
ANO XXV  Nº 1232  29 DE JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO DE 2018  www.sintufrj.org.br  sintufrj@sintufrj.org.br

Imagens da história 

Da Revolução de 30 ao golpe 
parlamentar que derrubou 
Dilma Rousseff. Página 2

Decreto acaba com 800 vagas na UFRJ
No total, 4.627 cargos do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação

(PCCTAE), das instituições federais de ensino, foram atingidos pelo Decreto 9.262/18, do governo 
Temer, que extingue mais de 60 mil cargos na administração pública federal. Página 3

Lições de 
Porto Alegre
A condenação (sem 
provas) de Lula em Porto 
Alegre por uma Corte 
suspeita põe em xeque a 
democracia de um país 
de desigualdade obscena. 
Página 5 

Número de aposentadorias dobra na UFRJ 
As aposentadorias na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) deram 
um salto de 2016 para 2017: de 251 passaram a 403. Página 7

O que você precisa saber sobre febre amarela
A eficácia da vacina fracionada e a opinião de infectologistas sobre o surto 
da doença. Página 8

A crise na residência médica do HU
Comissão Nacional de Residência Médica mantém hospital sob diligência. 
Página 6

Se votar, 
não volta!
O governo quer votar a 
reforma da Previdência 
logo depois do carnaval, 
em fevereiro. Confirme os 
parlamentares da banca-
da do Rio que ameaçam 
votar  na proposta. No site 
do Sindicato, uma ferra-
menta digital permite a 
você enviar mensagem aos 
parlamentares.

NA CAPITAL GAÚCHA. Grupo de mulheres ativistas da delegação do Rio se juntou à massa de manifestantes que ocupou Porto Alegre durante três dias

Foto: Renan Silva
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DOIS PONTOS

Calendário de atividades dos 
aposentados e pensionistas

Inscrições para 
o tratamento de 
tabagismo

Estarão abertas a partir de fe-
vereiro as inscrições para os grupos 
de tratamento do tabagismo no 
Núcleo de Estudos e Tratamento 
do Tabagismo (NETT), do Hospital 
Universitário Clementino Fraga Fi-
lho (HUCFF).

As inscrições devem ser feitas 
somente pela própria pessoa inte-
ressada em ajuda para deixar de fu-
mar, através do telefone 3938-2195; 
por e-mail: nett@hucff.ufrj.br; por 
parecer médico do ambulatório/
enfermaria ou pessoalmente na 
sala 3F92. 

O NETT fi ca localizado no 3º 
andar, sala 3F92, telefone 3938-
2195, e está aberto para funcioná-
rios, alunos, professores, pacientes 
e trabalhadores terceirizados do 
HUCFF e da UFRJ.

Tratamento
O tratamento do tabagismo 

é gratuito e realizado por equipe 
multidisciplinar, envolvendo mé-
dicos pneumologista, cardiologista 
e psiquiatra, além de enfermeira e 
psicóloga. 

A duração do tratamento é de 
12 meses, e nos três primeiros meses 
as consultas e as reuniões em grupo 
terapêutico são realizadas a cada 
semana/quinzena. A partir daí, elas 
passam a ser mensais, de acordo 
com o protocolo de tratamento, que 
envolve abordagem comportamen-
tal e auxílio medicamentoso, para 
aliviar os sintomas da abstinência.

Confira o calendário:
Fevereiro: 4 a 8/2/2018
Março: 4 a 8/3/2018
Abril: 1 a 5/4/2018
Maio: 6 a 10/5/2018
Junho: 3 a 7/6/2018
Julho: 1º a 5/7/2018
Agosto: 5 a 9/8/2018
Setembro: 2 a 6/9/2018
Outubro: 1º a 4/10/2018

Desde a posse da atual direção 
do Sintufrj, a Coordenação de Apo-
sentados e Pensionistas realizou 
duas reuniões, sendo que na última 
foi aprovada a agenda de atividades 
para todo o ano. Uma das tarefas 
desta gestão sindical é agregar cada 
vez este segmento aos demais sindi-
calizados. Afi nal, as companheiras 
e companheiros que já encerraram 
suas rotinas de trabalho diário na 
instituição contribuíram para que 
hoje a UFRJ brilhe no ranking de 
melhor universidade federal do 
país. Além disso, a maioria lutou 
anos afi nco para que a nossa cate-
goria conquistasse sua identidade 
de trabalhador em educação e di-
reitos, entre os quais uma carreira 
(PCCTAE).

Baile de Carnaval
No dia 7 de fevereiro, uma 

quarta-feira, a Coordenação de 
Aposentados e Pensionistas reali-
za o Baile de Carnaval, das 13h às 
18h, no Espaço Cultural do Sintufrj. 
Cada companheira e companheiro 
aposentado e pensionista pode levar 
dois convidados. A direção sindical 
vai contratar uma banda e oferecer 
as bebidas (cerveja, refrigerante e 
água), e cada participante contri-
buirá com um prato de petisco. Ao 
som de clássicos como “Máscara 
Negra” e “Bandeira Branca”, e 
sambas-enredos antológicos, va-
mos unir forças para continuar en-
frentando a conjuntura adversa aos 
interesses da classe trabalhadora e 
espantar as mágoas. 

A agenda prossegue com as 
seguintes novidades: 

 Quarta-feira, 14/3, das 
10h às 12h – Reunião para apre-
sentação do curso de inclusão 
digital, no Espaço Cultural do 
Sintufrj.

 Quarta-feira, 11/4, das 
10h às 12h – Reunião, no Espaço 
Cultural do Sintufrj.

