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Terça-feira, 28 de março:
Dia de Paralisação e Luta na UFRJ pela recuperação dos

28,86% e em defesa de todas as conquistas judiciais.

Às 9h, ato na antessala do reitor; às 15h, protesto em frente à Justiça Federal. Páginas 6 e 7

Este também é o Dia Nacional de Paralisação e Luta contra as reformas da Previdência e trabalhista,
todos os ataques a nossos direitos pelo governo golpista e em defesa do serviço público. 

E, no dia 31 de março, a classe trabalhadora brasileira vai dar um BASTA definitivo ao retrocesso imposto pelos golpistas! 
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NEM UM DIREITO A MENOS

Seminário aprova carta aberta de protesto
Documento denuncia a destruição das políticas para mulheres pelo governo golpista

O seminário “8 de Março, Dia 
Internacional da Mulher: em defe-
sa dos direitos humanos”, realizado 
na terça-feira, 21 de março, no au-
ditório do Instituto de Estudos em 
Saúde Coletiva (Iesc), na Ilha do 
Fundão, serviu para exaltar a luta 
das mulheres e comemorar um 
ano de funcionamento do Centro 
de Referência para Mulheres Suely 
Souza de Almeida (CRM-SSA). 

As participantes do seminário 
produziram uma carta aberta pro-
testando contra o desmonte das po-
líticas para os direitos da mulher no 
âmbito federal, estadual e munici-
pal que será entregue ao presidente 
do Tribunal de Justiça, ao presiden-
te da Assembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro (Alerj) e ao governador 
do Estado do Rio. O documento 
também se refere à anulação de 
conquistas, como a imposição de 
novas regras para as mulheres 
contidas na proposta de reforma da 
Previdência. 

Próximo evento – Além disso, 
o seminário aprovou a realização 
de um grande encontro de femi-
nistas históricas com as jovens 
feministas atuais, no Centro de 
Referência Suely Souza de Almei-
da, que funciona na Cidade Uni-
versitária, próximo da Prefeitura 
Universitária.  

Órgão de defesa
das mulheres

“Renovamos as forças para re-
sistir diante do caos e do desmonte 
das políticas públicas hoje reali-
zados pelos governos federal, esta-
dual e municipal. Comemoramos 

também a luta das mulheres e um 
ano de funcionamento do Centro 
de Referência para Mulheres Suely 
Souza de Almeida, inaugurado no 
dia 22 de março de 2016, e que foi 
uma conquista para a comunida-
de da UFRJ, para as mulheres das 
comunidades vizinhas e também 

para a instituição”, declarou a co-
ordenadora Marisa Chaves.

Marisa destacou a importância 
dada pela instituição ao Centro de 
Referência na abertura do evento. 
“Foi muito especial. A vice-reitora 
Denise Nascimento falou da impor-
tância do CRM como um órgão que 

faz a política institucional de defesa 
do direito das mulheres”. Também 
prestigiaram o evento os pró-reitores 
de Planejamento, Desenvolvimento 
e Finanças e de Extensão, Roberto 
Gambine e Maria Malta, respec-
tivamente, a decana do Centro de 
Filosofia e Ciências Humanas, Lilia 

Pougy, e o coordenador do Núcleo 
de Estudos de Políticas Públicas em 
Direitos Humanos, Vantuil Pereira. 
A mediação da mesa de abertura 
ficou a cargo da coordenadora do 
Centro de Referência de Mulheres 
da Maré Carminha Rosa (CRMM), 
Érika Carvalho.

Hora de mobilizar 
A mesa de debates reuniu a ex-

-secretária de Políticas para Mulhe-
res do governo Lula, Nilcéia Freire, 
a integrante da Comissão de Defesa 
da Mulher na Câmara Municipal, 
Marielle Franco, a estudante do 
Movimento Olga Benário, Paula 
Guedes, e a coordenadora da Ong 
Cidadania, Estudo, Pesquisa, In-
formação e Ação (Cepia), Leila Li-
nhares. A mediação coube a Marisa 
Chaves. As debatedoras destacaram 
a necessidade de mobilização das 
mulheres com o objetivo de reto-
mar as políticas públicas conquis-
tadas durante décadas e que vêm 
sendo desmanteladas desde o go-
verno de Michel Temer. 

A coordenadora de Políticas So-
ciais do Sintufrj, Marli Rodrigues, 
ressaltou o protagonismo e a diver-
sidade política do seminário. “Além 
da posição colocada na carta aberta 
e da aprovação de realização de um 
encontro de mulheres, achei muito 
interessante a representação de várias 
vertentes políticas na mesa de debates. 
Enriqueceu o seminário, que foi pro-
positivo”, avaliou a sindicalista. 

O seminário foi organizado 
em conjunto pelo CRM-SSA e pelo 
CRMM, e contou com o apoio do 
Sintufrj.

1º Festival UFRJMar Itaipu 2017
O Núcleo Interdisciplinar para 

o Desenvolvimento Social (Nides), 
do Centro de Tecnologia/UFRJ, 
realiza anualmente o Festival  
UFRJMar para apresentar à socie-
dade a produção da extensão, da 
pesquisa e do ensino no tema Tec-
nologia e Desenvolvimento Social. 
Este ano, está programado o 1º Fes-
tival UFRJMar em Itaipu, Niterói, de 
23 de março a 2 de abril. 

O objetivo do Nides é realizar 
eventos de extensão capazes de di-
vulgar a produção acadêmica da 
UFRJ, sobretudo aquelas relativas 
ao mar e à indústria marítima, em 
regiões onde a universidade seja 

pouco conhecida e, concomitan-
temente, iniciar um processo de 
conhecimento e de aproximação 
da sociedade e dos governos locais 
com a comunidade interna da ins-
tituição. 

Iniciativa de sucesso
No festival são realizadas diver-

sas oficinas, que se tornaram a mar-
ca registrada do Festival UFRJMar. 
Estas oficinas são desenvolvidas, 
organizadas e realizadas por alunos 
de graduação e pós-graduação, sob 
orientação de professores da univer-
sidade. A repercussão e conquistas do 
evento têm sido tão significativas que 

atualmente a proposta encontra-se 
disseminada em regiões como Pa-
raty, Cabo Frio e Itaipu, cumprindo 
a finalidade principal de atuar como 
espaço de reflexão e difusão do saber 
nestas regiões de forma consolidada 
e permanente.

O Festival UFRJMar em Niterói 
irá consolidar uma ação realizada 
pelo Projeto de Pesquisa Ação na 
Cadeia Produtiva da Pesca (Papes-
ca) /Nides em Canto de Itaipu des-
de 2012 em parceria com o Museu 
de Arqueologia de Itaipu (MAI), 
visando contribuir com o protago-
nismo dos pescadores e moradores 
da comunidade. 

ORGANIZADORAS do evento e convidadas ilustres 

NA plateia, jovens feministas aprendendo com as lutadoras experientes

Fotos: Divulgação
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GOLPE

Mais uma medida que 
violenta direitos, para 
variar numa votação 

noturna, foi aprovada pela Câ-
mara dos Deputados no dia 22 de 
março. Desta vez foi o Projeto de 
Lei 4.302, que terceiriza todas as 
atividades das empresas no setor 
privado e público. Foram 231 
votos a favor, 188 contra e 8 abs-
tenções. O texto será enviado para 
sanção presidencial. 

Resumidamente, a aprovação 
põe fim aos concursos públicos, 
legaliza a precarização do traba-
lho através de contratos tempo-
rários, vulnerabiliza os trabalha-
dores, rebaixa salários, desmonta 
direitos trabalhistas, como restri-
ção de férias e 13º salário. Antes, 
só serviços de limpeza, alimen-
tação, recepção e contabilidade 
poderiam ser contratados. Agora 
liberou tudo. Na educação pú-
blica, por exemplo, os governos 
poderão precarizar até os profes-
sores das escolas e universidades.

Concursos – No setor pú-
blico, diminuirá muito a quan-
tidade de concursos públicos. 
Todas as suas atividades poderão 
ser submetidas a empresas pres-
tadoras de serviço. A terceirização 
ilimitada possibilitará também 
contratações políticas, aumen-
tando, assim, o nepotismo e o 
clientelismo.

Demissões – A nova legis-
lação incentivará as empresas 
a demitirem trabalhadores que 
estão sob o regime CLT para con-
tratar terceirizados, com remune-
ração menor. 

Empresários ganham
Os empresários e não o traba-

lhador serão os grandes beneficiá-
rios da terceirização. A iniciativa 
privada vai economizar pelo 
menos 30% com as mudanças. 
A economia não será acelerada 
e não serão gerados empregos, 
no máximo subempregos. “É 
isso que eles chamam de ‘mo-
dernização’. Ela esconde o tra-
balho precário, com jornada de 
trabalho maior e salário menor, 
desprovido de normas, direitos e 
garantias”, declarou o presidente 
da CTB, Adilson Araújo.

Previdência perde – Os 
empregadores não contratarão 
mais seus funcionários pela 
CLT, mas sim como pessoas 
jurídicas, ou “empreendedores 
individuais”. Com isso as con-
tribuições para o INSS cairão 
drasticamente, tanto de patrões 
como de empregados. Ao se 
contratar trabalhadores como 
empreendedores individuais, 

Fim da carteira de trabalho: a ordem é terceirizar
Presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), votou, a toque de caixa, o PL que “oficializa o bico” 

estes contribuem apenas com 
5% sobre o salário mínimo para 
a Previdência. O empregador 
não contribui com nada.

