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Nesta quinta-feira, dia 10, é a festa de confraternização de fim de ano 
dos sindicalizados do Sintufrj. Uma pausa festiva bem merecida depois de 
um ano de quase cinco meses de greve e de dificuldades para realização 
das tarefas profissionais, em consequência do corte no repasse do orça-
mento da universidade. Sem falar na conjuntura político-econômica do 
país, cada dia mais imprevisível. 

Diante desta realidade, difícil é prever o que nos reserva 2016. Por 

Um brinde à vida!

Roteiro 
Os ônibus sai-

rão da sede do 
Sintufrj (Fundão), 
entre 8h e 10h, 
após completar o 
número de passa-
geiros; e da Praia 
Vermelha às 8h30.

Todos deverão 
estar de posse do 

isso mesmo é que devemos aproveitar muito bem esse momento 
de convivência que compartilharemos com os colegas e amigos de 
trabalho fora da lida diária. Essa oportunidade só temos uma vez 
por ano, na confraternização organizada pelo Sindicato. A palavra 
de ordem é diversão! 

Uma ótima festa para todos! Divirtam-se! 

SOS HU
Na sexta-feira, dia 4, o Centro Acadêmico da Faculdade de Medicina da UFRJ e o Conselho Regional 

de Medicina (Cremerj) lideraram a manifestação em defesa do Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho (HUCFF). A manifestação foi em frente à unidade, às 11h, e reuniu estudantes, médicos, 
residentes e técnicos-administrativos. O Sintufrj estava presente. Leia mais sobre a crise no HU na 
página 5

  

Audiência pública sobre as finanças da UFRJ
Na quarta-feira, dia 9, a Reitoria realiza audiência pública sobre o orçamento da universidade, 

das 9h às 13h, no auditório Horácio Macedo (Roxinho/CCMN). página 2

Foto: Ranan Silva

passaporte e do do-
cumento de identi-
dade com foto. A 
conferência será 
feita na entrada dos 
ônibus e no acesso 
ao local da festa.    

Local da festa: 
Espaço Lonier, na 
Estrada Frei Tibúr-
cio, 470, Vargem 
Grande. Horário: 
das 11h às 17.
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DOIS PONTOS

No dia 1º de dezembro foi a vez 
dos trabalhadores da Escola de En-
fermagem Anna Nery (EEAN)  rece-
berem a visita do Sintufrj. O coorde-
nador Rogério Batista abriu a reunião 
explicando os propósitos da ação sin-
dical nas bases:

Esclarecer dúvidas sobre o acordo 
da greve; conscientizar sobre a impor-
tância das unidades indicarem repre-
sentantes nos grupos de trabalho, en-
tre os quais o GT-Carreira do Sintufrj; 
discutir o cumprimento do acordo 
anterior assinado com a Reitoria e 
o compromisso do atual reitor com 
o desdobramento da pauta interna 
2015, com vistas à assinatura de um 
novo acordo; situar a categoria sobre 
direitos, como o abono-permanência, 
e sobre as ações judiciais coletivas.

Ações judiciais
O assessor jurídico da entidade, 

Rafael Mello, respondeu às dúvidas 
dos trabalhadores sobre contagem de 
tempo especial para aposentadoria 
(tempo trabalhado em atividade in-
salubre ou perigosa) e abono-perma-
nência, e fez um histórico a respeito 
do andamento das ações judiciais 
dos 28,86%, 3,17% e do Plano Bresser 
(26,06%). Quem quis saber sobre pro-
cessos individuais foi orientado pelo 
advogado a procurar o Departamento 
Jurídico do Sintufrj.

A coordenadora Marli Rodrigues 
reiterou a disposição da direção do 
Sintufrj de retornar à unidade para 
nova reunião com os trabalhado-

Sintufrj vai à Anna Nery debater com os trabalhadores
res: “Podemos marcar uma outra 
data para trazermos informações do 
nosso calendário de lutas para que 
vocês participem das ações. Sei que 
é difícil ir no Sindicato, mas temos o 
site (www.sintufrj.org.br) com todas 
as informações. Acessem a internet, se 
inteirem, procurem a gente”, solicitou 
a dirigente.

Assédio moral
Marli também prestou infor-

mações sobre a campanha contra o 
assédio moral na universidade que o 
Sintufrj lançará em breve, em virtude 
do aumento do número de denúncias 
de vítimas de assediadores, inclusive 
no ambiente hospitalar. 

O coordenador Nivaldo Holmes 
destacou o importante papel desem-
penhado pela categoria na UFRJ na 
última greve, inclusive foi ela quem 
liderou a suspensão das matrículas 
presenciais ao Sisu, fator preponde-
rante para abertura de negociação 
entre o governo e o Comando Nacio-
nal de Greve/Fasubra. 

Ele explicou detalhes do acordo 
assinado com o governo, como os 
percentuais de reajuste a partir de 
agosto de 2016 e o aumento dos bene-
fícios em janeiro (vale-alimentação e 
auxílio-creche). Mas também alertou 
para os desdobramentos pautados, 
como a negociação para o aprimora-
mento da Carreira (cujo prazo final é 
maio). Nivaldo aproveitou a ocasião 
para convocar os presentes para a as-
sembleia do dia 3, no auditório do CT.

Reitoria realiza audiência pública 
sobre o orçamento da universidade

A UFRJ realiza, na quarta-
-feira, 9, audiência pública para 
apresentar à comunidade o qua-
dro orçamentário de 2015 e as 
perspectivas para 2016. Será das 

UFRJ discute 
o desastre em 
Mariana

No dia 30 de novembro profes-
sores e dirigentes da UFRJ realiza-
ram a primeira reunião para dis-
cutir a contribuição dos grupos de 
pesquisa da instituição em relação 
ao desastre ambiental em Mariana 
(MG). 

Como produtora de conheci-
mento, existe uma responsabilidade 
ética da universidade com os gran-
des problemas socioambientais do 
país e responsabilidade social para 
com a população atingida, os mu-
nicípios e os órgãos ambientais. 

O objetivo da UFRJ é ajudar a 
construir outro futuro social e am-
biental para o setor de mineração 
do país. Este é um esforço acadê-
mico a ser articulado com outras 
universidades, como a Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) e 
a Universidade Federal do Espírito 
Santo (Ufes).

Mais negros no 
ensino superior

A lei que instituiu cotas sociais 
e raciais nas universidades públi-
cas federais completou três anos 
em 2015 e, segundo a Secretaria 
de Políticas para a Promoção da 
Igualdade Racial (Seppir), alte-
rou a realidade, garantindo vaga, 
de 2013 até o fim do ano, a 150 
mil estudantes negros.