 Quarta-feira, 9/5, das 10h 
às 12h – Comemoração pelo Dia 
das Mães, no Espaço Cultural do 
Sintufrj. 

 Segunda-feira, 18/6, das 
10h às 12h – Dia do Funcionário 
Público Aposentado, no Espaço 
Cultural do Sintufrj.

 Quarta-feira, 11/7, das 
10h às 12h – Reunião, no Espaço 
Cultural do Sintufrj. 

 Quarta-feira, 8/8, das 10h 
às 12h – Passeio cultural pelo 
Dia dos Pais. Encontro no Espaço 
Cultural do Sintufrj.

 Quarta-feira, 12/9, das 
10h às 12h – Reunião, no Espaço 
Cultural do Sintufrj. 

 Segunda-feira, 29/10, das 
10h às 12h – Comemoração pelo 
Dia do Servidor Público (home-
nagem a Katia da Conceição in 
memoriam), no Espaço Cultu-
ral do Sintufrj. 

 Quarta-feira, 21/11, das 
10h às 12h – Reunião, no Espaço 
Cultural do Sintufrj. 

 Dezembro – Festa de 
Confraternização do Sintufrj. 

Extraquadro se organizam 
para reivindicar direitos

A direção do Sintufrj procu-
rou os extraquadro do Institu-
to de Puericultura e Pediatria 
Martagão Gesteira (IPPMG) 
e da Maternidade Escola para 
realizar reuniões, com a presen-
ça da Pró-Reitoria de Pessoal, e 
iniciar um movimento para pôr 
fi m às precárias relações de tra-
balho a que estão submetidos há 
anos. 

Vídeos sobre fatos históricos

A narrativa visual da história 
do país da Revolução de 30 ao gol-
pe parlamentar quer tirou Dilma 
Rousseff do governo pode ser vista 
numa seção especial criada no site 
do Sintufrj. São imagens preciosas, 
capturadas durante meses pelo 
editor de imagens Luís Fernando 
Couto, da equipe de Comunicação 
da entidade. O recorte histórico 
se inicia com a Revolução de 30, 
que alçou Getúlio Vargas ao poder 

Na sexta-feira, 2 de fevereiro, 
às 14h, os extraquadro da Mater-
nidade Escola se reúnem no au-
ditório Célio Alencar. Na quinta-
-feira, 8 de fevereiro, às 11h, os 
extraquadro do IPPMG realizam 
reunião no auditório da Pupilei-
ra. Na pauta dos trabalhadores 
de ambas as unidades o tema é 
o mesmo: precarização das rela-
çoes de trabalho. e impôs fi m à Velha República. O 

posterior suicídio de Getúlio e seus 
desdobramentos dramáticos, quan-
do o país mergulhou em comoção 
e turbulência política, integram o 
acervo. A renúncia de Jânio Qua-
dros, a queda de João Goulart, os 
anos da ditadura iniciada em 1964, 
o fi m do regime militar e a morte 
de Tancredo, que morreu antes de 
tomar posse, em 1985, estão nos ví-
deos históricos da nova seção.

Mobilização no HUCFF
No dia 15 de janeiro os extra-

quadro do Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (HUCFF) 
constituíram um grupo de traba-
lho com a participação também 

de representantes da direção e da 
Divisão de Recursos Humanos 
(RH) da unidade hospitalar para 
pôr fi m às remunerações abaixo 
do salário mínimo. 

O Sintufrj quer saber 
para melhorar sua atuação

Em breve, a direção sindical 
realizará uma pesquisa entre os 
sindicalizados com o objetivo de 
atualizar o perfi l socioeconômi-
co e, com base nas informações 
apuradas, defi nir as futuras ações 
político-administrativas da gestão 
em curso. 

A colaboração de todos será 
imprescindível para a realização 
deste trabalho, que é muito im-
portante para a entidade de classe. 
Seja paciente com o pesquisador e 
responda corretamente às pergun-
tas. As informações colhidas serão 
mantidas em sigilo absoluto. 
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PCCTAE

Decreto de Temer compromete 
mais de 800 vagas na UFRJ

Ao todo, 4.627 
cargos do Plano 
de Carreira dos 
Cargos Técnico-
Administrativos 
em Educação 
(PCCTAE), das 
instituições federais 
de ensino, foram 
atingidos pelo 
Decreto 9.262/18 
do governo Temer, 
que extingue mais 
de 60 mil cargos 
na administração 
pública federal. 
Desse total, estão 
proibidos de 
inclusão em novos 
concursos 58 
cargos do PCCTAE. 

Na UFRJ, 28 cargos da car-
reira não constarão mais de 
concursos, comprometendo, 
assim, 838 vagas do quadro 
técnico; e 169 cargos vagos das 
classes A e B foram extintos. 

A proibição de concursos na 
UFRJ atinge principalmente as 
vagas de 479 auxiliares admi-
nistrativos, um impacto signi-

fi cativo na força de trabalho da 
instituição, com consequências 
negativas para novos projetos e 
expansão da universidade. 

“É uma quantidade grande 
de vagas, e abrir mão de fazer 
concursos para essas vagas sig-
nifi ca perdê-las e não tocar no-
vos projetos na universidade”, 
afi rma o superintendente da 
Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4), 
Pedro e Sá Campos.

Profissões específicas 
e fundamentais 

O argumento do governo de 
que os cargos em extinção estão 
obsoletos não é verdadeiro. De 
acordo com o superintendente 
da PR-4, as vagas do quadro 
técnico são fundamentais para 
o funcionamento da univer-
sidade. Além de algumas de-
las serem muito específi cas da 
instituição. E exemplifi cou: “O 
contramestre de ofício é fun-
damental para a manutenção 
predial, e nós, como uma uni-
versidade gigantesca e com a 
quantidade existente de prédios, 
necessitamos dele”.

