados, e 
muitos chegaram a chorar.

“Vim para cá por influência de 
meus primos. Temos liberdade e au-
tonomia. É uma vivência e uma ex-
periência que não tive em nenhuma 
outra escola. O instituto me ensinou 
a caminhar”, disse, emocionada, 
Mayara Alves, 18 anos.

“Estou no instituto desde 2009. 
Cresci com esse colégio, mas sempre 

houve dificuldades. Este ano a pos-
sibilidade de fechamento aumentou, 
e estamos persistindo e mais firmes 
contra seu fechamento”, declarou 
Fransuhelen, 17 anos.

Apoios
Vários ex-alunos formados pelo 

instituto foram até lá manifestar seu 
apoio, como Rafael Bastos e David 
Costa. Rafael agora estuda na UFRJ-
-Macaé, está no primeiro período 
de Engenharia: “A possibilidade de 
fechamento é muito ruim para a 
educação em geral e principalmen-
te para a Região dos Lagos, que vai 
perder uma escola de qualidade”. 
David, seu ex-colega de turma, faz 
História na Estácio de Sá em Cabo 
Frio, e lamentou: “Se a escola acabar 
será muito triste. Você não vê investi-
mento na educação, e quando tem 
uma proposta diferente o governo e o 
município não incentivam”.

Pais, frustrados 
e revoltados
Se os filhos estão inseguros, os 

pais estão frustrados e revoltados 
com o descaso com a educação 
pública e a desresponsabilização 
para com o futuro dos jovens es-
tudantes do Instituto Politécnico. 
Eles estão dispostos até a recorrer 
à Justiça se for o caso.

O casal Eduardo Francisco e 
Carla Neves afirma: “Ninguém 
se importa com o ensino verda-
deiro. Manter o instituto sempre 
foi uma briga constante dos pais 
e dos alunos. Se tivermos que 
partir para uma ação judicial o 
faremos. O município e o estado 
têm que saber como está a situa-
ção da escola e assumir suas res-

ponsabilidades”, diz Eduardo. 
“Eles não querem deixar de vir, 
choram a todo instante”, com-
pleta Carla.

Posição da 
UFRJ divulgada 
por nota 

ESTUDANTES, professores, pais e apoiadores em frente ao Instituto Politécnico 

UMA das aulas práticas de botânica do instituto

Fotos: Renan Silva
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DIA INTERNACIONAL DO IDOSO - 1º DE OUTUBRO

No Brasil são 26 milhões 
de pessoas idosas, o que 
corresponde a 13% da 

população, segundo a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domi-
cílios (Pnad) de 2013. Foi um 
crescimento expressivo da popu-
lação com mais de 60 anos – em 
especial do subgrupo de 80 anos. 
Projeções mostram que em 2050 
haverá duas vezes mais idosos do 
que crianças no Brasil. 

A expectativa de vida aumen-
tou: hoje a média é de 74,6 anos, 
sendo 77,7 para mulheres e 70,6 
para homens, de acordo com o 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). As doenças 
crônicas mais prevalentes são 
hipertensão (53%), artrite (24%), 
doenças do coração (17%), dia-
betes (16%), depressão (12%). 

Longevidade é bom, 
mas com qualidade 
Com o aumento geral da 

população idosa, torna-se im-
portante garantir a essas pessoas 
não apenas maior longevidade, 
mas felicidade e satisfação com a 
vida. Por isso o investimento na 
qualidade de vida nesse segmento 
da população deve fazer parte das 
políticas públicas dos governos. 
Há a parte governamental sim, 
mas também a particular. Ter 
uma terceira idade feliz depende 
de vários fatores, mas principal-
mente da forma como o idoso se 
percebe nessa fase da vida e da 
sua capacidade de se adaptar às 
mudanças e transformações pró-
prias do envelhecimento.

A capacidade de poder realizar 
as atividades cotidianas, desde as 
mais básicas, como alimentar-se, 
tomar banho e andar, até as mais 
complexas, como administrar as 
finanças e realizar atividades de 
lazer, é fundamental para uma 
vida plena. Para algumas pessoas 
o medo da velhice, da solidão e o 
senso de sentir-se menos compe-
tente para realizar suas atividades 
cotidianas ou sua capacidade de 
tomar decisões e governar sua 
vida influenciam na maneira 
como cada um enfrenta e vive o 
envelhecimento.