De acordo com dados do 
MEC, em 1997 o percentual de 
jovens pretos, entre 18 e 24 anos, 
que cursavam ou haviam con-
cluído o ensino superior era de 
1,8%; e o de pardos, 2,2%. Em 
2013, o percentual de vagas para 
cotistas foi de 33%; em 2014, de 
40% e o objetivo é que em 2016 
chegue a 50%.

Em 2013 foram 50.937 vagas 
preenchidas por negros, e em 2014, 
60.731. Atualmente, 128 institui-

O Estado Islâmico, 
o Oriente Médio e a 
globalização do terror

Os atentados em Paris e em 
outras partes do mundo, espe-
cialmente no Oriente Médio e na 
África, chamam atenção sobre a 
ação do grupo Estado Islâmico 
e suas ações em um mundo no 
qual as fronteiras são cada vez 
mais permeáveis. Por essa razão 
esse é o tema da palestra do pro-
fessor João Henrique, mestre em 

9h às 13h, no auditório Horácio 
Macedo (Roxinho), no CCMN, 
Cidade Universitária. Haverá 
transmissão ao vivo pela WebTV 
da UFRJ (www.webtv.ufrj.br).

História e doutor em Ciência da 
Religião, na sexta-feira, dia 11, 
das 11h às 13h, no auditório G-2 
da Faculdade de Letras, organi-
zada pela professora Cláudia An-
dréa Prata, do Setor de Língua e 
Literatura Hebraicas, com apoio 
do Departamento de Letras 
Orientais e Eslavas. Inscrições 
gratuitas no local.

ções já adotam a lei de cotas. 

Reconhecimento
O primeiro projeto de lei pro-

pondo ações afirmativas para a 
população negra (Projeto de Lei 
nº 1.332, de 1983) é de autoria 
do então deputado Abdias Nas-
cimento, para quem ação afir-
mativa ou compensatória é um 
conjunto de instrumentos utili-
zado para promover a igualdade 
de oportunidades: “Por meio de-
les, o Estado, a universidade e as 
empresas podem não apenas re-
mediar a discriminação passada 
e presente, mas também prevenir 
a discriminação futura, num 
esforço para se chegar a uma 
sociedade inclusiva, aberta à par-
ticipação igualitária de todos os 
cidadãos”.

COORDENADORES sindicais Nivaldo, Marli e Rogério conduzem a reunião na EEAN

Fotos: Renan Silva
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ASSEMBLEIA

A direção do Sintufrj enca-
minhou, no dia 1º de dezembro, 
ofício ratificando a solicitação da 
apuração do pleito da eleição dos 
representantes técnico-adminis-
trativos para os órgãos colegiados 
superiores da UFRJ. A falta de 
representação oficial da categoria 
nessas instâncias de discussões e 
deliberações da universidade resul-
tou num problema político, o qual 
agora pode redundar em prejuízo 
financeiro para o Sindicato. 

A solicitação da apuração 
foi feita através de requerimento 
enviado à Reitoria no dia 28 de 
outubro, conforme decisão de 
assembleia geral da categoria 
realizada no dia 8 de outubro. 
No ofício a direção destaca que o 
Sintufrj, como parte integrante da 
organização do processo eleitoral, 
providenciou toda a estrutura 
necessária para a votação, e que 
necessitava dar consequência aos 
compromissos assumidos com a 
categoria e com o Sinttel-Rio, que 
emprestou as urnas para a eleição 
e as estavam solicitando de volta. 

O Sinttel-Rio emprestou 100 
urnas e necessita que sejam de-
volvidas porque precisará delas 
para a eleição da nova direção do 
sindicato, marcada para o início 
de 2016. Sem a apuração dos 
votos da eleição dos representantes 

Defesa da UFRJ, da democracia e contra o ajuste fiscal   

Sindicato cobra apuração de eleição para os órgãos colegiados

A categoria reunida em as-
sembleia na quinta-feira, dia 3, 
pela manhã, no auditório do CT, 
aprovou encaminhamentos em 
defesa da democracia no país, da 
UFRJ e contra o ajuste fiscal, e para 
definição da eleição em suspense 
das representações dos técnicos-
-administrativos para os órgãos 
colegiados superiores da univer-
sidade. Por último, os presentes 
acordaram a formação de uma 
chapa de unidade para delegados à 
plenária nacional da Fasubra que 
fará um balanço da greve.

Outra importante votação foi 
em favor do desconto de 1% de con-
tribuição sindical no 13º salário 
da categoria, no vencimento   de 
dezembro (constará do contrache-
que que será entregue em janeiro). 
Por unanimidade, os presentes 
à assembleia concordaram que, 
por uma falha administrativa do 
Sintufrj e em virtude de mudança 
ocorrida na Secretaria de Gestão 
Pública (Segep), a entidade de 
classe não poderia deixar de 
cumprir com seus compromissos 
financeiros. 

Órgãos colegiados
Este foi o ponto da pauta que 

mais foi discutido pela categoria. 

técnico-administrativos, com a 
consequente liberação das urnas, 
o Sintufrj poderá ser prejudicado 
financeiramente, caso tenha que 
repor as urnas do  Sinttel-Rio. 

“Há o prejuízo financeiro. No 
entanto, mais do que isso, temos 
de dar uma satisfação à nossa ca-
tegoria. São mais de 1.800 votos de-
positados nas urnas e que precisam 
ser apurados”, disse o coordenador-
-geral do Sintufrj Francisco de Assis, 
integrante da Comissão Eleitoral 
instituída pela Reitoria.

Impasse
A finalização do processo elei-

toral para a bancada técnico-ad-
ministrativa dos órgãos colegiados 
da UFRJ – com a devida apuração 
dos votos – foi interrompida 
porque houve questionamento de 
duas chapas concorrentes sobre 
possíveis irregularidades ocorridas 
durante o processo de votação. 
Uma das chapas levou o problema 
ao Conselho Universitário. Com 
isso instalou-se o impasse, pois 
não se chegou a uma decisão 
sobre o processo. Desde então os 
técnicos-administrativos em edu-
cação estão sem representação nos 
órgãos colegiados da UFRJ. 

No expediente da sessão do 

Conselho Universitário de 26 de 
novembro a representação discente 
lamentou a ausência da bancada 
técnico-administrativa. A direção do 
Sintufrj pediu a palavra e reforçou a 
fala do estudante. O reitor, por sua 
vez, se comprometeu a convocar 
a Comissão Eleitoral no dia 30 
de novembro. Mas a reunião não 
ocorreu, e a Reitoria justificou o fato 
alegando que a comissão não havia 
sido formalmente convocada. Ro-
berto Leher então se comprometeu 
em fazê-la no dia seguinte.   