Outros cargos citados como 
exemplo pelo superintendente 
são de auxiliar de cenografi a e 
restaurador. “Temos o pessoal 
que trabalha no curso de ence-
nação teatral. Como eu monto 
as peças de fi nal de ano para a 
colação de grau dos estudan-
tes se não tiver esse servidor?”, 
pergunta. “No Museu Nacional 

Sintufrj: decreto tem 
que ser anulado

De uma canetada, o gover-
no Temer some com milhares 
de cargos públicos e acaba 
com concursos para outros. A 
violência autoritária do decre-
to atinge em cheio as univer-
sidades e institutos federais de 
ensino. São quase 5 mil cargos 
da carreira dos técnicos-admi-
nistrativos das Ifes atingidos 
pela medida. A UFRJ acusa o 
golpe: o decreto aborta projetos, 
aprofunda a crise resultante da 
asfi xia fi nanceira e joga para as 
calendas qualquer perspectiva 

temos o restaurador. Se um 
(deles) pede aposentadoria já 
causa impacto. Esse profi ssio-
nal faz um trabalho artesanal 
e minucioso, específi co para as 
necessidades do museu”. 

Outra falácia do governo
Pedro e Sá Campos também 

critica outro argumento usado 
pelo governo para justifi car a 
extinção de cargos, que é o da 
“necessidade de modernização 
do serviço público”, expondo 
a seguinte situação: “O técni-
co em arquivo foi outro cargo 
vedado para concurso. Mas se 
estamos informatizando todo 
nosso sistema de trabalho, isso 
impedirá que convoquemos no-
vos profi ssionais. Então, vai na 
contramão da própria política 
do governo federal, pois como 
vamos demandar esse processo 
se não temos o pessoal técnico 
capacitado para isso?” 

Diante desta realidade, o 
jeito vai ser recorrer cada vez 
mais a mão de obra terceiri-
zada para poder tocar as de-
mandas da universidade, prevê 
o superintendente. “O impacto 
mais imediato (do decreto) é a 
potencialização da política de 
terceirização. E este é o proje-
to do atual governo, e vai em 
direção ao que a Secretaria de 
Gestão de Pessoas do Ministério 
do Planejamento quer para re-
organizar a carreira do Execu-
tivo”, conclui. 

de expansão da universidade. 
A diretoria do Sintufrj repu-

dia fi rmemente mais essa ação 
do governo ilegítimo. Ela traz a 
marca nefasta do golpe que pôs 
no Palácio do Planalto quadri-
lheiros de mãos sujas para servir 
ao projeto liberal. O objetivo é 
transformar o país no paraíso das 
transações mercantis que atenda 
a elite e exclua amplos setores da 
sociedade. Destruir o ensino su-
perior público é parte essencial do 
plano. A anulação do decreto é a 
única saída aceitável.

“É um retrocesso”
Em nota ofi cial, a Pró-Reitoria 

de Pessoal classifi cou o decreto 
como um retrocesso, pois amplia o 
desmonte das universidades públi-
cas, abrindo espaço para a terceiri-
zação. A PR-4 fi naliza a nota anun-
ciando que o impacto afetará todas 
a áreas de ensino, pesquisa, exten-
são e saúde e reduzirá a qualidade 
das instituições públicas de ensino.

“A impossibilidade de reposição 
de quadros do serviço público im-
pactará diretamente as atividades 
fundamentais desempenhadas pe-
las Ifes na graduação, na pós-gra-
duação, extensão, no atendimento 
em unidades de saúde, no desen-

“Fere o cumprimento 
do acordo de greve”

A Fasubra afi rma que o decreto 
de Temer em relação ao Plano de 
Carreira dos Cargos Técnico-Admi-
nistrativos em Educação (PCCTAE) 
fere o próprio cumprimento do 
acordo de greve de 2015, que previa 
a discussão sobre racionalização e 
redimensionamento da força de 
trabalho entre trabalhadores e go-
verno.   

A Federação produziu uma 

volvimento de pesquisas. O decreto 
é um caminho para a redução da 
qualidade das instituições públicas 
de ensino, e sua execução ameaça 
o caráter público e gratuito, crítico 
e laico de instituições fundamentais 
ao desenvolvimento do país”, diz o 
texto. 

Concursos/UFRJ – Em rela-
ção aos editais dos concursos para 
vagas de cargos técnico-adminis-
trativos da UFRJ números 293 e 
455, a Pró-Reitoria de Pessoal in-
forma que o decreto não os abran-
ge. Portanto, as vagas colocadas 
nos editais não estão comprome-
tidas, espera a PR-4.

análise preliminar do decreto feito 
pelos representantes da entidade na 
Comissão Nacional de Supervisão da 
Carreira (CNSC) e Assessoria Técni-
ca da Carreira. Nela, ratifi ca a ava-
liação de que a medida prejudica a 
manutenção das atividades técnico-
-administrativas no ambiente uni-
versitário, e informa que tomará as 
medidas cabíveis, inclusive judiciais, 
para questionar o decreto.

Foto: Renan Silva

SEM mão de obra sufi ciente e qualifi cada, atividades e projetos estancarão 
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA

As aposentadorias na Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) deram um salto de 2016 
para 2017: de 251 passaram a 403. 
O superintendente da Pró-Reitoria 
de Pessoal, Pedro e Sá Campos, 
avalia que a proposta de reforma 
da Previdência do governo Temer 
estimulou o aumento de pedidos de 
aposentadoria: “Essa é a nossa lei-
tura, porque é bastante significativo 
o número de aposentadorias”. 