Idosos que não conseguem se 
adaptar a essas mudanças aca-
bam se isolando socialmente e di-
minuindo a interação com outras 
pessoas, o que pode levar à perda 
da satisfação com a própria vida, 
do prazer e da motivação, compro-
metendo suas capacidades físicas, 
intelectuais e emocionais. É neces-
sário reavaliar as possibilidades, 

Atitudes positivas são fundamentais 
para viver bem após os 60 anos 

redefinir metas e alterar estraté-
gias de enfrentamento do ambien-
te e dos próprios sentimentos para 
poder se adaptar às novas deman-
das dessa fase da vida e vivê-la da 
melhor maneira possível, mesmo 
acompanhada de doenças crôni-
cas e limitações físicas. 

Direitos conquistados 
Ocorreram avanços na área 

de saúde voltados para o cuidado 
com o idoso, como a ampliação 

Na UFRJ os companhei-
ros aposentados são uma 
grande força no momento 
sindical dos técnicos-admi-
nistrativos em educação. A 
maioria com saúde participa 
das atividades sindicais políticas 
– como assembleia, manifesta-
ções, caravanas, seminários e en-
contros para discutir direitos – e 
culturais e de lazer. São assíduos 
também nas oficinas permanen-
tes – pintura, patchwork e dança. 

Como se sabe, a dança afasta 
a depressão e melhora a saúde 
do coração na terceira idade. Os 
aposentados da categoria mos-
tram  tanta energia e garra que 
fazem corar muito marmanjo de 
40 anos. São pessoas que se recu-
sam a parar no tempo. Não ficam 
em casa em frente da televisão, 
porque estão convictas que a vida 
continua para elas. Muitas ainda 
trabalham, estudam e realizam 
sonhos que não puderam ser 
concretizados antes. É isso mes-
mo. Manter a cabeça e o corpo 
ativo são os principais remédios 
para quem se aposentou e está 
longe de se sentir velho.

da oferta de capacitação de pro-
fissionais de saúde para qualifi-
car o cuidado à pessoa idosa na 
Atenção Básica; a cobertura da 
vacinação à população idosa; a 
ampliação da oferta de Atenção 
Domiciliar, fornecimento de me-
dicamentos gratuitos para asma, 
hipertensão e diabetes e subsídios 
para compra dos demais medica-
mentos e fraldas geriátricas; entre 
outras iniciativas.   

Mas ainda existem muitos de-

safios pela frente para se conquis-
tar um envelhecimento digno, 
tais como:

• É preciso mudança no pa-
radigma sobre envelhecimento, 
com garantia de direitos, parti-
cipação e protagonismo das pes-
soas idosas. 

• A articulação entre controle 
social e poder público para imple-
mentar diretrizes do Estatuto do 
Idoso, que comemorou 11 anos de 
existência no dia 1º de outubro. 

• Ampliar o acesso e qualifi-
car o cuidado à pessoa idosa em 
todos os pontos de atenção do Sis-
tema Único de Saúde (SUS).

• Propor políticas públicas 
considerando os desafios do en-
velhecimento em condições de 
grandes desigualdades sociais e 
de vulnerabilidades.

• Ampliar e qualificar ações 
de promoção da saúde e preven-
ção de violências contra pessoas 
idosas.

Sintufrj garante uma vida movimentada 
para os aposentados da universidade   

Política de valorização
Desde a última gestão, a dire-

ção do Sintufrj Unidade na Luta 
põe em prática uma política vol-
tada para a valorização dos apo-
sentados e pensionistas da UFRJ, 
a fim de promover o seu resgate 
para a luta político-sindical na 
universidade. Um compromisso 
que foi reafirmado em carta du-
rante a última campanha eleito-
ral da chapa vitoriosa. 

Toda semana – às terças-
-feiras, às 10h, na sede do Sintu-
frj – a Coordenação de Aposen-
tados e Pensionistas da entidade 
realiza reunião para tratar das 
demandas dos aposentados. Os 
problemas podem ser locais ou 
nacionais. Ou seja, a solução 

às vezes é no âmbito da UFRJ 
ou exige do Sindicato articula-
ção política com a Fasubra para 
envolver todos os aposentados 
técnico-administrativos em edu-
cação do país. 