Desrespeito
No dia seguinte, 1º de dezem-

bro, os integrantes da Comissão 
Eleitoral representantes da banca-
da indicada pelo Sintufrj compa-
receram à Reitoria para compor a 
instalação dos trabalhos, conforme 
havia sido combinado. Mas isso 
não ocorreu. “Para nossa surpre-
sa, fomos recepcionados por uma 
integrante do gabinete, que nos 
indagou se o grupo estava ali para 
liberar a sala onde se encontram 
as urnas da eleição. Apenas isso. 
Perguntada sobre a presença dos 
representantes da Reitoria na co-
missão, ela não soube responder”, 
informou o coordenador-geral do 
Sintufrj Francisco de Assis. 

Os demais representantes do 
Sintufrj: Marcílio Alves, Aluízio 
Paulino e Luciano Cunha ficaram 
indignados e consideraram um 
verdadeiro desrespeito o tratamen-
to dado pela Reitoria ao Sintufrj. 
“Estivemos presentes no dia 1º de 
dezembro desde as 15h, conforme 
compromisso firmado pelo reitor. 
No entanto, não houve novamen-
te qualquer convocação oficial 
da Reitoria para realizarmos os 
trabalhos necessários para a fina-
lização do pleito. Isso se provou 
pela ausência dos representantes 
da Reitoria. Foi muito desrespeito. 
A Reitoria não pode tratar assim 
a representação da categoria”, 
protestaram.

Duas propostas foram à votação: 
a que ganhou, com apenas uma 
abstenção, defendia que, em 

respeito às posições aprovadas 
em assembleias anteriores, ca-
berá à Comissão Eleitoral dar 

prosseguimento ao processo que 
foi interrompido, promovendo a 
apuração dos votos da categoria.  

Já a proposta menos votada 
defendia que a categoria, em 
assembleia, escolhesse represen-
tações provisórias para os órgãos 
colegiados até a realização de uma 
nova eleição, provavelmente no 
mês de abril.

Ato das centrais
A assembleia aprovou a parti-

cipação da categoria no ato orga-
nizado pelas centrais sindicais, na 
terça-feira, dia 8, às 16h, na Can-
delária, em defesa da democracia 
e contra o ajuste fiscal.

Moções – Os trabalhadores 
aprovaram, ainda, duas moções: 
uma  de apoio e solidariedade 
aos estudantes secundaristas do 
estado de São Paulo, em luta 
contra o desmonte das escolas 
públicas patrocinado pelo gover-
nador tucano Geraldo Alckimin; 
e outra de solidariedade às famí-
lias e amigos de Wilton Esteves 
Domingos Junior, Wesley Cunha 
Rodrigues, Carlos Eduardo Silva 
de Souza, Roberto de Souza Penha 
e Cleiton Correa de Souza, cinco 
jovens brutalmente assassinados 
pela Polícia Militar, em Costa 
Barros, no dia 28 de novembro, 
com 111 tiros, e pela condenação 
dos assassinos.  CATEGORIA quer apuração imediata dos votos da eleição para os órgãos colegiados

REITOR  e pró-reitores reunidos com a direção do Sintufrj, na Reitoria
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INSTITUCIONAL

Depois de anos de luta dos 
técnicos-administrativos 
em educação, finalmente 

é dado os primeiros passos para 
a formulação de uma política 
de saúde para os trabalhadores 
da UFRJ.

Durante três dias (de 2 a 4 de 
dezembro), dezenas de servidores 
de várias áreas de atuação partici-
param do I Fórum de Política de 
Saúde do Trabalhador da UFRJ, 
no auditório da Coppetec, no 
Fundão. O evento foi organizado 
pela Coordenação de Políticas de 
Saúde do Trabalhador (CPST) com 
o objetivo de discutir diretrizes que 
de fato respondam aos anseios e 
expectativas dos trabalhadores. 

“Entendemos que a realização 
de eventos dessa natureza garan-
tem a manutenção da luta do mo-
vimento sindical por implantação 
de uma política de saúde para os 
trabalhadores da universidade, 
já que coloca na pauta o tema. E 
o mérito é dos trabalhadores da 
CPST, que, mesmo atuando em 
instalações precárias e com falta 
de recursos, não abandonaram 
a luta. Portanto, a luta continua, 
e temos que fazer pressão para 
permitir que seja implantada uma 
política de saúde do trabalhador, 
a começar pela construção do 
novo prédio da CPST”, afirmou 
o coordenador-geral do Sintufrj 
Francisco de Assis.

Abertura 
O coordenador do Sintufrj foi o 

primeiro a falar na mesa de abertura 
do Fórum, e fez questão de lembrar 
a realização do grande seminário 
sobre o tema em 2003, organizado 
pela Divisão de Saúde do Traba-
lhador (DVST), hoje CPST. “Vários 
dos encaminhamentos de 2003 
têm reflexos no que temos hoje de 
organização dos trabalhadores por 
local de trabalho, e até no sistema 
integrado de saúde do servidor. O 

Fórum debate uma política de 
saúde para o trabalhador da UFRJ

movimento sindical sempre incluiu 
entre suas principais pautas as 
demandas de saúde do trabalhador, 
que em vários momentos foram foco 
até de enfrentamento interno”, disse.

O coordenador da CPST, Edu-
ardo Oliveira, acrescentou que “a 

intensão (do fórum) era criar uma 
discussão intensa na UFRJ, pois não 
adianta ficar discutindo no gabinete, 
e que a razão de existir da CPST são 
os usuários”. Entre outras ações a 
serem implementadas, ele anunciou 
o acordo que está sendo fechado 

O coordenador da CPST, 
Eduardo Oliveira, explicou que 
em sua palestra inicial traçou 
um diagnóstico organizacional 
da primeira fase da implantação 
da coordenação, e que a segunda 
fase desse diagnóstico é o fórum. 
Ele também disse que a ideia de 
criação de um evento instituciona-
lizado partiu de uma necessidade.

“Quando eu avaliei a organi-
zação da CPST, percebi que falta-

com o município e o estado para 
instalação de uma unidade de pronto 
atendimento no Fundão, “cuja 
população que circula diariamente 
é próxima da de um município”. E 
elogiou a equipe – “os guerreiros na 
CPST” – pela realização do evento.

A pró-reitora de Pessoal, 
Regina Dantas, destacou a impor-
tância da participação de todos e 
afirmou que o assunto deve ser 
levado ao Conselho Universitário 
para ser institucionalizado. Ela 
destacou a responsabilidade da 
UFRJ, que, por ser a maior uni-
versidade federal do país, tem suas 
políticas observadas e “quiçá co-
piadas”, como também ressaltou 
a importância do envolvimento 
da PR-4, do sindicato e de todos, 
especialmente de pesquisadores 
e usuários.