Com o aumento de aposenta-
dorias, a universidade, que já sofria 
com déficit de pessoal, passou a ter 
mais dificuldades para realizar suas 
atividades, pois falta gente em seto-
res fundamentais de sua estrutura. 

“O impacto dessas aposenta-
dorias já está sendo sentido em di-
versas unidades. Falta pessoal para 
ocupar os postos de trabalho, prin-
cipalmente nas atividades-meio, 
como no setor de pessoal, finanças, 
patrimônio e nas secretarias acadê-
micas”, informa o superintendente.

Pedro e Sá Campos relata que 
há na universidade setores com 
apenas dois servidores. “É um dé-
ficit brutal! A maior demanda que 
temos atualmente é para assistente 
em administração”, informa. No 
ano passado 51 assistentes se apo-
sentaram. 

Extinção de cargos
A UFRJ tem 479 auxiliares de 

administração, um cargo para o 
qual não haverá mais concurso, 
de acordo com o Decreto 9.262, 
de Michel Temer, que extingue 
vários cargos no setor público fe-
deral. “Viemos fazendo concurso, 
mas temos um número grande de 

Corrida à aposentadoria na universidade 
Medo da reforma previdenciária, que retira direitos dos servidores, duplicou o número de aposentados na UFRJ 

servidores auxiliares próximos do 
fim de carreira”, informa o supe-
rintendente. Em 2017, foram 21 
auxiliares que se aposentaram. 
“Com as aposentadorias como 
um todo, começa um processo de 

paralisação”, acrescenta. 
O coordenador de Gestão de 

Pessoal da Pró-Reitoria de Pes-
soal, André Chagas Pereira, com-
plementa o quadro preocupante 
exposto pelo superintendente 

O número de pedidos de 
aposentadoria no serviço públi-
co federal em 2017 foi o mais 
elevado desde 1998, segundo 
o Ministério do Planejamen-
to, Desenvolvimento e Gestão. 
Entre janeiro e novembro de 
2017 o aumento foi de quase 
cinquenta por cento (46,7%), 
na comparação com o mesmo 
período em 2016: 21.371 solici-

Em todo o país a realidade é a mesma 

Foto: Renan Silva

Em 2006, a professora 
do Instituto de Economia da 
UFRJ, Denise Gentil, em sua 
tese de doutorado, desmonta 
a farsa da crise na Previdência 
ao realizar análise financeira 
da seguridade social no perío-
do de 1990 a 2005. Na pesqui-
sa que realizou, ela constatou, 
por exemplo, que o cálculo 
sobre o déficit previdenciário 

Trabalho rigoroso revela a manipulação do governo

Farsa denunciada em 2006

Ao contrário da manchete 
mentirosa e oportunista de O 
Globo de terça-feira, 23 (“Déficit 
da Previdência dispara e atinge 
R$ 268,7 bi”) com o propósito 
de angariar apoio da população 
para garantir que os parlamen-
tares aprovem em fevereiro a 
reforma previdenciária do ilegí-
timo governo Temer, os números 
apresentados pelo jornal golpista 
contrariam os dados da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) 
da Previdência no Senado Fede-
ral, que, no fim do ano passado, 
concluiu que o sistema não é de-
ficitário, mas, sim, mal adminis-
trado. Essa informação foi publi-
cada pelo jornal O Dia, também 
no dia 23. 

“Está havendo manipulação 
de dados por parte do governo 
para que seja aprovada a reforma 
da Previdência. O relatório (da 
CPI) mostrou que as empresas 
privadas devem R$ 450 milhões 

acrescentando que, com o au-
mento das aposentadorias, aliado 
agora à proibição de realização 
de concurso para cargos impor-
tantes para o funcionamento da 
universidade, a instituição terá 

sua estrutura afetada. “Esse au-
mento de aposentadorias já está 
causando um impacto negativo 
no funcionamento da UFRJ, e 
com a proibição de concursos fi-
camos estáticos”, enfatiza.

tações contra 14.563. 
Para analistas, a discussão 

sobre a proposta de reforma pre-
videnciária de Michel Temer pode 
ter influenciado o aumento. O 
presidente ilegítimo busca aten-
der às exigências do mercado e 
pune exemplarmente os servi-
dores públicos. Ele eleva a idade 
para a aposentadoria para 65 
anos (homem) e 62 anos (mu-

lher), com regras mais rígidas 
para o servidor ao longo da fase 
de transição. Quem quiser se 
aposentar integralmente terá que 
contribuir 40 anos com a Previ-
dência Social.

O que muda para 
o servidor público 
com a reforma de Temer
Entre as mudanças pro-

postas por Temer está o fim 
da integralidade e paridade 
para os servidores públicos. A 
integralidade determina que 
o servidor, ao se aposentar, 
tenha a remuneração equi-
valente à de quando ocupava 
cargo efetivo. Já a paridade 
significa que esse aposentado 
terá os mesmos reajustes dos 
trabalhadores da ativa.

aos cofres do INSS”, repete a ma-
téria de O Dia. Em 253 páginas, 
o relator da CPI, senador Hélio 
José (PROS-DF), destaca que o 
“maior e mais grave problema da 
Previdência Social vem da vul-
nerabilidade e da fragilidade das 
fontes de custeio do sistema de 
seguridade social”. E acrescenta: 
“Antes de falar em déficit, é preci-
so corrigir distorções”.

Instalada no fim de abril de 
2017, em cerca de seis meses 
a CPI realizou 26 audiências 
públicas e ouviu mais de 140 
pessoas, entre representantes de 
órgãos governamentais, sindi-
catos, associações, empresas, 
além de membros do Ministério 
Público e da Justiça do Traba-
lho, deputados, auditores, espe-
cialistas e professores. 