Covardia  
O que foi votado na quarta-

-feira, 22, pelo Congresso foi um 
substitutivo do Senado de 2002, de 
Edison Lobão (PMDB-MA). O pro-
jeto original, de 1988, do governo 
Fernando Henrique Cardoso, foi 
aprovado na Câmara em 2000. 
Em 2003, o presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, então no primeiro 
mandato, enviou uma mensagem 
de retirada do PL 4.302, que não 
foi lida, e o projeto permaneceu 
“adormecido” até ser retomado 
no final do ano passado pelo go-
verno golpista de Michel Temer, e 
ser avalizado pelo presidente da 
Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ).

A CUT tornou pública nota 
repudiando o “golpe” promovido 
por Rodrigo Maia, com a votação, 
a toque de caixa, do PL 4.302. O 
parlamentar fluminense havia se 
comprometido a suspender a vota-
ção por pelo menos 30 dias para 
que o debate sobre terceirização 
pudesse ser feito em toda a sua 
dimensão. Segundo a CUT, Maia 
submeteu a voto “uma minirre-
forma trabalhista, permitindo a 
terceirização de todos os traba-
lhadores, atacando todos os seus 
direitos, como férias, 13º salário, 
jornada de trabalho, garantias e 
convenções e acordos coletivos”.

A Central afirmou que o presi-
dente da Câmara se apoiou numa 
maioria de deputados golpistas e 
corruptos e atendeu à pressão de 
empresários interessados na flexi-
bilização de direitos e precarização 
das relações de trabalho para au-
mentar seus lucros. “Como Paulo 
Skaf da Fiesp e seu infame ‘pato’ 
usado na pressão pelo golpe do 
impeachment contra a presidenta 

Dilma, a Câmara de Deputados 
acaba de cometer mais um golpe 
contra os direitos da classe traba-
lhadora”, complementa a nota. 

Para a CUT, os empregos 
formais e regulamentados serão 
transformados em “bicos” de 
trabalho precário, temporário e 
parcial, com salários e direitos 
rebaixados, inclusive na admi-
nistração pública.

O que foi aprovado
• A empresa poderá terceirizar 

todos os seus trabalhadores, inclu-
sive os que atuam na atividade-
-fim. Hoje a terceirização está res-
trita as atividades de apoio.

• O prazo do contrato tem-
porário foi ampliado de 90 para 
180 dias, com possibilidade de ex-
tensão por mais 90 dias. Será per-
mitido que a negociação coletiva 
amplie esse prazo, sem limite para 
a duração do trabalho temporário.

• A empresa de trabalho tem-
porário poderá atuar no setor ru-
ral, precarizando ainda mais as 
relações de trabalho no campo.

• Será permitida a contrata-
ção de temporários para substi-
tuir os empregados em greve nos 
casos previstos em lei – greve de-
clarada abusiva e paralisação de 
serviços essenciais. 

• Será permitido à empre-
sa de terceirização subcontratar 
outras empresas para realizar 
serviços de contratação, remune-
ração e direção do trabalho a ser 
realizado por seus trabalhadores 
nas dependências da contratan-
te. Esse artifício é apelidado de 
“quarteirização”.

• Quanto às obrigações tra-
balhistas, o texto aprovado esta-
belece a responsabilidade sub-
sidiária da empresa contratante 
em relação à responsabilidade da 
empresa de serviços terceirizados 
pelas obrigações trabalhistas. As 
empresas que terceirizam e quar-

teirizam podem lavar as mãos 
quanto ao não cumprimento de 
obrigações de suas contratadas 
em face dos trabalhadores, fa-
vorecendo, assim, o calote, tão 
comum em contratações de em-
presas sem a menor condição de 
atender aos contratos.

• Em caso de não pagamento 
dos direitos trabalhistas, o traba-
lhador precisará, primeiro, acio-
nar na Justiça a empresa prestado-
ra de serviço e só depois, caso não 
consiga receber, poderá processar 
a empresa contratante. Na respon-
sabilidade subsidiária, os bens da 
empresa contratante somente po-
derão ser penhorados pela Justiça 
se não houver mais bens da forne-

• Arolde Oliveira – PSC
• Ezequiel Teixeira – PTN (bloco PP, PTN, PHS...)
• Felipe Bornier – PROS (PTB, Pros, PSL)
• Julio Lopes – PP (bloco PP, PTN, PHS...)
• Laura Carneiro – PMDB
• Marco Antônio Cabral – PMDB
• Otávio Leite – PSDB
• Paulo Sérgio – PR
• Pedro Paulo – PMDB
• Roberto Sales – PRB
• Rodrigo Maia – DEM - Artigo 17
• Sérgio Zveiter – PMDB
• Simão Sessim – PP (bloco PP, PTN, PHS...)
• Soraya Santos – PMDB
• Walney Rocha – PEN
• Wilson Beserra – PMDB
• Zé Augusto Nalin – PMDB

cedora de terceirizados para o pa-
gamento da condenação relativa a 
direitos não pagos.

Votação
Da bancada do Rio de Janei-

ro composta de 39 deputados, 17 
foram a favor da terceirização. 
Os partidos que orientaram seus 
parlamentares a votarem pela não 
aprovação foram PT, PDT, PCdoB, 
PSOL, REDE e PMB. Os que libera-
ram o voto foram Solidariedade e 
PPS. O presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), não votou, 
pois o regimento interno da Casa 
impede quem comanda a sessão 
de se manifestar em projetos. Con-
fira quem traiu os trabalhadores:

Quem votou a favor

• Celso Jacob – PMDB

• Jair Bolsonaro – PSC

• Marcos Soares – DEM

Quem se absteve

Fotos: Divulgação

BANCADA oposicionista se manifesta contra o PL exibindo o símbolo da Fiesp: "patos", e Carteiras de Trabalho 
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UFRJ

afronta que a UFRJ sofreu 
após as manifestações do 
dia 15 de março no Cen-

tro do Rio de Janeiro, quando 
policiais do Batalhão de Cho-
que da Polícia Militar joga-
ram bombas contra as pessoas 
que se encontravam dentro do 
prédio do Instituto de Filoso-
fia e Ciências Sociais (IFCS), 
no Largo de São Francisco; a 
aprovação do projeto de lei que 
regulamenta a terceirização 
ilimitada no país; as retalia-
ções ao reitor Roberto Leher e 
a representante estudantil por 
realização de ato em defesa da 
democracia; e a suspensão arbi-
trária dos 28,86% conquistados 
em ação transitada em julgado 
foram ações consideradas pelo 
Conselho Universitário (Con-
suni) na quinta-feira, dia 23, 
como “faces de um processo de 
retrocesso e ataques a direitos 
políticos, trabalhistas e sociais 
em curso” e, portanto, “era hora 
de a universidade se posicionar”, 
avaliaram os conselheiros. 

“Muitas vezes não entendemos 
que esse é o momento”, disse o 
conselheiro técnico-administra-
tivo Esteban Crescente, alertando 
que em abril estarão em pauta 
mais ataques, como as reformas 
da Previdência e trabalhista. 

“A escravidão não acabou, ela 
se modernizou, desta vez de forma 
mais aberta, e não vai atingir só 
quem não estudou, mas técnicos-
-administrativos e docentes”, disse 
Terezinha Costa, da Associação de 
Trabalhadores Terceirizados da 
UFRJ (Attufrj).

Francisco de Assis, coor-
denador-geral do Sintufrj, re-
forçou a crítica e manifestou 
repúdio aos ataques de 15 de 
março, quando policiais ati-
raram bombas contra traba-
lhadores e estudantes já dentro 
do prédio do IFCS. Ele também 
lembrou da luta da entidade 
pelo restabelecimento da ru-
brica dos 28,86%, e defendeu 
a unidade para enfrentar todos 
esses ataques.

Além da resolução acerca 
da preservação dos 28,86% nos 
contracheques, o Conselho Uni-
versitário aprovou as seguintes 
moções de repúdio: 

Ao projeto de lei da
terceirização ilimitada
A moção aponta que a des-

Consuni responde aos ataques a 
direitos políticos e trabalhistas 

regulamentação da terceiriza-
ção (com a aprovação do PL 
4.302/98) viola a CLT, precari-
zando ainda mais as relações 
de trabalho e permitindo a con-
tratação de terceirizados para 
atividades-fim.

“No ano de 1995, o país 
possuía cerca de 1,8 milhão de 
trabalhadores terceirizados, e 
este número hoje está em cerca 
de 13 milhões, e a tendência é 
que este número cresça. (...)”, 
alerta o texto da moção.

À PEC 287/16 da 
reforma da Previdência 
“... Instrumental de retro-

cessos sociais, como, por exem-
plo, exigência de idade mínima 
para aposentadoria a partir dos 
65 anos para homens e mulhe-
res; 49 anos de tempo de con-
tribuição para ter acesso a apo-
sentadoria integral; redução do 
valor geral da aposentadoria 
(...). 

O Consuni repudia também 
a forma de discussão da propos-
ta pela falta de transparência 
dos dados relativos à Seguridade 
Social, sem ampla divulgação de 
estudos econômicos e de trami-
tação açodada sem reflexão pela 
sociedade que tem apresentado 
legítimo clamor contra a pro-
posta”, diz o texto aprovado. 

Ao ataque da 
PM ao IFCS
“A PM cercou o local e arre-

messou bombas de gás lacrimo-
gêneo e de efeito moral dentro de 
suas dependências. Trata-se de 
uma violência à educação públi-
ca e contra toda a sociedade que 
exige apuração e punição”, diz a 
moção, referindo-se ao inaceitá-
vel ataque da Polícia Militar ao 
campus do Instituto de Filosofia 
e Ciências Sociais e ao do Insti-
tuto de História, no Largo de São 
Francisco, após as manifestações 
do dia 15 de março.