Demandas – No momento, 
os aposentados reivindicam o an-
damento de seus processos admi-
nistrativos parados na Reitoria. 
Já no plano nacional, as ações de 
mobilização da categoria se con-
centram na conquista da aprova-
ção, pelo Congresso Nacional, da 
PEC 555/06 (fim da contribuição 
previdenciária de servidores pú-
blicos aposentados) e na implan-
tação da PEC 270/08 (proventos 
integrais para aposentados por 
invalidez); no reposicionamento 

dos aposentados no PCCTAE; 
na conquista do direito ao 
voto para eleição de reitor; na 
manutenção dos aposentados 
na folha de pagamento das 
Ifes; no fim do fator previ-
denciário; e na defesa da ma-
nutenção da paridade entre 
ativos e aposentados.

Personagens
inesquecíveis
A categoria é formada por 

trabalhadores que dedicaram 
os melhores anos de suas vidas 
à construção da UFRJ. Eles são 
a memória viva desta univer-
sidade. Infelizmente alguns já 
nos deixaram, mas novas lide-
ranças entre os aposentados têm 
surgido na luta sindical, como a 
técnica-administrativa Justina 
Gomes da Silva, que também é 
compositora e cantora.  

“Descobri o Sintufrj e me 
integrei às atividades político-
-sociais. Aprendi e estou apren-
dendo muito com os compa-
nheiros. O Sindicato foi um 
novo caminho para mim e 
espero adquirir novos conheci-
mentos e aproveitar as oportu-
nidades que a entidade oferece. 
Planejo lançar em evento no 
Sintufrj o meu segundo CD”, 
disse Justina.

Na Coordenação de Aposen-
tados e Pensionistas do Sintufrj 
três Marias estão no comando. 
São elas Maria da Graça, Maria 
Sidônia e Maria Passerone. 

“O meu recado é para os 
eméritos e professores repre-
sentantes no Conselho Uni-
versitário para que aprovem o 
direito de os aposentados vota-
rem na eleição de reitor, pois 
não queremos perder nosso 
vínculo com a instituição. Eles 
precisam ter em mente que os 
trabalhadores na ativa atual-
mente na universidade serão 
os aposentados de amanhã”, 
afirmou Maria da Graça.

Fotos: Renan Silva

REUNIÃO dos aposentados na sede do Sintufrj, na terça-feira, dia 29 de setembro

MARIA Sidônia, Maria das Graças e Maria Passerone
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 A campanha é um alerta 
contra o câncer de mama

O nome da campanha (Outubro 
Rosa) remete à cor do laço que sim-
boliza, mundialmente, a luta contra o 
câncer de mama.  Durante o período, 
monumentos por todo o país são ilu-
minados com essa mesma cor. O mo-
vimento nasceu nos Estados Unidos, 
na década de 1990, para estimular a 
participação da população (empresas, 
entidades etc.) no controle do câncer 
de mama. A data é celebrada anual-
mente com o objetivo de promover 
a conscientização sobre a doença e 
compartilhar informações sobre o 
câncer de mama.

Desde 2010, o Instituto Nacional 
do Câncer (Inca) participa deste mo-
vimento, promovendo espaços de dis-
cussão sobre o controle do câncer de 
mama e divulgando e disponibilizan-
do seus materiais informativos, tra-
zendo qualidade para o debate, tanto 
para os profissionais de saúde quanto 
para a sociedade. O câncer de mama 
é o segundo tipo de câncer mais fre-
quente no mundo. Apesar de também 
atingir os homens, as mulheres, aci-
ma de 35 anos, são o principal alvo.

A Lei nº 12.802/2013, que obriga 
o Sistema Único de Saúde (SUS) a 
fazer a cirurgia plástica reparadora 
da mama logo em seguida à retirada 
do câncer, quando houver condições 
médicas, foi uma conquista das mu-
lheres, depois de muitas lutas. Mas 
ainda é necessário brigar muito para 
que a lei seja respeitada nas unidades 
de saúde. 

Mas apesar das dificuldades que 
ainda hoje as mulheres enfrentam, 
graças à mobilização dos movimen-
tos sociais em todo o país para exigir 
aplicação de recursos na saúde pú-
blica nos últimos anos têm melho-
rado os índices de tratamento bem-
-sucedidos contra o câncer de mama. 
De 2005 a 2009, a taxa subiu de 78% 
para 87%. Embora em 2014 tenham 
sido registradas 14 mil mortes de mu-
lheres, e em torno de 180 mortes de 
homens, pela doença. 