“O relatório sobre os traba-
lhos da CPI aponta, com muita 
clareza, que a Previdência bra-
sileira não é deficitária, mas, 
sim, superavitária. Ele demons-
tra, por exemplo, que setores do 
patronato arrecadam por ano 
cera de R$ 25 bilhões em torno 
do trabalhador e não repassam 
à Previdência, o que é apro-
priação indébita. Isso é crime”, 

denunciou o presidente da CPI, 
senador Paulo Paim (PT-RS).

Segundo Paim, o relatório 
também mostra que há uma 
dívida acumulada de grandes 
bancos e empresas, como Itaú, 
Bradesco, Caixa Econômica, 
Banco do Brasil, montadoras de 
automóveis e a JBS, que ultra-
passa mais de R$ 500 bilhões de 
reais. 

não estava correto. Porque é fei-
to sem considerar os preceitos da 
Constituição de 1988, que esta-
belece o arcabouço jurídico do 
sistema da Seguridade Social. 

“O cálculo do resultado 
previdenciário leva em con-
sideração apenas a receita de 
contribuição do Instituto de Se-
guridade Social (INSS) que in-
cide sobre a folha de pagamen-

to, diminuindo dessa receita o 
valor dos benefícios pagos aos 
trabalhadores. O resultado dá 
em déficit. Essa, no entanto, é 
uma equação simplificadora da 
questão. Há outras fontes de re-
ceita da Previdência que não são 
computadas nesse cálculo, como 
a Contribuição para o Finan-
ciamento da Seguridade Social 
(Cofins), a Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido (CSLL), 
a Contribuição Provisória so-
bre Movimentação Financeira 
(CPMF), que foi extinta, e a re-
ceita de concursos de prognós-
ticos. Isso está expressamente 
garantido no artigo 195 da 
Constituição e acintosamente 
não é levado em considera-
ção”, constatou Denise Gentil 
ao Jornal da UFRJ.  

APOSENTADOS e aposentando na Central de Atendimento de Pessoal da UFRJ, no térreo do prédio da Reitoria
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“O próximo capítulo deste 
processo deve ser um gigan-

tesco ataque às entidades represen-
tativas da classe trabalhadora, ao 
movimento sindical, ao movimen-
to popular”, na opinião de Rodrigo 
Marcelino, da Frente Brasil Po-
pular. No debate organizado pelo 
Sintufrj, ele disse também que os 
partidos de esquerda enfrentarão 
dias tão sombrios quanto os vividos 
na ditadura militar.

“A sanha anticorrupção 
do Poder Judiciário vai até 

Lula e termina nele”, diz Vladimir 
Safatle, professor da USP. “(...) 

O que Porto Alegre ensina
BRASIL

s ações dos juízes federais 
de Porto Alegre resultaram, 
até aqui, na primeira con-

denação de um ex-presidente em 
mais de 100 anos de República. 

Devem criar, também, outra 
situação inédita: retirar da dis-
puta o principal candidato à Pre-
sidência. Nunca antes no Brasil 
isto ocorreu. 

Pior: para aniquilar de vez 
Lula e o seu partido, o próximo 
passo do Judiciário é levá-lo à 
prisão. 

Uma condenação sem provas, 
por si só, já configura violação de 
direitos e crime contra a demo-
cracia. Mas a força simbólica e 
real dos eventos da capital gaú-
cha vai muito além do julgamen-
to em si. 

Para tentar entender e am-
pliar a dimensão do episódio 
histórico, o Jornal do Sintufrj 
anotou alguns pontos e convida o 
leitor à reflexão.

Um país onde Lula é condenado e 
Temer é presidente e Aécio senador 
é algo da ordem do escárnio”, ele 
acrescenta. “Por outro lado, o uso 
político do Judiciário é uma espe-
cialidade nacional desde a época 
da ditadura”, diz ele.

“Durante três séculos uma 
sociedade dominada pelo 

escravismo montou a sua justiça, 
a sua política, a sua economia 
baseada no ódio ao pobre, na 
humilhação e desprezo ao pobre”, 
diz o historiador Jessé Souza, autor 
de A elite do atraso, nas livrarias. 
Ele se refere à ancestralidade da 

classe dominante do país, e que 
continua como traço definidor de 
um Brasil marcado pela desigual-
dade de renda. 

Mais Jessé Souza: “A Lava-Jato 
é uma farsa pra dominar a 

opinião da classe média, enquanto o 
país continua objeto de saque de uma 
pequena elite. A verdadeira corrup-
ção é a intermediação financeira, a 
especulação que drena 1 trilhão de 
juros, segundo o próprio Banco Cen-
tral, para o bolso dos rentistas. É na 
especulação que os proprietários vão 
buscar os seus ganhos (agronegócio, 
indústria, comércio). A nossa real 

Os ultrarricos do Brasil con-
tinuam aumentando sua 

distância em relação aos mais 
pobres, segundo relatório da ONG 
britânica Oxfam divulgado há 
uma semana. Segundo a ONG, o 
país ganhou 12 novos bilionários 
(considerando o patrimônio em 
R$) no ano passado, e conta ago-
ra com 43 desses ultrarricos. No 
Brasil, cinco indivíduos possuem 
o mesmo patrimônio que os 50% 
mais pobres da população (cerca 
de 100 milhões).

No Brasil, um quarto da 
população vive com renda 

de até R$ 387 por mês. Ou seja, 
50 milhões de pessoas, segundo 
a Síntese de Indicadores Sociais 
2017, do IBGE. Os dados do institu-
to informam, também, que quatro 
em cada dez brasileiros moram em 

corrupção, é a intermediação finan-
ceira e o oligopólio da comunicação 
que fraudam e mentem.” 