Apoio ao professor
Renato Cotta
O Conselho manifestou pre-

ocupação com a exoneração de 
Renato Cotta da presidência da 
Comissão Nacional de Energia 
Nuclear, e se solidarizou com a ati-
tude do professor no resguardo da 
qualificação técnica de alto nível 
nos fóruns de decisão de interesse 
da sociedade brasileira: “Funções 
desta natureza não podem ser ob-
jeto de barganha política”.  

A moção aprovada refere-se a 
matéria publicada na imprensa 
informando que a demissão do 
professor foi motivada pela ten-
tativa do governo federal de in-
dicar nomes para o comando da 
Nuclebrás (que é controlada pela 

A

Comissão Nacional de Energia 
Nuclear) que não preenchiam 
requisitos do decreto que regula-
menta a Lei das Estatais.

Coppe “despeja” 
servidores 
O conselheiro Esteban Cres-

cente denunciou ao colegiado 
que técnicos-administrativos 
de setores da Pró-Reitoria de 
Pessoal que lidam com capaci-
tação e processos de progressão 
estavam há cerca de uma se-
mana sem local para trabalhar. 
Eles teriam sido convidados a se 
retirarem do espaço que ocupa-
vam na Coppe desde o incêndio 
no prédio da Reitoria. Os traba-

lhadores “despejados” também 
teriam se queixado pela forma 
como foram tratados pela dire-
ção da unidade. 

O pró-reitor de Pessoal, Ag-
naldo Fernandes, esclareceu que 
“não houve conflito com a dire-
ção da Coppe” e “que a Reitoria 
agradece a acolhida e busca so-
lução para o funcionamento da 
Pró-Reitoria de Pessoal”. 

Em consequência do incên-
dio na Reitoria, vários setores 
da Administração Central fo-
ram alocados provisoriamente 
em instalações do Centro de 
Ciências Matemáticas e da Na-
tureza (CCMN), Centro de Tec-
nologia (CT) e Coppe.

CONSELHEIROS aprovam moções contra retrocessos às conquistas trabalhistas, políticas e sociais pela sociedade

TEREZINHA, da Attufrj

Fotos: Renan Silva
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28,86%

Consuni aprova resolução que fortalece 
a luta pela recuperação da rubrica 

O Conselho Universitário (Con-
suni) aprovou na quinta-feira, dia 
23, a resolução proposta pelo Sintufrj 
e pela bancada técnico-administrati-
va em educação no colegiado que 
respalda a Administração Central na 
tomada de medidas pelo retorno dos 
28,86% aos contracheques dos cerca 
de dez mil trabalhadores. 

A resolução objetiva o estabele-
cimento de ações imediatas para a 
manutenção da rubrica no Sistema 
de Cadastro de Ações Judiciais, que 
foi retirada pelo Ministério do Plane-
jamento, Desenvolvimento e Gestão 
em fevereiro, reduzindo proventos 
de servidores ativos e aposentados da 
UFRJ, violando a autonomia univer-
sitária.

A aprovação da reivindicação da 
categoria foi um dos principais pon-
tos de pauta da sessão, que também 
foi permeada de críticas às diversas 
frentes de ataques aos trabalhadores 
pelo governo golpista de Temer. 

Tratamento dado à proposta 
A proposta de resolução dos re-

presentantes da categoria no Con-
suni e da direção do Sintufrj foi en-
tregue à reitora em exercício, Denise 
Nascimento, na sessão do dia 9 de 
março, que a encaminhou ao pre-
sidente da Comissão de Legislação e 
Normas (CLN), Flávio Alves Martins, 
para emissão de parecer. 

Como se tratava de uma resolu-
ção sobre um fato que está causando 
impactos sérios à vida de milhares de 
trabalhadores (entre técnicos-admi-
nistrativos e docentes), os membros 
da comissão decidiram agilizar o 
calendário de reuniões e também 
convidar para participar da decisão 
o pró-reitor de Pessoal, Agnaldo Fer-
nandes, a direção do Sintufrj e o as-

sessor jurídico da entidade André Viz, 
e representantes das correntes políti-
cas que militam no movimento sin-
dical da UFRJ. As propostas de ajustes 
no texto, segundo Flávio Martins, 
“melhorou ainda mais a redação 
anteriormente apresentada”. 

Outra proposta – A conselheira 
docente Lilia Pougy propôs que fosse 
acrescentado ao texto de resolução 
da CLN apoio às iniciativas que a Ad-
ministração Central vem adotando 
na questão dos 28%.

Importância da resolução
As alterações foram apresentadas 

pelo presidente da comissão, e basi-
camente se resumiram a substitui-
ção ou acréscimo de termos. “Além 
de fortalecer a autonomia universi-
tária, esta resolução é um manifesto 
político que deverá ser um instru-
mento de defesa das pessoas atingi-
das por este corte de rubrica que, pre-
sumo, todos consideram absurdo”, 
resumiu o presidente da CLN. 

“Foi um impacto na vida de cer-
ca de mais de 10 mil colegas, entre 
servidores técnico-administrativos e 
docentes, e que representa cerca de 
10% a 12% (a menos) no salário de 
muitos deles”, lembrou o conselhei-
ro técnico-administrativo Esteban 
Crescente. Ele aproveitou para infor-
mar ao Consuni que a paralisação 
nacional indicada pela Fasubra para 
o dia 28 de março na UFRJ será tam-
bém em defesa dos direitos dos tra-
balhadores e contra o corte dos 28%.

“Essa resolução objetiva auxiliar 
a Administração Central e também 
mostrar que a UFRJ não está apáti-
ca aos ataques do governo”, disse o 
representante técnico-administrativo 
Huascar da Costa. Ele propôs a cria-
ção de uma comissão formada por 

integrantes no Consuni e a Reitoria 
para atuar na reversão dos ataques 
aos 28,86% e a todas as outras con-
quistas judiciais.    

Texto a várias mãos
“Esse texto não é da CLN. Foi 

formulado a várias mãos a partir 
de ações que nós resolvemos adotar 
para construir uma reunião ampla, 
com várias representações do movi-
mento sindical dos técnicos-admi-
nistrativos e da Administração Cen-
tral. Portanto, não estamos fazendo 
nada à revelia dos principais prejudi-
cados”, fez questão de registrar o pre-
sidente da comissão, Flávio Martins. 

“Todas as frentes em que pu-
dermos atuar, vamos fazê-lo”, se 
comprometeu Agnaldo Fernandes, 
informando que a Reitoria procu-
rou o Tribunal de Contas da União 
para abordar a retirada da rubrica 
de mais de oito mil pessoas e de-
monstrar que isso tem impacto na 
administração (da universidade). 
Ele adiantou que a Reitoria tam-
bém cogita procurar a bancada de 
parlamentares do Rio de Janeiro no 
Congresso Nacional para que abram 
uma brecha no Planejamento para 
que a universidade possa tratar do 
tema, porque até agora não houve 
qualquer possibilidade de diálogo 
nesse sentido com o ministério.

Agnaldo Fernandes enumerou 
as iniciativas do Sintufrj pela re-
cuperação dos 28,86% e afirmou 
ter plena confiança na capacidade 
da assessoria jurídica do Sindicato 
para tocar o processo. “Não há pes-
soa mais experiente hoje no tema 
que o André Viz (na ação desde 
1995)”, justificou o pró-reitor, que 
também elogiou a iniciativa da re-
solução: “Vemos com bons olhos, 

porque pode servir de instrumento 
administrativo”.

Votação
As duas propostas de texto de re-

solução foram postas em votação, e 
a aprovada pela ampla maioria dos 
conselheiros foi a redação apresen-
tada pela CLN e redigida conjunta-
mente. E a proposta de criação de 
uma comissão para atuar na defesa 
dos ganhos judiciais foi absorvida 
pela Reitoria, e será presidida pela 
Pró-Reitoria de Pessoal. 

O que diz o texto
“Considerando o princípio cons-

titucional do devido processo legal, 
contraditório e de ampla defesa, e 
que a suspensão indiscriminada de 
rubrica decorrente de implantação 
de decisão judicial transitada em jul-
gado, desprovida de comando judi-
cial ou sustentação jurídica, além de 
agressão à autonomia universitária e 
direitos dos servidores provoca gran-
des problemas de funcionamento na 
universidade, segundo a resolução 
aprovada, o Conselho resolve:

Recomendar à Administração 
Central que continue os procedi-

mentos necessários para preservar os 
pagamentos da rubrica dos 28,86%; 
recomendar que a Administração 
Central oficie o Ministério do Plane-
jamento contestando a imputação 
de conduta omissiva da Adminis-
tração, reafirmando a autonomia 
universitária; e reiterar os princípios 
de resolução anterior do Conselho 
Universitário (em 24/2011) contra 
a resolução ou corte de salários de 
servidores da UFRJ.”

Unidade na ação pelos 28,86%
“Foi importante a unidade de to-

das as forças políticas, a mobilização 
do Sindicato, a decisão da assem-
bleia e a inserção da nossa bancada 
em articular de forma unanime a 
questão da resolução. Trabalhamos 
pela unidade em torno da resolução 
apresentada pela assessoria jurídica, 
e resolução aprovada representa a 
ação política da maior instância de 
deliberações da universidade, o que 
demonstra para a gestão da Reitoria 
e da comunidade universitária de 
forma geral a união na busca da re-
tomada da rubrica para o salário da 
categoria”, afirmou o coordenador-
-geral do Sintufrj Francisco de Assis. 

ESTEBAN: "Dez mil pessoas sofrem com o impacto de até 12% nos salários

ASSIS: "Esta resolução é um exemplo da unidade pelos 28,86%"

FLÁVIO: "O texto da resolução foi formulado a várias mãos" 

Fotos: Renan Silva
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FASUBRA

Resoluções da plenária nacional 
Cerca de 200 delegados partici-

param da primeira plenária nacio-
nal da Fasubra deste ano – a delega-
ção do Sintufrj foi composta por sete 
representantes da categoria na UFRJ 
–, realizada de 17 a 19 de março, na 
Universidade de Brasília (UnB). 