“Isso é histórico. Tenho que 
pontuar o orgulho de pertencer 
ao quadro dos técnicos-admi-
nistrativos, que neste momento 
iniciam essa discussão, aqui. É 
emocionante acompanhar esse 
momento”, disse a pró-reitora.

Palestras  
A primeira palestra do dia 2 

resgatou o histórico da DVST, que 
ganhou estatuto de coordenação 
devido à importância que gradati-
vamente adquiriu. Os palestrantes 
foram o professor emérito da UFRJ 
Nelson Souza e Silva, a ex-diretora 
da Divisão, Vânia Glória, e Edu-
ardo Oliveira. Também foram 
apresentados projetos de unidades 
que integram o Comitê Técnico 
Acadêmico (CTA), que reúne 
especialistas de diversas áreas de 
unidades que atuam em projetos 
ligados à saúde do trabalhador. 

A mediação foi da enfermeira 
Riany Brites, membro do CTA, e 
os autores dos trabalhos foram 
os professores Renata Machado, 
do Instituto de Nutrição, Leandro 
Nogueira, diretor da Escola de 
Educação Física, e Vanessa Chaia 
e Carolina Alonso, do curso de 
Terapia Ocupacional. 

No dia 3, o público conheceu 
aspectos do Sistema Integrado 
de Atenção à Saúde do Servidor 
(Siass), dados epidemiológicos 
atualizados e mecanismos de im-
plementação de políticas de saúde.

No dia 4, os grupos de trabalho 
formularam as propostas que 
seriam apresentadas à plenária 
final, à tarde, para a qual era 
esperada a presença do reitor e 
das entidades representativas dos 
trabalhadores da universidade, 
Sintufrj e Adufrj.

Seminário de 2003 
definiu política

O seminário Políticas de Saúde 
Integral do Trabalhador da UFRJ, 
realizado em outubro de 2003, foi 
responsável por elaborar o projeto 
final originado da união da pro-
posta desenvolvida pelo grupo de 
trabalho “Saúde Integral do Tra-
balhador” e de ideias apresentadas 
pelos participantes, funcionários 
de diversas unidades. 

Entre os pontos principais da 
proposta estavam o atendimento 
integral aos funcionários ativos e 
aposentados, a integração e amplia-
ção de ações existentes, o desenvolvi-
mento de projetos de assistência aos 
discentes, a criação de um centro 
de vigilância epidemiológica e a 
integração com a academia visando 
à capacitação dos trabalhadores.

“O fórum é uma necessidade”
va planejamento e que a gente pre-
cisava ouvir a comunidade. Como 
ouvir a comunidade e aproveitar 
para, ao mesmo tempo, estabelecer 
diretrizes institucionais? Pensamos 
primeiro num seminário. Mas as 
colegas sugeriram transformar 
isso num fórum, porque tem poder 
de estabelecimento de diretrizes”, 
justificou. 

Essas diretrizes, segundo ele, 
serão levadas ao reitor para serem 

entregues, discutidas e aprovadas 
no Conselho Universitário. “Es-
peramos sair daqui com algumas 
diretrizes estabelecidas: o que a 
gente faz com relação à perícia, 
com a vigilância, com a educa-
ção e formação e principalmente 
com relação à assistência”, diz 
ele, com a proposta de desdobrar 
diretrizes em objetivos espe-
cíficos que serão, por sua vez, 
desdobrados em ação.

TRABALHADORES de várias unidades e de diferentes setores participaram da discussão

FRANCISCO de Assis, Regina Dantas e Eduardo Oliveira 

Fotos: Renan Silva
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CRISE NO HU

Ameaça de interromper mais serviços se mantém
Governo só enviou R$ 3 milhões dos R$ 11 milhões necessários para pagar fornecedores em 
atraso em novembro. Direção da unidade não sabe o que fazer com as dívidas de dezembro

A crise no Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (HUCFF) 
continua. Na última semana, che-
garam recursos, mas não o sufi-
ciente. Dos R$ 11 milhõ  es que 
precisavam ser repassados pelo go-
verno ao hospital para este pudesse 
pagar fornecedores só chegaram 
R$ 3 milhões. Por conta disso con-
tinuam suspensas as internações e 
cirurgias eletivas. 

Na ponta do lápis, segundo a 
direção, faltam R$ 7.750.275,00 
para a unidade quitar os pagamen-
tos em atraso referentes ao mês de 
novembro. O montante necessário 
para a mesma finalidade em de-
zembro: R$ 4.179.247,00, o hospi-
tal não se tem notícias.

Vivendo de estoque
“Realmente não estamos ad-

mitindo ninguém eletivo. E hou-
ve queda no movimento cirúrgico 
por causa disso nesses dias todos. 
Mas estamos dando atendimento 
a quem estava internado. É uma 
situação muito preocupante, 
porque a gente está vivendo de 
estoque e com uma reserva mí-
nima de orçamento, abaixo do 
aceitável. A preocupação é não 
vir o dinheiro e a gente não sa-
ber o que fazer. Antes que chegue 
a essa situação, a gente começou 
a reduzir as eletivas (não emer-
genciais) para não faltar para 
emergências”, afirmou o diretor 
Eduardo Côrtes.

“A gente não reativou (os ser-
viços) porque os três milhões não 
são suficientes para resolver todos 

Caurj esclarece problemas com a ANS
A Caixa Assistencial Univer-

sitária do Rio de Janeiro (Caurj) 
publicou no dia 30 de novembro, 
em sua página na internet, uma 
nota oficial esclarecendo aos as-
sociados as providências que tem 
tomado em relação às exigências 
feitas pela Agência Nacional de 
Saúde (ANS). 

A ANS move processo adminis-
trativo contra a Caurj desde 2005, 
e, segundo a nota, foram inter-
postos recursos administrativos 
pedindo reconsideração das puni-
ções aplicadas pela ANS, as quais 
foram reconsideradas pelo órgão. 
O processo se deve a exigências 

cadastrais e de aporte financeiro 
feitas pela agência reguladora.

Caurj pede tranquilidade
A presidente da Caurj, Maria 

Raquel de Assis, pediu aos associa-
dos que fiquem tranquilos, porque 
todas as providências para res-
guardar seus direitos estão sendo 
tomadas. “Contratamos o escritório 
Rodarte Nogueira para cumprir as 
exigências da ANS desde o início do 
processo. A ANS promoveu algumas 
mudanças, e com isso tivemos que 
nos readequar.  Afirmo que não 
estamos devendo nada e estamos 
adimplentes com nossos deveres e 

obrigações. O aporte financeiro é 
exigido pela ANS a todas as opera-
doras, e, conforme decisão de nossa 
assembleia de 10 de setembro, esta-
mos aplicando a proposta aprova-
da”, explicou a dirigente. 