Enquanto o TRF-4 (Tribunal 
Regional Federal da 4ª Re-

gião) mantinha condenação contra 
Lula, no fim da tarde da quarta-feira 
(24) foi divulgada a notícia de que 
a procuradora-geral da República, 
Raquel Dodge, havia pedido ao 
Supremo Tribunal Federal, na 
sexta-feira (19), o arquivamento 
de um inquérito que investiga o 
senador José Serra (PSDB) por rece-
bimento de caixa dois na campanha 
presidencial de 2010.

O contexto: desigualdade obscena 

casas sem água encanada, rede 
de esgoto ou fossa séptica e coleta 
de lixo. Epidemias de doenças do 
passado, como a febre amarela, 
surgem com recorrência.

Mais IBGE: Só 15% dos adul-
tos concluem curso superior. 

Sete em cada dez crianças de até 
3 anos não entram em creche. 
A escolaridade média de quem 
tem mais de 25 anos equivale ao 
ensino fundamental. Não chega  
a dez anos o nível de instrução dos 
jovens negros e nordestinos. Um 
quarto dos habitantes de 16 a 29 
anos não estuda nem trabalha, 
boa parte é formada por meninas 
que engravidaram precocemente 
e se dedicam aos afazeres domés-
ticos (esses números do IBGE 
foram extraídos do blog de Flávia 
Oliveira).
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Nossos inimigos dizem: A luta 
terminou.
Mas nós dizemos: Ela começou.

Nossos inimigos dizem: 
A verdade está liquidada.
Mas nós dizemos: Nós a 
sabemos ainda.

Nossos inimigos dizem: Mesmo 
que ainda se conheça a verdade
Ela não pode mais ser 
divulgada.
Mas nós a divulgamos.

É a véspera da batalha.
É a preparação de nossos 
quadros.
É o estudo do plano de luta.
É o dia antes da queda
De nossos inimigos.

Bertolt Brecht
(1898-1956)

Nossos 
inimigos dizem

APOIO DO POVO. Milhares foram a Porto Alegre defender a democracia sob ameaça

SINTUFRJ PRESENTE. Parte da delegação do Sindicato que viajou à capital gaúcha

Fotos: Renan Silva
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RESIDÊNCIA MÉDICA

RESIDENTES DO HU em ato contra a falta de segurança, em frente à unidade hospitalar

Comissão Nacional de Resi-
dência Médica (CNRM), em 
reunião realizada nos dias 

23 e 24 de janeiro, manteve a di-
ligência no Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (HUCFF). 
Mas isso não impede o ingresso de 
180 novos residentes, previsto para 
1º de março, que foram aprovados 
ano passado. 

Agora, a Coordenação de Resi-
dência Médica (Coreme) do HUCFF 
aguarda o parecer da CNRM, que 
apontará quais recomendações 
deverão ser seguidas para a manu-
tenção dos programas de residência 
na unidade hospitalar.

Exigências
Na reunião da CNRM foram 

apreciados o relatório produzido 
pela Comissão Estadual de Resi-
dência Médica após a visita, no 
dia 11 de janeiro, ao HUCFF e os 
documentos exigidos pela própria 
comissão nacional. A diligência é 
uma modalidade de supervisão 
do MEC direcionada aos hospitais 
universitários. 

Em nota, o HUCFF informa 
que a manutenção da diligência 
não interfere na continuidade dos 
programas de residência do hospi-
tal e reafirma a manutenção dos 
serviços médicos, mesmo diante 
das dificuldades com a escassez 
de pessoal e de financiamento.

Comissão nacional mantém diligência no HU 

“O HUCFF forma, anualmen-
te, cerca de 150 residentes vindos 
de todos o país, que realizam 
seus treinamentos na instituição. 
Apesar das dificuldades de provi-
mento de pessoal e do persistente 
subfinanciamento, não há re-
gistro, nos períodos recentes, de 
suspensão de serviços médicos. 

A nova direção do hospital 
assumiu no final do ano passado, 
e em pouco tempo já realizou 

A direção da Faculdade de 
Medicina da UFRJ reafirmou, em 
nota, as duras críticas à ameaça 
de suspensão dos programas de 
residência médica do Hospital 
Clementino Fraga Filho (HUCFF) 
e repudiou o parecer da plenária 
da Comissão Nacional de Residên-

Medicina repudia ameaça à residência do HUCFF

cia Médica (CNRM), que colocou 
sob investigação os programas do 
hospital.

O diretor da Faculdade, Roberto 
Medronho, disse que a questão 
fundamental é que o MEC tem 
que fornecer os recursos para o 
funcionamento do hospital. “Trata-

-se de uma medida (suspensão da 
residência) mais política do que 
qualquer outra coisa. Óbvio que 
há problemas. Temos os melhores 
preceptores, mas sem dinheiro, sem 
pessoal. O melhor gestor do mundo 
não vai conseguir botar o hospital 
como era no passado”, disse. 

Na reunião nos dias 23 e 24, 
a Comissão Nacional de Residên-
cia Médica decidiu retirar a sus-
pensão de concursos para novos 
residentes do Hospital Universi-
tário Pedro Ernesto (Hupe). Com 
isso, o concurso está liberado, e 
será realizado dentro do previsto, 
em 3 de fevereiro. As exigências 
solicitadas pela comissão serão 
apresentadas até o dia 1º de abril.