No primeiro dia, pela manhã, 
foi realizado um seminário sobre a 
proposta de reforma da Previdência 
Social do governo golpista de Michel 
Temer (leia na página 4). No do-
mingo, 19, as delegadas e dirigentes 
da Federação se reuniram e discuti-
ram ações para as mulheres da ca-
tegoria. 

Como foi aprovado que nos dias 
20 e 21 de março seriam realizadas 
ações no Congresso Nacional contra 
a aprovação do projeto de lei sobre a 
terceirização, contra o fim da gra-
tuidade na pós-graduação nas ins-
tituições federais de ensino e contra 
a regulamentação do direito de greve 
dos servidores, vários integrantes 
das delegações permaneceram em 
Brasília. Pelo Sintufrj ficaram os 
companheiros Luciano Nascimento 
e Yghor Ales.

28/3 – Dia Nacional de Luta 
contra as Reformas da Previdência e 
Trabalhista e em Defesa dos Serviços 
Públicos, com atividades nos estados 
e paralisação onde for possível. É 
provável que nessa data a reforma 
da Previdência vá à votação.

 Em Brasília, a concentração 
para o ato no dia 28 será às 9h, no 
bloco K do Ministério do Planeja-

mento, Desenvolvimento e Gestão 
para cobrar resposta à pauta de rei-
vindicações dos SPFs e exigir abertu-
ra de negociações. À tarde, será reali-
zada a reunião ampliada no Espaço 
do Servidor, no bloco C. 

 Nos estados, serão realizados 
atos unificados com todas as enti-
dades do serviço público, centrais, 
frentes de luta e demais organiza-
ções dos movimentos sociais, com 
realização de vigílias nas superin-
tendências da Previdência Social, 
e intensificada a pressão aos parla-
mentares nos aeroportos.

 A Fasubra levará a proposta 
de envio de caravanas a Brasília 
para as centrais sindicais e para o 
conjunto dos movimentos sociais 
para a formação de uma frente 
única de luta contra as refor-
mas da Previdência e trabalhista, 
acompanhando o calendário de 
votação dessas propostas no Con-
gresso Nacional.

Sobre a campanha salarial 
específica deste ano, a plená-
ria aprovou a seguinte pauta 
de reivindicações:

 Reposição da inflação do pe-
ríodo de 2015 a 2017 mais 2% de 
aumento real no piso da carreira.

 Reajuste dos benefícios com o 
mesmo índice, mas com diferencial 
para o Plano de Saúde, cujo percen-
tual a ser concedido deverá acom-
panhar os aumentos fixados pela 
Agência Nacional de Saúde (ANS). 

 Não ao corte de recursos no 
orçamento destinado à educação e 
recomposição das perdas do último 
período.

 Nenhuma interferência do 
governo e dos órgãos de controle 
nas ações judiciais ganhas pelos 
trabalhadores.

 Nomeação imediata dos rei-
tores eleitos pelas comunidades uni-
versitárias.

 Contra a Lei da Mordaça e a 
Reforma do Ensino Médio. 

Deliberações das 
mulheres da Fasubra:

 Implementar as resoluções 
congressuais sobre as mulheres e 
divulgá-las nos Informes de Direção 
(ID) e em outros meios de comuni-

cação da Federação.
 Disponibilizar na página 

on line da Fasubra a resolução da 
Conferência Nacional de Saúde das 
Mulheres.

 27 de março: será o Dia Na-
cional de Lutas das Mulheres nas 
Universidades contra a Reforma da 
Previdência Social.  

 Realização do Encontro Na-
cional de Mulheres Trabalhadoras 
da Fasubra na primeira quinzena 
de maio.

 Moção de repúdio ao presiden-
te da Câmara Federal contra suas fa-
las e atitudes machistas. 

Congresso da Fasubra 
será em novembro

A plenária aprovou a realização 

do Confasubra no mês de novembro 
deste ano, assim como a ampliação 
do atual mandato da direção da en-
tidade, que terminaria em maio. 

Moções apresentadas 
pelo Sintufrj

A delegação do Sintufrj aprovou 
três moções na plenária: contra o 
ataque ao IFCS no dia 15 de março 
por soldados do Batalhão de Cho-
que da Polícia Militar; de elogio à 
Federação pelo envio de ofício à Rei-
toria manifestando o apoio de toda 
a categoria no país e da entidade à 
luta do Sintufrj pela recuperação dos 
28,86%; e de repúdio ao corte nos or-
çamentos contingenciados das ins-
tituições federais de ensino superior 
(Ifes) de 30%.    

Subsídios contra a reforma da Previdência
O Seminário sobre a Reforma 

da Previdência, realizado na tarde 
de sexta, 17, no auditório 3 da Fa-
culdade de Ciências da Saúde da 
Universidade de Brasília (UnB), 
trouxe elementos que caracterizam 
a adoção de um novo modelo de 
Estado brasileiro, após a mudança 
de governo e suas propostas que tra-
mitam no Congresso Nacional.

Os palestrantes Maria Lucia 
Fattorelli, coordenadora da Audi-
toria Cidadã da Dívida, Maria Inez 
Rezende dos Santos, da Associação 
Nacional dos Auditores Fiscais da 
Receita Federal do Brasil (Anfip), 
e o assessor parlamentar Marcos 
Verlaine, do Departamento Inter-
sindical de Assessoria Parlamentar 
(Diap), também falaram sobre a 
reforma trabalhista, o projeto de 
terceirização e a contribuição da 
Emenda Constitucional nº 95 de 
2016, que retira os pobres do orça-
mento público federal. 

“A emenda tem o caráter de 
destruir a distribuição de renda so-

cial”, afirmou Marcos Verlaine.
Para Maria Lucia Fattorelli, o 

primeiro argumento para a refor-
ma da Previdência é a mentira do 
déficit fabricado por meio de conta 
distorcida, que afronta a Constitui-
ção Federal. O governo compara 
apenas a receita do INSS e não con-
sidera todas as fontes de recursos da 
Seguridade Social (Cofins, CSLL, 
PIS, Pasep, contribuições sobre lo-
terias, importações etc).  

“Quem perde com a PEC 287/16? 
Mulheres, homens, as finanças públi-
cas, os municípios que em sua grande 
maioria sobrevivem dos benefícios da 
Previdência Social, que superam o 
repasse do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM). Somente o mer-
cado financeiro será beneficiado”, 
afirma Fattorelli.

Segundo Maria Inez Rezende 
dos Santos, todos os fundos de pen-
são do mundo estão com proble-
mas financeiros. 

“A Previdência necessita é de 
gestão transparente e eficaz, não 

de reforma. Nunca vi ninguém 
trabalhar 49 anos, nem em serviço 
público”, disse Maria Inez sobre o 
aumento do tempo de contribui-
ção.  Sobre a reforma trabalhista, 
afirmou que, se a proposta for apro-
vada, “nunca mais vai ter concurso 
público”.

Para Marcos Verlaine, a refor-
ma trabalhista é um complemento 

da reforma da Previdência. O Brasil 
passa atualmente por uma profunda 
e aguda luta de classes, e o governo 
não quer fazer um debate profundo 
sobre a reforma da Previdência.

“É hora de fazer um debate fran-
co e direto com os deputados. Caberá 
ao movimento sindical fazer esse 
diálogo, caso contrário, não tenham 
dúvida que vamos perder direitos. 

Uma vez a flecha atirada, não há 
como retornar”, disse Verlaine.

O seminário encerrou com 
amplo debate e questionamentos 
dos delegados. Foram distribuídos 
materiais da Auditoria da Dívida e 
Anfip para subsidiar o debate nos 
sindicatos de base.

Assessoria de Comunicação 
Fasubra Sindical

MAIS de 200 delegados participaram das discussões desta plenária

MARCOS Verlaine MARIA Inez MARIA Lucia Fattorelli

Fotos: Fasubra
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Na terça-feira, 28 de março, 
os técnicos-administrativos em 
educação da UFRJ vão parar em 
defesa das conquistas judiciais e pela 
recuperação dos 28,86% que foram 
retirados dos contracheques de cerca 
de dez mil trabalhadores (incluindo 
aposentados e pensionistas) desde o 
mês de fevereiro. 

Esta foi a decisão da assembleia 
realizada na terça-feira, 21, no audi-
tório Bezão (CCS). No entendimento 
da categoria, garantir a volta nos 
salários da rubrica conquistada há 
20 anos pelo Sintufrj é mostrar para 

A Central Única dos Trabalhadores, 
(CUT) está convocando toda a classe tra-
balhadora do país para realizar em 31 de 
março mais um Dia Nacional de Mobiliza-
ção com o objetivo de iniciar a construção 
de uma ação capaz de frear as barbáries 
que estão sendo impostas ao povo brasileiro.

A “oficialização do bico” é como a CUT 
define a aprovação do projeto que liberou a 
terceirização sem limites no país (PL 4302) 
por pressão dos empresários para afrouxar 
a legislação trabalhista e eliminar obri-
gações previstas na Consolidação das Leis 
do Trabalho, a CLT. Depois disso, é preciso 
dizer um Basta! veemente a este governo 
golpista, que está afundando o país.

28 DE MARÇO

Dia de paralisação e atos pela volta dos 28,86%

o governo que os trabalhadores da 
UFRJ defenderão com garra todos 
os seus ganhos judiciais, como os 
26% e os 3,17%.    