Segundo a presidente, na as-
sembleia de 10 de setembro ficou 
deliberado que, para o aporte fi-
nanceiro, os associados contribui-
riam com 50% da mensalidade em 
outubro e novembro, e 100% da 
mensalidade em dezembro. Já as 
alterações cadastrais foram feitas 
através da alteração do Estatuto – 
correspondendo a 21 exigências da 
ANS – na mesma assembleia. Ma-

ria Raquel explicou também que, 
conforme decisão da assembleia, 
os associados que cancelaram seus 
contratos após 10 de setembro deste 
ano têm de efetuar o pagamento do 
aporte financeiro.

Maria Raquel informa que está 
aguardando o pronunciamento da 
ANS e espera que até o fim do ano 
tenha boas notícias para dar aos 
associados.

Caurj
A Caixa Assistencial Univer-

sitária do Rio de Janeiro é uma 
sociedade civil sem fins lucrativos, 
criada por iniciativa comunitária. 

Fundada em 1995, vem crescendo 
continuamente. Atualmente tem 
4.600 associados. A Caurj abrange 
principalmente a UFRJ, onde foi 
criada, e expandiu-se para a Uni-
rio, Uerj e UFF, tornando-se capaz 
de atender outras instituições.

A Caurj tem como objetivo pres-
tar assistência médico-hospitalar, 
através de planos de saúde, aos 
servidores ativos e inativos e aos 
alunos das instituições de ensino 
superior e/ou pesquisa do Estado do 
Rio de Janeiro, bem como a seus de-
pendentes. A caixa assistencial bus-
ca alternativa de preços aos planos 
de saúde do mercado. 

os pagamentos do hospital com 
os fornecedores que entregaram 
os insumos”. Segundo o diretor, o 
que está em atraso é o pagamento 
de insumos comprados nos últi-
mos três meses. 

Dentre os insumos necessários 
ao funcionamento do hospital estão 
medicamentos e material cirúrgico, 
e o serviço de manutenção de equi-
pamentos. “Sem recursos, não po-
demos garantir nosso abastecimento 
e somos obrigados a reduzir nossas 
atividades de forma progressiva e or-
ganizada, para minimizar os danos 

aos nossos pacientes e ao ensino”, re-
sumiu Côrtes em comunicado à co-
munidade, no qual justifica que não 
seria justo para os pacientes serem 
internados e depois ouvirem “não 
termos condições de providenciar 
medicamentos e outros materiais 
necessários ao tratamento”.

Mas, apesar de lamentar a 
situação, o diretor está otimista: 
“Acredito que isso deva se resol-
ver ao longo des ta semana ou 
da outra”. Segundo o diretor, 
prossegue o esforço de parla-
mentares com o objetivo de aju-

dar o hospital.
O chamado gabinete de crise 

– do qual participam as diversas 
divisões do hospital – continua se 
reunindo duas vezes por dia para 
reavaliar a situação.

Comunidade se mobiliza
Os servidores que atuam no 

hospital torcem pelo restabele-
cimento das atividades. Alguns 
formaram grupos de orações pela 
melhoria da situação.

Estudantes também estão se 
mobilizando para ajudar o HU. 

Segundo a assessoria de imprensa 
da unidade, integrantes do Centro 
Acadêmico de Medicina se reuni-
ram com o diretor no dia 1º para 
se inteirarem da situação, e depois 
participaram do gabinete de crise.

Estava prevista a realização de 
um ato em frente ao HU, organiza-
do pelos estudantes da Faculdade 
de Medicina, na sexta-feira, dia 4, 
às 11h. Eles pretendem organizar 
mais manifestações esta semana 
em parceria com outras instituições 
do estado que também têm sofrido 
com a falta de verbas.

CENTRO cirúrgico: cirurgias eletivas foram suspensas por conta da falta de recursos para insumos básicos

Foto: Renan Silva
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Kit de autoexame do HIV será vendido em farmácias
MS diz que a doença está sob controle, mas preocupa a incidência entre os jovens, 
principalmente no Sudeste e Sul. Atualmente são 92.210 gestantes com o vírus HIV

“Viver com HIV 
não é fácil, mas 
eu encaro” é o 
título da campanha 
nacional lançada 
pelo Ministério 
da Saúde no Dia 
Internacional de 
Luta contra a Aids 
(1º de dezembro) 
para incentivar 
portadores de HIV 
a iniciar tratamento, 
que é gratuito e 
oferecido pelo 
Sistema Único de 
Saúde (SUS). O 
objetivo é melhorar 
a qualidade de 
vida dos doentes 
e reduzir a 
transmissão do 
vírus. 

A campanha reforça a nova 
mensagem sobre o tratamento e 
a prevenção e a decisão recente 
do governo federal de autorizar a 
comercialização do autoexame 
para diagnóstico da doença em 
farmácias e drogarias. A medida 
visa permitir que as pessoas com 
receio de fazer o teste na rede pú-
blica ou privada possam fazer um 
autoexame e, a partir daí, buscar 
tratamento.

O tratamento oferecido reduz a 
carga do vírus no corpo, o que ga-
rante maior qualidade de vida no 
convívio com o vírus e redução da 
transmissão do HIV. De acordo com 
o Ministério da Saúde, o kit para 
autoexame deverá estar disponível 
no mercado brasileiro no primeiro 
semestre de 2016.

Sob controle
A edição 2015 do Boletim HIV-

-Aids informa que desde o início da 
epidemia da doença no Brasil, em 
1980, até junho deste ano foram re-
gistrados 798.366 casos de aids.

Nos dados mais recentes, o 
documento mostra que a taxa de 
identificação da doença caiu 5,5% 
no país entre 2013 e 2014, passan-
do de 20,8 casos por grupo de 100 
mil habitantes no ano retrasado 
para 19,7 casos no ano passado, na 
maior redução em 12 anos de epi-
demia no Brasil.

Considerando os últimos 12 

anos, a taxa de identificação da 
doença foi reduzida em 9%, de 21,6 
casos por grupo de 100 mil habi-
tantes em 2003 para 19,7 casos em 
2014.

Do total das pessoas portadoras 
da doença, 80% fizeram o teste e sa-
bem que carregam o vírus, e dessas, 
62% estão em tratamento. Segundo 
o Ministério da Saúde, os doentes 
que se submetem ao medicamento 
registram importante redução da 
carga viral (quantidade de vírus 
no corpo), contribuindo expres-
sivamente para a diminuição da 
transmissão do vírus e controle da 
enfermidade.

“A aids é grave, devastadora e 
precisa se encarada com serieda-
de”, alerta o ministro Marcelo de 
Castro. O vírus HIV é transmitido de 
quatro formas: pelo sangue, sêmen, 
secreção vaginal e leite materno.