A decisão foi tomada após o 
anúncio de várias medidas, entre 
elas um convênio entre a Secreta-
ria estadual de Saúde, a Secretaria 
de Ciência, Tecnologia, Inovação 
e Desenvolvimento Social e a Uerj, 
garantindo repasses mensais para 
regularização do pagamento das 
bolsas dos residentes, além da li-
beração de verbas para a abertura 
e o funcionamento dos leitos de 
CTI da unidade.

Entenda o caso
No fim de 2017, os hospitais 

universitários Pedro Ernesto 
(Uerj) e Clementino Fraga 
Filho (UFRJ) receberam visi-
tas de supervisão da Comissão 

Pedro Ernesto teve suspensão 
de concursos retirada

melhorias”, diz o texto da nota.
De acordo com o HUCFF, 

dentre as melhorias programa-
das para o início do ano está 
a abertura de seis novos leitos 
de CTI. A novidade, segundo a 
direção, “contribuirá fortemente 
para ampliar o atendimento 
de procedimentos de alta com-
plexidade, qualificando ainda 
mais o ensino de graduação, a 
residência médica e os progra-

mas de mestrado e doutorado 
que interagem com o hospital”.

Números
Com 293 leitos ativos e média 

de 2.000 atendimentos por mês, o 
Hospital Universitário é centro de 
referência de alta complexidade 
em oncologia, nefrologia e cirur-
gia cardiovascular; unidade de 
assistência de alta complexidade 
em neurologia, neurocirurgia 

e tráumato-ortopedia. Realiza 
procedimentos, como implantes 
cocleares e transplantes, assim 
como pesquisas reconhecidas 
internacionalmente em tuber-
culose e diversas especialidades 
clínicas e cirúrgicas. Ao todo são 
364 residentes – de residência 
médica e multiprofissional – e 
663 médicos atuando para que 
seja mantida a qualidade de 
atendimento e ensino.

Nacional de Residência Médica 
(CNRM),  coordenada pe lo 
MEC, para verificar denúncia 
de diminuição de atividades e 
material para a prática médica. 

Em dezembro, a comissão 
decidiu então colocar as ins-
tituições em diligência (ava-
liação para autorizar ou não 
a manutenção dos programas 
de residência médica) diante 
das irregularidades aponta-
das. Entre elas: diminuição 
de cenários de práticas, dos 
procedimentos cirúrgicos, de 
leitos, falta de insumos, atra-
so no pagamento de bolsas, 
redução do corpo clínico e de 
enfermagem. 

Depois das visitas, a seleção 
de novos residentes do Hospital 
Universitário Pedro Ernesto foi 
suspensa. Mas a seleção do Hos-
pital Universitário Clementino 
Fraga Filho não foi. A seleção 
ocorreu em novembro, e nela 
foram aprovados 180 novos 
residentes, com o início de suas 
atividades marcado para o dia 
1º de março.

A
Fotos: Divulgação
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VIDA NO CAMPUS

Matagal altera paisagem na UFRJ
Corte de verbas para manuten-

ção dos campi impõe restrições nos 
serviços de poda e corte na Cidade 
Universitária e na Praia Vermelha.

O mato cresce e transforma a 
paisagem na Cidade Universitária 
(campus Fundão). A falta de poda 
e capina altera o ambiente também 
na Praia Vermelha. O problema, 

segundo explicações da Prefeitura 
da UFRJ, decorre do contingencia-
mento de verbas da instituição e da 
necessidade de redução nos valores 
dos contratos de manutenção das 
áreas externas e verdes dos campi.

A redução do serviço, segundo 
a Prefeitura da UFRJ, foi solicitação 
da Pró-Reitoria de Planejamento, 

Desenvolvimento e Finanças (PR-
3), diante da escassez de verbas im-
posta pelo governo Temer. Então, 
desde o último trimestre de 2016, 
começou um intervalo maior entre 
as roçadas de grama e a alteração 
na rotina dos serviços de limpeza 
urbana. 

O mato cresceu muito durante 

esse período, mas, informa a Pre-
feitura, o serviço de poda e capina 
começou a ser retomado paulatina-
mente agora em janeiro. 

Nas rótulas da Prefeitura e do 
Centro de Ciências da Saúde (CCS), 
o serviço já foi feito. Mas ainda 
falta muita coisa para alcançar o 
entorno dos prédios da Reitoria, da 

Faculdade de Letras e do Centro de 
Tecnologia (CT). Ao longo da ciclo-
via, os ciclistas somem, afogados 
pelo matagal. 

De acordo com a assessoria de 
imprensa da Prefeitura da UFRJ, 
um novo contrato para a manuten-
ção das áreas externas e verdes dos 
campi será assinado em fevereiro. 

Está nas mãos do juiz da 20ª 
Vara Federal do Rio, Maurício da 
Costa Souza, o mandado de se-
gurança impetrado pelo Sintufrj 
para garantir aos notifi cados do 
corte do adicional de insalu-
bridade o direito de recorrer da 
medida. 

Mas, segundo informou o es-
critório de advocacia responsável 
pelo processo, antes de tomar uma 
decisão, o magistrado optou por 
ouvir a UFRJ, que terá 72 horas 
para manifestar-se sobre o caso 
após ser intimada. 

O mandado de intimação já 
foi expedido, mas ainda não foi 
devolvido. Portanto, até o fecha-
mento desta edição, na sexta-feira, 
dia 26, não foi possível confi rmar 
se a universidade já foi mesmo 
intimada. Os advogados conti-
nuarão monitorando o processo e 
a análise do pedido de liminar, que 
agora aguarda a prévia manifesta-
ção da UFRJ.