Vai ser um dia de luta 
Às 9h, a categoria realiza ato na 

antessala do reitor Roberto Leher, 
com o objetivo de pressionar a Rei-
toria a agir com mais eficácia pela 
volta da rubrica aos contracheques.

Às 15h, a categoria se reúne em 
vigília em frente à Justiça Federal, 
no Centro da cidade, para pressio-
nar por uma decisão favorável ao 

retorno dos 28,86% o mais rápido 
possível.    

Às 17h, os trabalhadores da 
UFRJ seguem para a Candelária, 
onde será a concentração para a 
grande manifestação das centrais 
sindicais, frentes de lutas, entidades 
do funcionalismo público e orga-
nizações dos movimentos sociais 
contra as reformas do governo 
golpista de Temer: da Previdência 
Social e trabalhista, contra todos 
os ataques a direitos conquistados 
pela classe trabalhadora e em 
defesa do serviço público.  

Justiça não se pronuncia 
– Desde o dia 10 de fevereiro, a 
assessoria jurídica do Sintufrj 
ingressou com as medidas cabíveis 
na Justiça Federal para o retorno 
dos 28,86% aos contracheques dos 
trabalhadores. 

De acordo com o advogado André 
Viz, diferentemente do tratamento 
dado à categoria, os juízes concede-
ram direito de defesa à universidade 
e à União, o que, segundo ele, tem 
retardado uma decisão da Justiça.

O advogado voltou a repetir 
(esta foi a quarta assembleia con-

31 de março: 
Greve Geral

Documento divulgado em fevereiro pelo 
Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese) aponta 
que os terceirizados ganham 25% menos, 
trabalham quatro horas a mais e ficam 
2,7 anos a menos no emprego quando 
comparados com os contratados diretos. 
A publicação, intitulada “Terceirização e 
Desenvolvimento, a conta que não fecha”, 
afirma que a medida favorece ainda situ-
ações semelhantes à escravidão.   

O projeto de lei aprovado foi encami-
nhado ao Congresso pelo ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso em 1998 e 
desde que foi retirado dos arquivos fan-
tasmas da Casa, a CUT atuou, junto com 

outras centrais sindicais, para impedir a 
sua tramitação e buscando sensibilizar 
os deputados sobre os prejuízos que o PL 
acarretaria à classe trabalhadora se fosse 
aprovado. 

É hora de barrar 
esse retrocesso sem limites
A mesma base governista na Câ-

mara que atuou para que ocorresse o 
golpe de Estado jurídico e parlamentar 
votou e foi responsável pela aprovação 
da regulamentação da terceirização da 
atividade-fim das empresas. Para o pre-
sidente da CUT, Vagner Freitas, a partir 
de agora todos os trabalhadores que 

estão empregados correm o sério risco de 
serem demitidos “porque o empregador 
vai contratar uma empresa para trazer 
profissionais gastando com mão de 
obra aproximadamente 30% menos e, o 
que é mais grave, sem nenhum direito 
trabalhista”. 

Chegou a hora, avalia Freitas, de 
construir a greve geral junto aos ramos 
e a todos os setores da sociedade. “É o 
momento de resistência e de luta social 
para impedir esse processo de retirada 
de direitos por um governo federal e 
um Congresso Nacional que financiou 
o golpe contra os trabalhadores e agora 
precisa pagar a conta”, avisou.    

vocada pelo Sintufrj para tratar dos 
28,86%) que a assessoria jurídica 
“tem argumentos sólidos para ga-
rantir este direito do ponto de vista 
jurídico, porque é uma sentença 
transitada em julgado, ou seja, no 
entendimento do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) os 28,86% não fe-
rem a Constituição, portanto, não 
cabe mais recursos”. No entanto, o 
atual governo não quer acatar essa 
decisão do STJ e adota uma posição 
política contra os trabalhadores das 
universidades que usufruem dessa 
conquista judicial. 

CATEGORIA presente à 
assembleia aprova o dia 
de luta

TRABALHADORES CRUZARAM OS BRAÇOS E FORAM ÀS RUAS, NA DÉCADA 1980, EM DEFESA DE DIREITOS E CONTRA O GOVERNO

Foto: Renan Silva

Fotos: Internet
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VOLTA ÀS AULAS

Vazamento altera rotina na DRH do HU
A segunda-feira, dia 20, não 

foi igual às outras para os traba-
lhadores da Divisão de Recursos 
Humanos (DRH) do Hospital Uni-
versitário Clementino Fraga Filho 
(HUCFF), que funciona no térreo 
do prédio da unidade, onde tam-
bém estão instalados outros setores, 
como o de Licitação e Pregão, e a 
copa. 

A rotina foi alterada em con-
sequência do rompimento de uma 
tubulação que leva água a um 
banheiro e a uma enfermaria no 
quinto andar. Todos os andares 
abaixo foram afetados. O vaza-
mento foi estancado com um re-
paro emergencial, mas a solução 
definitiva do problema dependia da 
entrega de materiais.

Caos constante
A DRH atende uma média 

de 150 servidores/dia do Hospital 
Universitário e, de acordo com a 
chefe de Administração de Pessoal, 
Claudia Regina, igual problema já 
ocorreu outras vezes, obrigando a 
suspensão do trabalho. O diretor da 
DRH, Marcos Antônio Leite, acres-
centou que as consequências dos 
vazamentos são sentidas por vários 
dias: cheiro de mofo insuportável e 
danos nas instalações elétricas. 

A equipe ainda não tinha ava-
liado se documentos de trabalha-
dores do HU haviam sido atingidos 
pelas águas que caíram do teto 
durante sábado e domingo, ininter-
ruptamente. 

Obras definitivas 
Até o mês de agosto, toda a 

21 DE MARÇO

Dia de luta contra a discriminação racial   
O Dia Internacional contra a 

Discriminação Racial foi criado 
pela Organização das Nações Uni-
das (ONU) em memória ao Massa-
cre de Shaperville, ocorrido em 21 
de março de 1960. 

Nesta data, aproximadamente 
20 mil pessoas protestavam contra 
a “lei do passe”, em Joannesburgo, 
na África do Sul, que obrigava os 
negros a andarem com identifica-
ções que limitavam os locais por 
onde poderiam circular dentro da 
cidade. Tropas militares de Apar-
theid atacaram os manifestantes, 
matando 69 pessoas e deixando 
centenas de feridos. 

“Discriminação racial significa 
qualquer distinção, exclusão, res-
trição ou preferência baseada em 
raça, cor, ascendência, origem ét-

nica ou nacional com a finalidade 
ou o efeito de impedir ou dificultar 
o reconhecimento e exercício, em 
bases de igualdade, aos direitos hu-
manos e liberdades fundamentais 
nos campos político, econômico, 
social, cultural ou qualquer outra 
área da vida pública” (Artigo I da 
Declaração das Nações Unidas so-
bre a Eliminação de Todas as For-
mas de Discriminação Racial).

A luta contra a discriminação 
racial só começou a se intensificar 
no Brasil após a Constituição Fede-
ral de 1988, que incluiu o crime de 
racismo como inafiançável e im-
prescritível.  

Posição da Fasubra 
Desde a sua formação, a Fasubra 

está na luta pelo combate e erradica-

ção de toda forma de preconceito. 
Neste sentido, é essencial o trabalho 
de formar cidadãs e cidadãos cons-
cientes e dos princípios básicos de 
igualdade dos seres humanos. Todo 
ato discriminatório, de não aceitar 
uma pessoa ou um grupo de pessoas 
devido a cor da pele, sexo, idade, re-
ligião, trabalho, convicção política, 
deve ser combatido.

A discriminação, em sua essên-
cia etimológica, refere-se à sepa-
ração. Do latim discriminatione, 
usada pelos romanos para classi-
ficar e discernir as coisas, recebeu 
ao longo dos anos uma conotação 
pejorativa. Como resultado, gerou 
discriminações reprováveis de na-
tureza social, racial e sexual pela 
falta de discernimento, motivando 
exclusões. 

 A sociologia explica que a dis-
criminação é uma atitude que pre-
judica as pessoas pertencentes a de-
terminados grupos sociais e resulta 
de processos sociais que molestam 
os membros desses grupos. Na his-
tória da humanidade, as questões 
de gênero, etnia, raça, nacionali-
dade e religião são alguns dos ele-
mentos encontrados nos grupos em 
que se evidencia a discriminação.  

Nos casos de condições e re-
quisitos excludentes, em certas si-
tuações revela-se a discriminação 
indireta. Como exemplo, em uma 
entrevista de emprego, a discrimi-
nação pode estar explícita por meio 
dos requisitos à vaga.

Discriminar passou a ser um 
ato ilegal na maioria dos países no 
século 20, porém, presenciamos 

atualmente um acentuado retro-
cesso apresentado pelo conserva-
dorismo ascendente em diversos 
países.

O massacre de jovens negros no 
Brasil, segundo o Mapa da Violên-
cia de 2016, alertou os grupos em 
defesa dos direitos humanos no 
país. O número de vítimas negras 
passou de 20.291 em 2003 para 
29.813 em 2014, um aumento de 
46,9% dos casos.

 O discurso de parlamentares na 
Europa em discriminação às mulhe-
res e a guerra na Síria – que com-
pletou seis anos, levando milhares 
de sírios a procurar abrigo em outros 
países, resultando em uma crise imi-
gratória – são alguns dos fatos que 
têm acentuado as desigualdades por 
meio de discursos de ódio.

tubulação de ferro galvanizado 
instalada há 40 anos no Hospital 
Universitário será substituída por 
outra de material sintético especial, 
o PPR, de alta pressão, resistente a 
ferrugem, que não oxida e a sujeira 
não adere, dispensa rosca e a vida 
útil chega a cem anos, informou o 

diretor da Divisão de Engenharia da 
unidade, Jairo Villas Boas.  