Prevenção
O Inca orienta que todas as mu-

lheres conheçam seu corpo e sempre 
que possível, seja no banho, no mo-
mento da troca de roupa ou em outra 
situação do cotidiano, façam o auto-
exame das mamas. Segundo o insti-
tuto, não há técnica específica para a 
autopalpação e deve se valorizar a des-
coberta casual de pequenas alterações 

mamárias durante o toque. É elevado 
o percentual de cura quando o câncer 
de mama é identificado em estágios 
iniciais, quando as lesões são menores 
de dois centímetros de diâmetro. 

A prevenção primária do câncer 
de mama está relacionada ao contro-
le dos fatores de risco reconhecidos. Os 
fatores hereditários e os associados ao 
ciclo reprodutivo da mulher não são, 
em princípio, passíveis de mudança, 
porém fatores relacionados ao estilo 
de vida, como obesidade pós-meno-
pausa, sedentarismo, consumo ex-
cessivo de álcool e terapia de reposição 
hormonal, são modificáveis. Estima-
-se que por meio da alimentação, 
nutrição e atividade física é possível 
reduzir em até 28% o risco de a mu-
lher desenvolver câncer de mama. 

Causas
O câncer de mama não tem uma 

causa única. Diversos fatores estão 
relacionados ao aumento do risco 
de desenvolver a doença, tais como: 
idade, fatores endócrinos/história re-
produtiva, fatores comportamentais/
ambientais e fatores genéticos/heredi-
tários. Mulheres mais velhas, sobretu-
do a partir dos 50 anos de idade, têm 
maior risco de desenvolver câncer de 
mama. O acúmulo de exposições ao 
longo da vida e as próprias alterações 
biológicas com o envelhecimento au-
mentam, de modo geral, esse risco.  

Os fatores endócrinos/história 
reprodutiva estão relacionados princi-
palmente ao estímulo estrogênico, seja 
endógeno ou exógeno, com aumento 
do risco quanto maior for a exposi-
ção. Esses fatores incluem: história de 
menarca precoce (idade da primeira 
menstruação menor que 12 anos), 
menopausa tardia (após os 55 anos), 
primeira gravidez após os 30 anos, nu-
liparidade, uso de contraceptivos orais 
(estrogênio-progesterona) e terapia de 
reposição hormonal pós-menopausa 
(estrogênio-progesterona). 

Os fatores comportamentais/am-
bientais bem estabelecidos incluem a 
ingestão de bebida alcoólica, sobre-
peso e obesidade na pós-menopausa, 
e exposição à radiação ionizante. O 
tabagismo, fator estudado ao longo 
dos anos com resultados contraditó-
rios, é atualmente reconhecido pela 
International Agency for Research 
on Cancer (Iarc) como agente carci-
nogênico com limitada evidência de 
aumento do risco de câncer de mama 

em humanos.
O risco de câncer de mama devi-

do à radiação ionizante é proporcio-
nal à dose e à frequência. Doses altas 
ou moderadas de radiação ionizante 
(como as que ocorrem nas mulheres 
expostas a tratamento de radioterapia 
no tórax em idade jovem) ou mesmo 
doses baixas e frequentes (como as 
que ocorrem em mulheres expostas a 
dezenas de exames de mamografia) 
aumentam o risco de desenvolvimen-
to do câncer de mama.

Mulheres que possuem vários ca-
sos de câncer de mama em parentes 
de primeiro grau, sobretudo em idade 
jovem; ou caso de câncer de ovário ou 
câncer de mama em homem tam-
bém em parentes consanguíneos, po-
dem ter predisposição genética e são 
considerados de risco elevado para a 
doença. O câncer de mama de caráter 
hereditário corresponde, por sua vez, a 
apenas 5% a 10% do total de casos.

Diagnóstico precoce
A estratégia de diagnóstico preco-

ce contribui para a redução do estágio 
de apresentação do câncer, sendo co-
nhecida algumas vezes como down-
-staging. Nesta estratégia, destaca-se a 
importância da educação da mulher 
e dos profissionais de saúde para o 
reconhecimento dos sinais e sintomas 
do câncer de mama, bem como do 
acesso rápido e facilitado aos serviços 
de saúde. 