Jovens
Em 2004, a taxa de identifica-

ção da doença entre jovens (pessoas 
entre 15 e 24 anos) era de 9,5 casos 
para cada 100 mil habitantes. Em 
2014, esse número subiu para 13,4 
casos, com alta de 41% nesse seg-
mento.

Esse dado preocupa o Ministé-
rio da Saúde, por isso a campanha 
procura atingir principalmente os 
jovens. Para o diretor do Departa-
mento de Vigilância, Prevenção e 
Combate a Aids, Fábio Mesquita, o 
alastramento da aids entre os jo-
vens é um problema mundial asso-
ciado ao fato de a atual geração de 
adolescentes e de jovens adultos ser 
mais liberal que os jovens das déca-
das de 80 e 90, que conviveram com 
períodos mais agudos do drama da 
aids. 

A doença no Brasil
No território nacional a maior 

parte dos casos está nos estados do 
Sudeste (53,8%) e do Sul (20%).

As regiões Nordeste, Centro-Oes-
te e Norte correspondem a 14,6%, 
5,9% e 5,7% de todos os casos, res-
pectivamente. 

Na classificação por gênero, o 
Boletim HIV Aids 2015 informa que 
65% dos infectados são homens.

Entre as mulheres, os dados 
coletados desde 2000 até junho 
de 2015 mostram 92.210 gestan-
tes portadoras do vírus, a maio-
ria (71,3%) residente das regiões 
Sudeste e Sul. Somente em 2014 
foram notificadas 7.668 gestantes 
infectadas.  

Fonte: Ministério da Saúde

Onde fazer o teste?
Os testes para detectar o vírus HIV 

são realizados pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) sigilosa e gratuitamente 
nos Centros de Testagem e Aconse-
lhamento (CTA), que são unidades 
da rede pública. Laboratórios da rede 
particular também realizam estes 
testes.

Ao receberem o resultado, os 
pacientes passam por um processo 
de aconselhamento, feito de forma 
cuidadosa, com o objetivo de facilitar 
a interpretação do resultado pelo pa-
ciente.

Saiba onde encontrar os CTAs no 
Estado do Rio de Janeiro: 

CTA – Campos dos Goytacazes/
Programa Municipal DST/Aids de 
Campos dos Goytacazes.
Rua Conselheiro Otaviano, 241.
CEP: 28010-140 – Centro – Campos 
dos Goytacazes. 
Tel.: (22) 2733-3335. Fax: 2733-0088.
E-mail: dstaids@ceusanet.com.br 

CTA – Duque de Caxias/Centro 
Municipal de Saúde de Duque de 
Caxias.
Rua General Gurjão, s/n.
CEP: 25.000-000 – Centro – Duque 
de Caxias.
Tel.: (21) 2671-7659, ramal 221. Fax: 
2672-0450.
E-mail: darcymf@ig.com.br 

CTA – Macaé/SAE e sede do 
Programa Municipal de DST/Aids 
de Macaé.

Rua Velho Campos, 354.
CEP: 27910-210 – Centro – Macaé.
Tel.: (22) 2765-4459. Fax: 2772-9397.
E-mail: aidsmacae@yahoo.com.br
 

CTA – Mesquita – Policlínica 
Celestina José Ricardo Rosa
Rua Paraná, 557.
Centro – Mesquita. 
Tel.:  (21) 2796-3541 (PS) 

CTA – Santa Rosa/Niterói – Poli-
clínica Comunitária Sergio Arouca.
Praça Vital Brasil s/n.
CEP: 24230-340 – Vital Brasil – 
Niterói. 
Tel.: (21) 2711-2366, ramal 216. 
 

CTA – Nova Iguaçu Centro de 
Saúde Dr. Vasco Barcelos.
Rua Bernardino de Mello, 1895.
CEP: 26255-140 – Centro – Nova Iguaçu. 
Tel.:  (21) 2768-5921.
E-mail: paulaguidone@globo.com 

CTA – Rocha Maia no Rio de Ja-
neiro – Hospital Municipal Rocha 
Maia.
Rua General Severiano, 91.
CEP: 22290-901 – Botafogo.  
Tel.: (21) 2295-2095. Fax: 2295-2295.
E-mail: hmrmaia@rio.rj.gov.br
 

CTA – Gaffrée e Guinle do Rio 
de Janeiro – Hospital Universitário 
Gaffrée e Guinle.
Rua Mariz e Barros, 775.
CEP: 20270-004 – Tijuca.  
Tel.: (21) 2568-4244. Fax: 2264-4118

CTA – Madureira / Unidade 
Integrada de Saúde Herculano 
Pinheiro.
Av. Ministro Edgar Romero, 276 B.
CEP: 21360-200 – Madureira.  
Tel.: (21) 3390-0180, ramal 235. 
Fax: 3350-9211. 

CTA – Hospital-Escola São Fran-
cisco de Assis (Hesfa/UFRJ).
Avenida Presidente Vargas, 2863.
CEP: 20210-030 – Cidade Nova.  
Tel.: (21) 2293-2255. Fax: 3184-
4425.
E-mail: sonia@ponte.ufrj.br

CTA – São Gonçalo – Posto de 
Atendimento Médico – PAM Neves.
Rua Prof. João Pereira Dias s/nº
CEP: 24425-004 – Neves – São Gon-
çalo.
Tel.: (21) 2624-5756.
E-mail: coorddstaidssg@yahoo.com.
br 

CTA – São João do Meriti CS Dr. 
Anibal Viriato de Azevedo.
Rua Pastor Joaquim Rosa, s/n.
CEP: 25555-000 – Vilar do teles – São 
João de Meriti. 
Tel.: (21) 3755-5525.
E-mail: aidsjm@ig.com.br 

CTA – Volta Redonda – Centro 
de Doenças Infecciosas.
Rua Governador Luiz Monteiro, 282.
CEP: 27293-080 – Aterrado – Volta 
Redonda. 
Tel.: (24) 3345-1666, ramal 236.
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GÊNERO

Reunião com centrais sindicais e movimentos populares 
no dia 7, em São Paulo, e ato no dia 8, às 16h, na Cande-
lária, no Rio, fazem parte do calendário de mobilizações 
convocadas pela CUT em defesa da democracia.

“Diante dos ataques inescrupulosos contra a demo-
cracia que nosso país vem sofrendo, a Central Única dos 
Trabalhadores, com a unidade da classe trabalhadora e 
dos movimentos sociais, estará nas ruas de todo o Brasil 
em defesa do mandato democrático-popular legitimamente 
eleito pela população brasileira. Por isso, a CUT convoca toda 
sua militância, suas estaduais, ramos, entidades orgânicas e 
filiadas e toda a sua base sindical para avermelhar o país, de 
Norte a Sul, em defesa da democracia e de qualquer ameaça 
contra a liberdade do povo brasileiro”, diz o texto da convo-
catória na página da Central na internet (www.cut.org.br).