Em janeiro ele fechou contrato 
com uma empresa, e o serviço já 
está sendo realizado. Começou pela 
área de enfermagem, onde a situa-
ção da tubulação antiga está mais 
crítica. O custo das obras das alas 

C e D do hospital é de cerca de R$ 
600 mil e o das alas A e B, R$ 500 
mil. O dinheiro está sendo conse-
guido de emendas parlamentares.    

HU diz respeito a todos 
Os problemas pelos quais pas-

sa o Hospital Universitário, por 

falta de recursos e de pessoal, não 
podem ficar somente no colo da 
direção da unidade. O HU é uma 
responsabilidade da Reitoria e de 
todos os cursos que formam pro-
fissionais de saúde na UFRJ: me-
dicina, enfermagem, farmácia, 
nutrição, fonoaudiologia etc. 

DRH: os estragos da água que vazou do 5º andar ainda afetam o trabalho dos servidores no térreo

JAIRO mostra pedaço da tubulação velha e o novo material 
que substituirá toda a rede hidráulica de 40 anos do HU

Fotos: Renan Silva

CANO que rompeu no banheiro do 5º andar
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Rio de Janeiro
Em janeiro, os primeiros casos 

de febre amarela na região Sudeste 
foram detectados no estado de 
Minas Gerais, e daí para a frente 
vem aparecendo casos suspeitos da 
doença em outros estados, como 
Espírito Santo, São Paulo e Bahia. 

No Rio de Janeiro foram con-
firmados três casos no município 
de Casemiro de Abreu, entre eles 
a primeira morte pela doença. A 
vacinação preventiva foi iniciada 
desde 16 de março em áreas que 
que fazem divisa com Minas Gerais 
e Espírito Santo. A vacinação geral 
na capital, na região metropolita-
na e nos demais municípios que 
ainda não foram contemplados 
está programada para o fim do 
mês.

Surto pode ocorrer
O infectologista Edimilson 

Migowski, presidente do Instituto 
Vital Brazil, confirma que a pos-
sibilidade de um surto de febre 
amarela não está descartada para 
o Rio de Janeiro, que tem locais 
de matas e cachoeiras. Porém, o 
surto ainda não existe, por isso ele 
reforça a prevenção: 

“Na medicina é como no 
amor: nem sempre e nem nunca. 
Essa proximidade do Rio com 
os estados de surto faz com que 
aumente o grau de preocupação 
da vacinação na região de maior 
risco. É a medida mais acertada. 
Endosso a recomendação de vaci-
nação a partir dos 9 meses até os 59 
anos de idade nas áreas de maior 
risco. Para a área urbana, o risco 
é menor, as pessoas não precisam 
se apavorar.” 

Idosos
Segundo o especialista, como 

não está dado no momento o acome-
timento de um surto no Rio, é preciso 
ter cuidados em relação à vacina. 

Ele explica que se não há 
ainda a necessidade da vacina 
emergencialmente, que as pessoas 
procurem se informar e evitar ris-
cos desnecessários, principalmente 
em relação aos idosos: “Meu pai 
tem 80 anos e minha mãe 79 
anos. Neste momento não vou 
recomendar a vacinação deles. O 
risco de contrair a doença aqui no 
Rio é desprezível, mas o risco da 
vacina para pessoas mais velhas 

SAÚDE

Esclareça
suas dúvidas 
sobre a febre 
amarela

Segundo o Ministério da Saúde, entre 
dezembro de 2016 e 17 de março de 
2017, foram confirmados 448 casos e 
144 mortes provenientes da febre ama-
rela no país, todos no Sudeste. Falha 
na vacinação tradicionalmente reco-
mendada para determinadas áreas no 
ano passado pode ter contribuído para 
a rápida expansão da doença, alcan-
çando, assim, municípios do Estado do 
Rio de Janeiro e o Espírito Santo, admite 
o ministério.  

Até o momento os dados indicam que 
as notificações estão associadas ao ciclo 
silvestre da doença, afetando pessoas 
que contraíram o vírus em área de 
mata ou em suas proximidades. No 
Brasil, não ocorre transmissão de febre 
amarela em cidades desde 1942, mas a 
possibilidade de transmissão em áreas 
urbanas existe desde a reintrodução do 
mosquito Aedes aegypti, pois é também 
o transmissor da doença.

não é desprezível”. 
Migowski esclarece, ainda, 

que há casos e casos, devendo por 
isso serem medidos e avaliados 
pelo médico, principalmente os 
relativos às emergências: “Um 
médico pode recomendar a vacina 
em um idoso se ele estiver em área 
de altíssimo risco de transmissão. 
Contrair a doença nesse caso pode 
ser fatal nesta situação. A vacina 
então deve ser dada”.

Doença
A febre amarela é causada por 

um vírus e transmitida por mos-
quitos chamados de Haemagogus 
e Sabethes (em região silvestre) e 
Aedes (em área urbana). A infec-
ção acontece quando uma pessoa 
que nunca tenha contraído a febre 
amarela ou tomado a vacina con-
tra ela circula em áreas florestais e 
é picada por um mosquito infec-
tado. Assim, ao contrair a doença, 
a pessoa pode se tornar fonte de 
infecção para o Aedes aegypti (o 
famoso mosquito da dengue e da 
zika) no meio urbano, e assim o 
Aedes transmitir a febre amarela. 

É importante esclarecer que 
o macaco não é o transmissor da 
doença, mas um termômetro, pois 
sua morte costuma ser um pressá-
gio de um possível surto de febre 
amarela. Na cidade, o mosquito 
Aedes aegypti é o real transmissor 
da febre amarela. Então é ele que 
deve ser combatido, e não os maca-
cos. Para a prevenção da doenças a 
medida mais eficaz é a vacinação. 

Áreas de risco
Todas as regiões do país pos-

suem áreas (zonas rurais, regiões 
de cerrado, florestas) onde há risco 
de transmissão da febre amarela. 
Nestas áreas a infecção é transmi-
tida pelo mosquito Haemagogus 
(principalmente), e o ciclo do vírus 
é mantido através da infecção de 
macacos e da transmissão pelos 
ovos dos mosquitos. 

O vírus da febre amarela 
circula em todos os municípios 
das regiões Norte, Centro-Oeste 
(incluindo o Distrito Federal), em 
numerosos municípios da região 
Nordeste (no Maranhão, em to-
dos), Sudeste e Sul. A vacinação é 
recomendada para determinadas 
regiões devido ao alto risco de 
transmissão da doença. 

Sintomas
A maioria dos infectados não 

apresenta sintomas. Quando 
surgem, são febre baixa, dores 
musculares em todo o corpo, 
principalmente nas costas, dor 
de cabeça, dor nas articulações, 
náuseas, vômito e fraqueza. 
Esses sintomas duram entre três 
e quatro dias, e vão diminuindo 
até desaparecerem, mas algumas 
pessoas podem ter sintomas mais 
graves cerca de 24 horas após a 
recuperação do quadro simples ou 
passar pelo ciclo da doença de for-
ma rápida, podendo atingir vários 
órgãos do corpo, principalmente o 
fígado e os rins. Os sintomas dessa 
fase são febre alta, icterícia (que 
deixa a pele e as mucosas amare-
ladas pela inflamação no fígado), 
vômitos com sangue, urina escura, 
sangramento de pele e olhos aver-
melhados. Em casos mais graves, 
a doença pode evoluir muito mal 
e a pessoa morrer.

Fotos: Internet

Continua na página 10

EDIMILSON 
Migowski
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Reações
As reações à vacina contra 

a febre amarela são raras, mas, 
quando ocorrem, necessitam ser 
avaliadas pelo médico. Reações 
muito comuns (ocorrem em 4% 
dos pacientes) – dor de cabeça, 
vermelhidão, hematomas ou 
inchaços no local da agulhada 
– podem ocorrer em até dois dias 
depois de tomar a vacina. Após 
o terceiro dia, podem sobrevir 
náusea, diarreia, vômito, dor 
muscular, febre e cansaço. Reação 
incomum (menos de 0,1% dos pa-
cientes): problemas neurológicos, 
como infecção no sistema nervoso, 
que ocorrem de 7 a 21 dias depois. 
E ainda pode haver uma raríssima 
reação (poucos casos descritos no 
mundo): dor abdominal e dor nas 
articulações, icterícia, falta de ar, 
urina escura, hemorragias, perda 
da função do rim, que pode ocorrer 
em até 10 dias.

SAÚDE

Orientação sobre a vacinação contra a febre amarela
A Organização Mundial da Saúde 

(OMS) já considera que uma dose 
de vacina contra a febre amarela 
na vida é suficiente. No Brasil, são 
consideradas duas doses como me-
dida preventiva, tanto para adultos 
quanto para crianças, e especial-
mente para as crianças.

As crianças devem receber a va-
cina aos nove meses e aos quatro 
anos de idade. Assim, a proteção 
está garantida para a vida toda. 
Para quem não tomou as doses na 
infância, a orientação é de uma 
dose de vacina e outra de reforço, 
dez anos depois da primeira.

Para quem se vacinou há mais 
de dez anos e tomou apenas uma 
dose, deve receber a segunda. Caso 
já tenha recebido as duas, inde-
pendentemente do tempo, não é 
necessária nova aplicação. Deve-se 
destacar que não é preciso reiniciar 
o esquema se houver atraso, basta 
completar.

Não se apavore, siga as dicas dos especialistas
• A orientação geral é a vacinação contra a febre amarela para pessoas entre 9 meses e 

59 anos.
• Pessoas com mais de 60 anos têm mais risco de reação vacinal grave e só deve ser con-

siderado caso a caso, pelo médico, em situações de alto risco de aquisição da doença, ou seja, 
em caso de um surto urbano ou deslocamento para a área de surto.