Na década de 50, nos Estados 
Unidos, o autoexame das mamas sur-
giu como estratégia para diminuir o 
diagnóstico de tumores de mama em 
fase avançada. Ao final da década de 
90, ensaios clínicos mostraram que o 
autoexame das mamas não reduzia 
a mortalidade pelo câncer de mama. 
A partir de então, diversos países pas-
saram a adotar a estratégia de breast 
awareness, que significa estar alerta 
para a saúde das mamas. 

A política de alerta à saúde das 
mamas destaca a importância do 
diagnóstico precoce e significa orien-
tar a população feminina sobre as 
mudanças habituais das mamas em 
diferentes momentos do ciclo de vida 
e os principais sinais do câncer de 
mama. 

As mulheres devem procurar 
esclarecimento médico sempre que 
houver dúvida em relação aos acha-
dos da autopalpação das mamas e 
a participar das ações de detecção 

precoce do câncer de mama. O siste-
ma de saúde precisa adequar-se para 
acolher, informar e realizar os exames 
diagnósticos adequados em resposta a 
esta demanda estimulada. Priorida-
de na marcação de exames deve ser 
dada às mulheres sintomáticas, que 
já apresentam alguma alteração sus-
peita na mama.

Esta estratégia mostrou ser mais 
efetiva do que o autoexame das ma-
mas, isto é, a maior parte das mu-
lheres com câncer de mama identi-
ficou o câncer por meio da palpação 
ocasional em comparação com o 
autoexame (aproximadamente 65% 
das mulheres identificam o câncer de 
mama ao acaso e 35% por meio do 
autoexame).

A estratégia do diagnóstico pre-
coce é especialmente importante em 
contextos de apresentação avançada 
do câncer de mama.

Tratamento
O tratamento varia de acordo com 

o estadiamento da doença, suas ca-
racterísticas biológicas, bem como das 
condições da paciente (idade, status 
menopausal, comorbidades e prefe-
rências). O prognóstico do câncer de 
mama depende da extensão da doença 
(estadiamento). Quando a doença é 
diagnosticada no início, o tratamento 
tem maior potencial curativo. Quando 
há evidências de metástases (doença 
a distância), o tratamento tem por ob-
jetivos principais prolongar a sobrevida 
e melhorar a qualidade de vida.

As modalidades de 
tratamento 
 Tratamento local: cirurgia e 

radioterapia.
 Tratamento sistêmico: quimioterapia, 

hormonoterapia e terapia biológica.

Sintomas
 Caroço (nódulo), geralmente indolor.
 Pele da mama vermelha ou parecida 

com casca de laranja.
 Alterações no bico do peito (mamilo).
 Saída espontânea de líquido de um 

dos mamilos.
 Pequenos nódulos no pescoço ou 

na região embaixo dos braços (axilas).
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ÚLTIMA PÁGINA

De olho na importância do 
debate público sobre o quadro 
de desigualdade racial no Brasil 
e para marcar o ano um da 
Década Internacional dos Afro-
descendentes, o Centro Federal 
de Educação Tecnológica Celso 
Suckow da Fonseca (Cefet-RJ) 
organizou o Colóquio Interna-
cional Relações Étnico-Raciais 
e Políticas Públicas. 

Será entre os dias 21 e 23 de 
outubro, na unidade Maracanã 
(Avenida Maracanã, 229). No site 
http://dippg.cefet-rj.br/pprer/co-
loquio2015/, onde também pode 
ser feita a inscrição, há detalhes 
do evento, que pretende envolver 
intelectuais, representantes do 
poder público, dos movimentos 
sociais e estudantes. 

“Nossa meta maior é fortale-
cer a luta contra as desigualda-
des raciais que ainda persistem 
na sociedade brasileira, como 
confirmam os dados divulgados 
pelos órgãos oficiais de pesqui-
sas e estatísticas”, sustentam 
os organizadores, ponderando 
que, apesar da disparidade social 
que afeta a população negra no 

Década dos afrodescendentes exige medidas efetivas 
de combate ao racismo, xenofobia e intolerância

Este é o ano um da Década Internacional dos Afrodescendentes, segundo decretou a Assembleia Geral 

da Organização das Nações Unidas (ONU), por meio de resolução de 2013. 