A Central orienta que é preciso intensificar a atuação 
dos comitês estaduais de mobilização sindical e social em 
conjunto com a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem 
Medo, e criar comitês onde ainda não existem e atingir os 
locais de trabalho e de moradia, os espaços públicos, no 
campo e na cidade com a realização de reuniões de base, 
plenárias, ações de massa, audiências públicas e outras 
iniciativas de mobilização e organização popular.

 A Executiva Nacional da CUT, em reunião extraordi-
nária na quinta-feira, 3, emitiu uma Nota Oficial sobre o 
pedido de impeachment contra a presidenta Dilma e reitera 
a importância da participação CUTista nas ações em defesa 
da democracia e contra o golpe, como 

Mobilizações confirmadas 
Brasília/DF - 4/12 (sexta-feira) às 16h30 – Concentração 

no Plano Piloto.
Este foi o primeiro ato de massa da CUT e movimentos 

“Conhecimento é tudo”
A técnica-administrativa Selma 

Ribeiro de Farias, 49 anos, poderia 
ser mais uma trabalhadora da UFRJ 
conformada com sua estabilidade 
de  funcionária pública. Mas ela 
preferiu sair dessa zona de conforto 
e investir no seu crescimento profis-
sional. Graduada em administração 
e com pós-graduação em Gestão de 
Recursos Humanos, Selma prepara-
-se para fazer  mestrado. Para ela, 
conhecimento é a base de tudo.

“Sempre fui vigilante. Mas não 
me acomodei no cargo. Sou for-
mada e cheguei a exercer cargo de 
chefia na área administrativa. Na 
universidade não fui discriminada 
por ser negra, mais sim pela minha 
condição de vigilante. O senso 
comum avalia que o funcionário 
neste cargo não tem capacidade 
para exercer outras funções. Mas a 
discriminação racial na sociedade 
é velada, por isso diretamente não 
sofri com o preconceito. Porém, 
só nos impondo temos base. 
Conhecimento. Conhecimento 
é tudo. Nessa minha trajetória o 
meu projeto atual é conquistar o 
mestrado”, reafirmou Selma.

Em 1989 Selma iniciou sua 

Não vai ter golpe!
sociais após o anúncio da aceitação do processo de impe-
achment, pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, no 
mesmo dia (2/12) em que foi aberta a investigação contra 
ele na Câmara dos Deputados.

São Paulo/SP
7/12 - Reunião com Centrais Sindicais e movimentos 

sociais no Sindicato dos Engenheiros (São Paulo) a partir 
das 11 horas. 

Rio de Janeiro/RJ
8/12 - Ato em Defesa da Democracia e do Mandato 

Democrático-Popular, Contra o Golpe, no Rio de Janeiro: às 
16h, concentração em frente à Igreja da Candelária; às 17h, 
caminhada até a sede da Petrobras; às 18h, caminhada até 
a Cinelândia, onde será realizado o ato político.

“Não podemos compactuar com tese golpista” 
O presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalha-

doras do Brasil (CTB), Adilson Araújo, manifestou repúdio 
à manifestação pró-impeachment da presidenta Dilma 
Rousseff encaminhada pelo presidente da Câmara, Eduar-
do Cunha. Segundo o portal da Central, Araújo considera 
que o parlamentar, “mergulhado em graves denúncias de 
corrupção, não reúne sequer condições morais e éticas para 
o cargo, tampouco para questionar a legitimidade de um 
governo democraticamente eleito por 53% dos brasileiros. 
Trata-se de uma posição golpista e como tal deve ser dura-
mente combatida”.

Ato contra o golpe na Conferência Nacional de Saúde
Sob gritos de “Não vai ter golpe”, a presidenta Dilma foi 

recebida em seu primeiro evento público, na sexta-feira, dia 

4, após a aceitação do pedido de impeachment pela Câmara, 
na 15ª Conferência Nacional de Saúde.

Segundo portal da CTB, delegações de todo o país e enti-
dades presentes na Conferência realizaram na quinta-feira, 
dia 3, em Brasília, um grande ato em apoio à permanência 
da presidenta Dilma no governo e contra o acolhimento do 
processo de impeachment. 

Centrais divulgam nota conjunta
As Centrais Sindicais, signatárias desta nota, realizaram 

hoje o lançamento do documento Compromisso pelo Desen-
volvimento, reunindo o conjunto das Centrais Sindicais e 
amplos setores dos empresários e da sociedade, com o objetivo 
de superar a crise econômica que está provocando desem-
prego e a recessão, como consequência da crise política.

Este documento propõe uma Nova Agenda visando à 
retomada da produção, dos empregos e da melhoria da 
renda. Por isso, consideramos inoportuna a iniciativa do 
presidente da Câmara, Eduardo Cunha, em acolher o pedido 
de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff.

 Esta atitude de Eduardo Cunha potencializa a crise 
política e piora a crise econômica, aumentando a instabi-
lidade, afastando os investimentos e prejudicando o Brasil.

O Brasil é muito maior do que a crise!
Conclamamos a sociedade brasileira, especialmente 

o Congresso Nacional, a superar as divergências políticas 
e se unirem em torno dessa Nova Agenda de crescimento 
econômico e social.

São Paulo, 3 de dezembro de 2015.
Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil 

(CTB), Central Única dos Trabalhadores (CUT) e Nova 
Central Sindical de Trabalhadores (NCST).

trajetória profissional na UFRJ. Foi 
uma das aprovadas na primeira 
turma concursada de vigilante 
patrimonial. Até 1994 atuou na 
Divisão de Segurança (Diseg). No 
ano seguinte foi convidada  para 
trabalhar na Seção de Recursos 
Humanos do Instituto de Química. 
Nessa época, a universidade sofria 
bastante com a falta de pessoal 
administrativo. Dois anos depois 
ocupou o cargo de substituta 
eventual da chefe. Em 2004 pas-
sou a chefe da seção. Em 2005 foi 
trabalhar na Divisão de Contratos 
da Superintendência Geral de 
Administração e Finanças (SG-6). 
Em 2008 retornou à Diseg, onde 
está até hoje.

Como mensagem às colegas 
trabalhadoras da UFRJ, Selma 
destaca a importância de adquirir 
conhecimento, persistir nos seus 
propósitos e ter coragem para 
enfrentar as dificuldades. 