• Crianças menores de 5 anos:
- Menos de 6 meses, não deve tomar a vacina;
- Entre 6 e 9 meses, a vacina é indicada apenas em situações de emergência ou em viagens 

para área de risco;
- A partir de 9 meses, dar a 1ª dose. E uma de reforço normal aos quatro anos. A criança 

estará imunizada para a vida toda;
- Entre 10 meses e 4 anos de idade e nunca tomou a vacina, dar a 1ª dose, e 30 dias depois 

leve ao posto de saúde para uma dose de reforço, assim estará imunizada para a vida toda.
• Adultos ou crianças a partir de 5 anos:
- O intervalo entre a 1ª dose e a dose de reforço deve ser de, pelo menos, dez anos;
- Se já tomou duas doses: imunizado para a vida toda. Não precisa mais tomar a vacina;
- Se nunca tomou a vacina: tomar a 1ª dose, e daqui a dez anos tomar uma dose de reforço;
- Se já tomou uma dose há menos de 10 anos: não precisa se vacinar agora. Já está protegido 

da doença. Espere completar o prazo de dez anos para tomar a dose de reforço;
- Se já tomou uma dose há mais de dez anos: pode tomar uma dose de reforço e pronto, 

está imunizado para a vida toda;
- Quem perdeu o cartão de vacinação deve procurar o serviço de saúde que costuma frequentar 

e resgatar o histórico. Caso isso não seja possível e também não se lembre, a recomendação é 
iniciar o esquema normalmente.

• Gestantes não devem ser vacinadas, a menos que tenham expressa orientação médica.
• Mulheres que estão amamentando precisam suspender a amamentação por 1 mês. Então, é 

necessário deixar um suprimento de leite materno congelado se quiser manter a amamentação.
• Imonodeprimidos por várias doenças não podem tomar a vacina. Devem procurar a 

orientação de seu médico. Para quem tem lúpus, câncer e HIV, a vacina não é recomendada. 
• Mas pacientes infectados pelo HIV podem ser vacinados na dependência do grau de 

imunodeficiência. Em geral, se estão com carga viral indetectável de forma sustentada e CD4 
estável acima de 250 (o CDC coloca 200) podem ser vacinados. O melhor é que procure a 
orientação de seu médico.

• Alérgicos a gelatina e a ovo: não é recomendada a vacina.
• Gripe sem febre nas últimas 24 horas não contraindica a vacinação, mesmo que ainda 

persistam sintomas de tosse, nariz entupido ou dor de garganta.
• Viajantes: viagens para área com recomendação de vacina no Brasil, a orientação é 

vacinar pelo menos 10 dias antes da viagem, no caso de primeira vacinação. O prazo de 10 
dias não se aplica no caso de revacinação.

Vacinação na UFRJ: 
profissionais e pacientes 
do HUCFF terão prioridade
 
As doses das vacinas contra a febre 
amarela estavam previstas para serem 
entregues ao Centro de Vacinação de 
Adultos (CVA) na sexta-feira, 24. De 
acordo com o coordenador de Políticas 
de Saúde do Trabalhador Eduardo 
Oliveira, a organização da vacinação na 
universidade dependerá da quantidade 
de vacinas entregue pela Secretaria 
municipal de Saúde. 

Foto: Internet
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VOLTA ÀS AULAS

UFRJ recebe os novos alunos com otimismo
Veteranos da Medicina e da Letras recepcionam calorosamente seus novos colegas

No dia 6 de março, começou o 
primeiro semestre letivo deste ano 
na UFRJ para a grande maioria dos 
cursos de graduação. A recepção 
dos veteranos aos calouros alterou 
a rotina da Cidade Universitária 
e a “Calourada” deve continuar 
por todo este mês. As atividades de 
acolhimento aos novos colegas in-
cluem de tradicionais brincadeiras, 
como pintura do corpo, compe-
tições e coleta de dinheiro para o 
chope, a palestras e debates. 

Neste semestre, a UFRJ ofereceu 
4.917 novas vagas pelo Sistema de 
Seleção Unifi cada (Sisu) e 400 por 
meio de teste de habilidade especí-
fi ca. Segundo a Reitoria, o cresci-
mento exponencial da universida-
de em pouco mais de uma década 
não foi acompanhado pelo devido 
aumento de recursos. A instituição 
passou de 25.507 alunos nos cursos 
de graduação em 2002 para 47.992 
em 2014. Um crescimento de 90% 
no número de matrículas. 

Primeiríssima 
O pró-reitor de Graduação (PR-

1), Eduardo Serra, disse que hoje 
são cerca de 42 mil estudantes só 
na graduação e que a universidade 
tem demonstrado, sim, muita força 
e mantido sua qualidade. Tanto 
que alcançou, em 2016, o primeiro 
lugar no ranking das universidades 
brasileiras. 

“A sociedade precisa da univer-
sidade pública, pois é de onde saem 
os quadros que vão para as empre-
sas e os professores do ensino mé-
dio. Além de ser a entidade que pode 
fazer, com isenção para a socieda-
de, diagnósticos sobre os problemas 
e propostas de solução”, destacou 
Serra. E, como exemplo, citou um 
dos feitos recentes da UFRJ – a 
atuação de seus pesquisadores nas 
descobertas sobre a relação da zika 
com a microcefalia.

Dificuldades X otimismo
Mas a crise fi nanceira pela qual 

passa a instituição é grave. Segundo o 
pró-reitor de Planejamento, Desenvol-
vimento e Finanças, Roberto Gambi-
ne, a UFRJ iniciou 2017 trabalhando 
com um orçamento defasado em pelo 
menos quatro anos e com subfi nan-
ciamento crônico, o que tem gerado 
um défi cit corrente que aponta para 
um cenário de grande insegurança 
para a manutenção das atividades 
acadêmicas e administrativas.

A ampliação do número de va-
gas em cerca de 70% nos últimos 12 
anos, sem que houvesse a necessária 
expansão de verbas e a contratação 
de mais docentes e técnicos-admi-
nistrativos, também contribuiu para 
a atual precarização do trabalho em 

algumas áreas, infl uenciando até 
no rendimento de alunos, de acordo 
com Gambine.

“Isso tudo, aliado ao corte do or-
çamento, tem criado muitos proble-

mas. Está difícil atender à demanda 
de bolsas de assistência e permanên-
cia. Estamos atendendo à proporção 
de um quarto da demanda”, acres-
centou Eduardo Serra. 

No entanto, garantiu que, ape-
sar da falta de recursos, o mesmo 
número de bolsas estudantis do ano 
passado está sendo mantido. 

“A universidade não vai acabar. 

Recursos do 
Pnaes são 
insuficientes

Os recursos do Plano Nacional de 
Assistência Estudantil (Pnaes), algo 
em torno de R$ 50 milhões por ano, 
segundo o pró-reitor de Graduação 
são insufi cientes para atender a de-
manda. Além disso, ele explica que 
os valores das bolsas (R$ 460) e da 
passagem (R$150) são muito pouco 
numa cidade como o Rio de Janeiro.

Mas apear das turbulências, 
Eduardo Serra afi rma que a UFRJ 
tem avançado no aspecto acadêmi-
co: “As comissões de acompanha-
mento acadêmico foram reforçadas. 
Avançamos também no atendi-
mento médico e psicológico aos es-
tudantes e no combate à evasão e a 
retenção de alunos”. Segundo ele, 
esses avanços têm sido possíveis com 
a cooperação das unidades. 

Calourada
Matheus Costa, 22 anos, do 

segundo ano da Faculdade de 
Medicina, era um dos integrantes 
da comissão que recebia os novos 
alunos do curso que se matricula-
vam no Centro de Ciências Mate-
máticas e da Natureza (CCMN) e 
no Centro de Tecnologia (CT), no 
primeiro dia de aula. “Quem quer 
ser pintado? ”, perguntava aos ca-
louros. 

A atuação da comissão foi de-
cisiva para Henrique Hess, 20 anos, 
de Belo Horizonte: “A UFRJ é uma 
universidade conceituada, respeita-
da, mas cheguei a fi car em dúvida 
entre ela e a UFMG. No entanto, o 
pessoal da comissão fez com que 
eu me sentisse acolhido, e isso pe-

Estamos fazendo todos os esforços 
para reverter esse quadro de escas-
sez e obter mais recursos para que 
possamos manter a qualidade do 
nosso trabalho”, afi rmou, otimista. 

sou na minha escolha”, contou o 
calouro, que agora mora na Ilha do 
Governador. 

Vitor Fujimoto, 19 anos, mora-
dor da Lagoa, também aprovado em 
Medicina, estava feliz porque vai es-
tudar na mesma universidade onde 
seus pais se formaram, e não tem 
dúvidas: “A UFRJ está entre as me-
lhores”. Ele acha que investimento 
em educação e saúde tem que ser 
prioridade de qualquer governo. 

Laura Silva, 18 anos, moradora 
de Jacarepaguá, cursou o Colégio 
de Aplicação da Uerj e participou 
dos movimentos de ocupação. Ela 
acompanha a situação de falência 
da Uerj pelo governo Pezão, e pro-
mete que, como aluna da UFRJ, 
participar dos movimentos em 

defesa da universidade pública: “O 
ensino aqui continua sendo de qua-
lidade, apesar da falta de recursos. 
Eu sei porque estudei no CAp”.

Os calouros da Faculdade de Le-
tras foram recebidos com palestras 
e atividades conjuntas, conforme 
explicou a veterana Rayssa Nanini, 
20 anos, moradora de Ramos, que 
fez parte da comissão de integração 
dos recém-chegados. Mas o primei-
ro dia de recepção foi dedicado à 
preparação dos novos colegas (pin-
tura do rosto) para arrecadação de 
dinheiro para a festa da calourada. 