O principal objetivo da Dé-
cada Internacional – de 
2015 a 2024, e que tem 

como tema “Afrodescendentes: 
reconhecimento, justiça e de-
senvolvimento” – é promover o 
respeito, a proteção e a realiza-
ção de todos os direitos humanos 
e liberdades fundamentais de 
afrodescendentes conforme 
reconhecidos na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos.

Segundo a ONU, dedicar 
uma “Década Internacional” ao 
tema vai permitir que, em todo o 
mundo, sejam tomadas medidas 
efetivas para a implementação 
do programa de atividades em 
vários níveis – nacional, re-
gional e internacional –, como 
a adoção de medidas práticas 
de combate ao racismo, discri-
minação racial, xenofobia e 
intolerância.

A Década terá como foco a 
cooperação e ações nacionais, 
regionais e internacionais pelo 
pleno gozo, por parte de afrodes-
cendentes, dos direitos sociais, 
culturais, civis e políticos, bem 
como a participação plena e 
igualitária em todos os aspectos 
da sociedade; promover o res-

peito aos diversos patrimônios, 
culturas e contribuições afro-
descendentes para o desenvolvi-
mento das sociedades; adotar ou 
fortalecer e implementar marcos 
legais para eliminação de todas 
as formas de discriminação 
racial.

No Brasil, 
em dezembro
Como parte da campanha de 

sensibilização para a Década, o 
Escritório do Alto Comissariado 
para os Direitos Humanos orga-
nizou cinco reuniões regionais. 
A primeira é para a América 
Latina e o Caribe, entre os dias 
3 e 4 de dezembro, em Brasília, 
que reunirá Estados-membros, 
agências especializadas, orga-
nizações regionais, instituições 
nacionais de direitos humanos, 
organismos para a igualdade 
e representantes da sociedade 
civil, especialmente afrodes-
cendentes da região. Serão 
discutidos os temas da agenda 
“Década” e os meios pelos quais 
os governos, em parceria com 
a sociedade civil, poderão inte-
grar as disposições do Programa 
de Atividades em suas políticas.

Colóquio Internacional no Rio, em outubro
Brasil, existem perspectivas de mu-
danças que estão sendo construídas 
ao longo do tempo.

Cefet-RJ é exemplo
Uma das organizadoras, a histo-

riadora Maria Renilda Barreto, coor-
dena o Programa de Pós-Graduação 
em Relações Étnico-Raciais (PPRER) 
do Cefet-RJ, um dos poucos que ado-
tam cotas raciais, com 50% das vagas 
reservadas para negros e indígenas e 
que tem 68% de negros como alunos.

Ela explica que o Colóquio é 
uma ação que não apenas fortalece 
a democracia, como também o 
reconhecimento da importância 
da matriz africana na formação da 
identidade brasileira.

“O objetivo do evento é refletir 
sobre as ações afirmativas em âmbito 
nacional e internacional, como o 
alcance das medidas de combate ao 
racismo, à xenofobia e qualquer tipo 
de intolerância. A relevância social 
do evento consiste no fato de criar 
oportunidade para o debate e aprofun-
damento destas questões”, afirmou. 

Cidadania
No Colóquio, Renilda irá abordar 

o tema da cidadania racial. “Esta-
mos no caminho de construção 
de uma cidadania plena, mas a 
questão racial envolve também a 
questão do gênero: o que foi feito, 
o que precisa ser feito para que o 
Brasil atinja um índice de cidada-
nia plena ou satisfatória”, diz ela.

Nos temas relacionados às 
políticas públicas de combate 
ao racismo, estarão em debate 
iniciativas importantes como 
a Lei nº 10.639/2003, alterada 
pela Lei nº 11.645/2008 que 
torna obrigatório o ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira 
e Africana no currículo oficial da 
Educação Básica, e outras polí-
ticas afirmativas institucionais.

Na programação, que pode 
ser consultada na página do 
evento na internet, constam 
diversos temas, como: “Balanço 
das ações afirmativas no Brasil”, 
“A diáspora africana e o comér-
cio transatlântico de escravos”, 
“Direitos humanos e políticas 
públicas de promoção da igual-
dade racial” e “A importância da 
cultura africana na formação 
musical dos povos americanos”. 