“Temos que estudar, sempre. 
O conhecimento é o instrumento 
essencial contra o preconceito e a 
discriminação. Pois adquirimos 
opinião e visão próprias sobre 
os fatos, caso contrário vamos 

cara. Só assim vamos conquistan-
do novas parcerias e reafirmando 
e afirmando nossas referências. 
Temos muitas referências, mas 

mirar no que é alheio à nossa 
realidade. Não podemos ter medo 
de enfrentar as adversidades e de 
nos mostrarmos. Mostrar a nossa 

a mídia as esconde. Ao criarmos 
nossa estrutura, seguimos em 
frente e podemos ir contra qual-
quer violência”, aconselha Selma.

Foto: Ranan Silva
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ÚLTIMA PÁGINA

O Sintufrj adotou algumas 
medidas para facilitar 
ainda mais o acesso dos 

sindicalizados e seus dependentes 
aos serviços oferecidos pela entida-
de. Uma delas foi levar a Oficina 
de Música para o Espaço Saúde do 
Trabalhador e para a subsede sin-
dical no HU. O Sindicato oferece 
aulas de violão, banjo e cavaqui-
nho. Quem estiver interessado em 
tocar qualquer um desses instru-
mentos é só fazer contato e iniciar 
o aprendizado. 

Os professores Marcelo Telles e 
Roberto Camargo têm um méto-
do que torna fácil o aprendizado. 
Segundo Marcelo, já na primeira 
aula o aluno aprende a tocar uma 
música. Ele destaca que o ensino 
musical não é acessível à popu-
lação em geral, e a oportunidade 
criada pelo Sintufrj para seus sin-
dicalizados e dependentes é única. 
“Somos o país mais musical do 
mundo e também o que tem mais 
analfabetos musicais. A maioria 
da população não tem acesso ao 
mundo musical”, acredita.

Música faz bem para o corpo e a mente 

Os benefícios da 
música na vida das 
pessoas inspiraram 
a criação do 
curso superior de 
Musicoterapia. A 
Oficina de Música 
do Sintufrj está de 
portas abertas para 
os sindicalizados e 
seus dependentes

Atualmente a Oficina de Mú-
sica tem entre 12 a 15 alunos. De 
acordo com Marcelo, a ida da ofi-
cina para o Espaço Saúde do Tra-
balhador congregou o trabalho 
físico ao mental. “Aqui é coração 
de mãe. Pode vir que será muito 
bem-vindo”, garante o professor. 
Os alunos estão lá para compro-
var a máxima.  

Benefícios da música 
São inúmeros os benefícios 

que a música traz para nossa 
saúde. Ela nos torna mais hu-
manos, nos ajudando a entender 
o sentimento do próximo, me-
lhorando o relacionamento com 
as pessoas. Através da música é 
possível protestar, impor uma 
opinião, mover multidões. A mú-
sica não faz bem somente a uma 
pessoa, e sim ao mundo todo. Por 
isso toque um instrumento, can-
te, ouça, sinta todo o poder que 
um som pode trazer. “O estudo da 
música une corpo, mente e espí-
rito”, ensina Marcelo Telles.

Nos dias atuais existem até 
cursos que formam profissio-
nais que tratam pacientes com 
problemas físicos, mentais e so-
ciais através do uso da música 
e dos sons. “O poder da música 
é tão fantástico que se criou um 
curso superior, que é a musico-
terapia. Através da utilização de 
instrumentos musicais, vocais ou 
ruídos é possível tratar diversos 
problemas. “Tenho uma colega 
que trata a síndrome de Burnout 
[caracterizada por ser o ponto 
máximo do estresse profissional] 
através da música”, acrescenta o 
professor.

Não é de hoje que o homem 
sabe que a música faz bem para 
a saúde. Desde a Grécia antiga já 
havia estudos sobre isso. O filó-
sofo Aristóteles, por exemplo, no 

século V a.C, reparou que as can-
ções causavam uma influência 
positiva sobre o corpo humano e 
passou a utilizá-las para ajudar 
pessoas que sofriam com proble-
mas psicológicos.

Em 1500 a.C, Papiros de 
Kahun percebeu que a música 
trazia benefícios às mulheres 
grávidas e passou a usufruir dela 
para ajudá-las durante a gestação. 
Mas foi somente após a Primeira 
Guerra Mundial que as melodias 
passaram a ser utilizadas em hos-
pitais como terapia para veteranos 
de batalhas. A partir de então essa 
ciência não parou de evoluir.

Em uma vida contemporâ-
nea cada vez mais barulhenta, 
as canções se tornam cada vez 
mais necessárias. Muitas can-
ções, através de suas palavras e 

notas musicais, nos remetem a 
uma sensação de paz e felicidade 
e nos transportam a um estado 
até mesmo de graça. 

Pelo forte impacto causado 
pela música no cérebro huma-
no, recomenda-se que ela seja 
introduzida na vida das crianças 
desde cedo. Ela ajuda na preven-
ção do mal de Alzheimer e reduz 
a ansiedade e a solidão, poden-
do, assim, evitar a depressão. Por 
diminuir o estresse, ela permite 
que o corpo fique mais relaxado, 
deixando o sistema imunológi-
co livre para trabalhar no seu 
potencial máximo, ajudando a 
combater doenças cotidianas: 
como gripes e resfriados.

A estudante Isabela Vieira 
tem apenas 13 anos e paixão por 
música. Sua mãe, que é frequen-

tadora do Espaço Saúde do Tra-
balhador, foi quem a levou para a 
Oficina de Música. “Gosto muito. 
Tentei ter aulas em outros luga-
res, mas ficou complicado. Ainda 
mais que moro na Vila Residen-
cial. Tô achando bacana as aulas 
aqui na Oficina. Já tive 10 aulas 
e aprendi muita coisa”, conta a 
adolescente.

O técnico em eletrônica Gui-
lherme Dantas, de 58 anos, é um 
dos veteranos na Oficina. Come-
çou a frequentar as aulas em 
2000, parou um ano, mas reto-
mou em 2014. Bem-humorado, 
ele informa que toca violão e 
acordeão. “Só parei uma vez por-
que tive problemas pessoais. Ago-
ra estou de volta e com muito gás. 
Toco por prazer”, explica.

• Cavaquinho e banjo:

Às terças-feiras, das 13h às 
15h, na subsede sindical no HU.

Às sextas-feiras, das 9h 
às 11h, no Espaço Saúde do 
Trabalhador (Fundão).

• Violão:

Às quartas-feiras, das 17h30 
às 19h30, no Espaço Saúde do 
Trabalhador (Fundão).

Às sextas-feiras, das 9h 
às 11h, no Espaço Saúde do 
Trabalhador (Fundão). 

Dias, horários 
e local

PROFESSOR Marcelo, ladeado pelos alunos Isabela e Guilherme

COORDENADOR de Organização e Política Sindical, Aluizio Nascimento, aluno, coordenador de 
Educação, Cultura e Formação Sindical, Clério Rosa, mais alunos e o professor Marcelo, em pé

Fotos: Renan Silva