Isabely Arruda, 17 anos, mora-
dora de Cabo Frio, para estudar na 
UFRJ, mudou-se para o Rio Com-
prido. A experiência de militante 
da Associação de Estudantes Se-

cundaristas do Rio de Janeiro ela 
pretende levar para o movimento 
estudantil da universidade. Ante-
nada na conjuntura, afi rmou: “O 
governo golpista quer a ignorân-
cia do povo, pois quanto mais ig-
norante melhor para perpetuar a 
corrupção e a exploração. Só com 
estudo melhoraremos o país”.

Rener Bernardo, 21 anos, de 
Manaus, vai morar com uma tia 
na comunidade da Maré para 
estudar na UFRJ. E promete aju-
dar na defesa do ensino superior 
público de qualidade: “A falta 
de investimento na educação 
tem um objetivo, que é impedir 
que o Brasil não avance naquilo 
que as pessoas entendem que é 
direito”. 

Fotos: Renan Silva

 

         



ÚLTIMA PÁGINA 

O Sintufrj recebeu, no dia 
21, a delegação de duas 
entidades estrangeiras de 

trabalhadores: a Federação Ame-
ricana de Professores (American 
Federation of Teachers – AFT) e a 
Internacional do Serviço Público 
(Public Services International – 
PSI, ou ISP, em português). Nove 
sindicalistas norte-americanos, 
um deles acompanhado da  esposa, 
estavam no Rio de Janeiro para 
uma reunião do Comitê Regional 
Interamericano de Mulheres, 
no dia 22, e para o encontro do 
comitê interamericano da ISP, à 
qual a AFT é filiada, realizado em 
Copacabana. Eles incluíram em 
sua programação visitas a entida-
des sindicais e hospitais públicos 
visando conhecer a realidade local.

A ISP é uma federação mun-
dial que representa 20 milhões de 
trabalhadores, que prestam ser-
viços públicos essenciais em 150 
países. A AFT reúne 1,6 milhão 
de profissionais da educação de 
todos os níveis e trabalhadores 
da área de saúde, inclusive ser-
vidores públicos nos EUA.

 
Luta contra 
a privatização  
A AFT tem expressiva partici-

pação de profissionais de saúde, 
sendo a maioria do setor privado. 
Segundo os sindicalistas da enti-
dade, nos Estados Unidos, 90% dos 
trabalhadores da área de saúde são 
de instituições particulares. E os 
trabalhadores têm que lidar com 
os efeitos dessa privatização, como 
conta Wayne Spence, presidente 
da Federação de Funcionários 
Públicos de Nova York que repre-
senta três hospitais universitários, 
entre os quais o Suny Downstate 
Medical Center, no Brooklin, que 
só não foi privatizado porque a 
entidade contou com o apoio da 
comunidade local e de líderes 
religiosos na luta que resultou em 
um movimento vitorioso.

O coordenador-geral do Sintu-
frj Francisco de Assis informou aos 
visitantes que a entidade de classe 
é filiada à Fasubra e não desconta 
o imposto sindical dos seus filia-
dos. Disse que cerca de nove mil 
trabalhadores em educação (em 
atividade) são sindicalizados, sen-
do 45% da área de saúde: cerca de 
700 médicos e 1.500 enfermeiros. 

Ele fez um breve histórico das 
lutas sindicais junto com toda a 
comunidade universitária contra 
a adesão da UFRJ à Empresa 
Brasileira de Serviços Hospita-
lares (Ebserh), explicando que, 
se tivessem sido derrotados, o 
Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho, que é a maior unidade 
acadêmica na área de saúde e de 
atendimento de doenças de alta 
complexidade pelo Sistema Único 
de Saúde do país, estaria com o en-
sino e a pesquisa comprometidos. 
“Nós entendemos e lutamos por 

Entidades sindicais estrangeiras 
enfrentam iguais ataques a direitos

isso, que os hospitais universitá-
rios têm que estar vinculados às 
universidades para que a sociedade 
tenha garantido a formação com 
qualidade dos profissionais de 
saúde que vão para o mercado 
de trabalho e o investimento em 
pesquisas que atendam às de-
mandas da população”, resumiu 
o sindicalista.

Recepção no 
Espaço Saúde
A visita da delegação estran-

geira ao Sintufrj começou pelo 

Espaço Saúde do Trabalhador, 
onde foi servido o café da manhã 
com petiscos típicos brasileiros e 
a coordenadora administrativa 
Carla Nascimento apresentou 
as atividades desenvolvidas pelo 
Sintufrj voltadas para o bem-estar 
dos servidores sindicalizados à 
entidade e os projetos realiza-
dos em parceria com unidades 
acadêmicas. “É um trabalho 
social da entidade na busca da 
qualidade de vida e de prevenção 
de problemas de saúde, de forma 
a incentivar que a UFRJ adote 

políticas de saúde para todos os 
trabalhadores da instituição”, 
acrescentou Francisco de Assis.

Troca de presentes  
Os visitantes presentearam os 

dirigentes do Sintufrj que os recep-
cionaram – Ana Célia, Francisco, 
Jorge Pierre, Maria Passeroni e 
Márcia Farraia – com camisetas 
de campanhas sindicais e outros 
mimos. O Sintufrj retribuiu a gen-
tileza oferecendo abadás do bloco 
carnavalesco da entidade “Tra-
balhadores na rua”, que foi uma 

forma de luta contra a retirada de 
direitos, as reformas da Previdência 
e Trabalhista e pelo Fora, Temer! 
realizada às vésperas do carnaval. 

A visita dos companheiros foi 
encerrada com uma aula de samba 
e forró, no Espaço Saúde, ministra-
da pelos professores da Oficina de 
Dança Edson Paixão e Luiz Ferreira, 
que dispensou as intérpretes Priscila 
e Cristiane e ensinou os passos na 
língua dos visitantes, o inglês. 

A coordenadora Márcia Farraia 
levou a delegação para conhecer os 
outros setores do Sintufrj. 

Acompanhados pelos coorde-
nadores Ana Célia, Jorge Pierre e 
Márcia Farraia, a delegação de 
sindicalistas visitou o Hospital 
Universitário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF), que foi apresen-
tado pelos dirigentes do Sintufrj 
como uma unidade de referência 
em saúde, ensino e pesquisa para 
todo o país.  

Mas o aspecto físico do hos-
pital impressionou os visitantes. 
Wayne Spence, presidente da 
Federação de Funcionários Pú-
blicos de Nova York, comparou a 
situação de aparente abandono 
por falta de recursos públicos do 
HUCFF com a realidade imposta 
aos mais pobres no Brooklin. 
Também não escapou ao sindi-
calista que era maior quantidade 
de negros entre os que esperavam 
atendimento. 

O diretor da Divisão de Ativi-

Situação do HU impressiona delegação 
dades Gerenciais, Carlos Daumas, 
respondeu a perguntas sobre as 
obras em andamento para recu-
peração do 9º andar, o número de 
leitos – atualmente 260, mas se 
tiver orçamento para conclusão 
das obras pode chegar a 510. A 
diretora da Divisão de Enfermagem 
Cecília Bosa disse à delegação que 
“aos poucos a situação no HU vai 
melhorando em relação à falta de 
pessoal”. Enquanto ela atendia os 
sindicalistas estrangeiros, candida-
tos às 15 vagas de enfermeiros e 13 
de técnicos de enfermagem abertas 
faziam prova. 

Realidade americana
se assemelha à brasileira 
Além de Wayne Spence, com-

punham a delegação Steeve Roney, 
presidente da Federação Nacional 
de Enfermeiros; Mike, especialista 
em negociação coletiva da AFT de 

Connecticut; Steve, sindicalista da 
AFT; Cris Randy, da AFT Nacional; 
Candice Owley, vice-presidente 
da ISP e presidente da Federação 
de Enfermeiras e Profissionais de 
Saúde de Wiscosin; Ruby Newbold, 
presidente da Associação de Traba-
lhadores em Educação de Detroit 
e representante local da AFL-Cio 
(Federação Americana do Traba-
lho); Jan Hochade, presidente da 
AFT de Connecticut, além de Joan 
Braman, profissional de relações 
internacionais da AFT.

Segundo Ruby Newbold, no go-
verno de Barack Obama milhões de 
pessoas nos Estados Unidos passaram 
a ter acesso a unidades de saúde, mas 
que com Donald Trump no governo 
o retrocesso já começou. Candice 
Owley, representante da ISP em 
Genebra, concordou: “Realmente, 
com Trump, está havendo um re-
trocesso de tudo que conseguimos”. 

Ela também informou que o 
sindicato nacional enviou carta 
condenando o golpe que derrubou 
a presidenta da República eleita 
Dilma Rousseff. “A carta foi envia-
da ao Departamento de Estado bra-
sileiro dizendo que nosso sindicato 
considerava o que ocorreu uma 
violação dos direitos democráticos. 
E a mesma atitude teve a ISP e a 
AFT”, complementou. 

Jan Hochade, da AFP de Con-
necticut, comparou a situação 
do Brasil com a do seu país, os 
Estados Unidos, que, “depois de 
oito anos de um governo que 
priorizou as áreas da saúde e 
educação, elege um presidente 
que está tentando tirar tudo que 
foi conseguido com o enfraque-
cimento do serviço público para 
que as corporações que pertencem 
aos mais ricos consigam realizar 
seu plano de privatização”.

Fotos: Renan Silva

MOMENTOS da visita da delegação sindical ao Sintufrj e a recepção aos companheiros pelos coordenadores e funcionários
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