Contralaudo 
Dos cerca de cinco mil traba-

lhadores da UFRJ que receberam 

Insalubridade: juiz vai 
ouvir a UFRJ antes de decidir

a notifi cação, aproximadamente 
três mil são do Hospital Univer-
sitário Clementino Fraga Filho 
(HUCFF). Este mês, pelo menos 15 
profi ssionais já fi carão sem rece-
ber o adicional. 

Para garantir apoio técnico 
que permita aos trabalhadores 
atingidos apresentar um con-
tralaudo, a direção do Sintufrj 
contratará um médico e/ou en-
genheiro de segurança no tra-
balho. 

Histórico
Em 2008, o Tribunal de Contas 

da União (TCU) publicou acórdão 
modifi cando normas anteriores e 
criando nova normativas para en-
quadrar o trabalho em condições 
insalubres. 

A pressão do TCU voltou a 
ocorrer em 2015, mas em março 
de 2017 o tribunal determinou que 
a UFRJ fi zesse perícias, cujo resul-
tado se traduz nessas notifi cações. 

Portanto, desde março do ano 
passado milhares de trabalhadores 
da universidade estão sob a mira 
do TCU. 

Empréstimos e cartões consignados
Os sindicalizados que estão 

tendo problemas com seus des-
contos de empréstimos e cartões 
consignados, como aplicações de 
juros abusivos e capitalização de 

Adicional de plantões hospitalares (APH)
Os sindicalizados que recebem 

o adicional de plantões hospitala-
res (APH) em seus contracheques 
poderão propor ações individuais a 
fi m de que a União deixe de fazer 
incidir o percentual do PSS sobre o 

Plantões na subsede sindical na Praia Vermelha
No mês de fevereiro, os advo-

gados das áreas Cível e Trabalhista 
atenderão os sindicalizados na sub-

Plantões no campus UFRJ-Macaé
Haverá plantões dos setores cí-

vel e trabalhista no dia 21 de feve-

juros, poderão, a partir do dia 19 de 
fevereiro, agendar atendimento no 
Departamento Jurídico do Sintufrj 
para tratar dessas questões. Basta li-
gar para o telefone (21) 3194-7133 

e falar com Alexandre Sousa. 
No dia agendado, não esqueça de 

levar a documentação pertinente para 
dar entrada nas ações, como extratos, 
contracheques, contratos etc.

referido adicional, além de requere-
rem a diferença dos últimos cinco 
anos. 

Para agendar uma reunião com 
o Departamento Jurídico do Sintu-
frj, basta ligar para o número (21) 

3194-7133 e falar com Alexandre 
Sousa. Não esqueça de levar no dia 
marcado com o advogado/a da en-
tidade a documentação cabível para 
a feitura da ação, como contrache-
ques, fi cha fi nanceira etc.

sede sindical na Praia Vermelha nos 
dias 7 e 20 (setor cível) e nos dias 
1º e 26 (setor trabalhista), devendo 

os sindicalizados agendarem seus 
atendimentos pelo telefone (21) 
2542-9143, com a Kátia Barbieri.

reiro no Polo Universitário Aloisio 
Teixeira e na Nupem. O agenda-

mento é pelo telefone (21) 3194-
7133, com Alexandre Sousa.

MATAGAL invade a ciclovia e encobre prédio da Reitoria. A capina será retomada aos poucos nos campi, informa a Prefeitura Universitária  

Fotos: Renan Silva

 



O que você precisa saber sobre a febre amarela
ÚLTIMA PÁGINA

A campanha de aplicação da 
vacina fracionada contra a febre 
amarela no país começou no dia 
25 de janeiro para tentar impedir o 
avanço da doença. A data nacional 
inicial era 19 de fevereiro. Mas no 
Rio de Janeiro, segundo o governo do 
estado, o dia D contra a febre amarela 
estava previsto para  sábado, 27. 

No entanto, faltava ser definido 
se a dose para esse dia D seria ou 
não a fracionada. O certo era que 
haveria maior número de locais 

oferecendo a imunização, com 
instalações provisórias. 

Vacina fracionada
De acordo com o Ministério da 

Saúde, a dose plena (que imuniza 
para toda a vida) será dividida em 
cinco (para ampliar o número de 
vacinas), e a proteção cai para 
oito anos. 

Devido à intensa circulação do 
vírus no território fluminense, a 
Secretaria estadual de Saúde orienta 

que a dose fracionada deve ser tomada 
por pessoas de 2 a 59 anos, mulheres 
que estejam amentando crianças com 
mais de seis meses e idosos com mais 
de 60 anos após avaliação do serviço 
de saúde (desde que os riscos sejam 
avaliados pelos seus médicos). 

A vacinação deve continuar 
com dose integral para crianças 
de 9 meses a 2 anos, pessoas com 
condições clínicas especiais, ges-
tantes e viajantes internacionais 
que precisarem de comprovante.

Imunização de idosos 
A dúvida em relação à vaci-

nação de quem tem mais de 60 
anos continua, apesar do au-
mento dos casos de febre amarela 
nas regiões urbanas. Na Cidade 
do Rio de Janeiro, a Prefeitura 
ainda não recomenda a vacina 
aos idosos. Para a Secretaria 
municipal de Saúde, a vacina 
(que é feita com o vírus vivo da 
doença) tem contraindicações 
importantes para a população 

da terceira idade, porque, normal-
mente, é o segmento que apresenta 
imunidade mais baixa; portanto, 
é mais sujeito a efeitos adversos.

“Por isso, em regiões sem a 
presença do vírus em circulação, 
como a Cidade do Rio de Janeiro 
atualmente, a vacina não é indi-
cada para pessoas de 60 anos para 
cima”, informa a Secretaria mu-
nicipal de Saúde, para em seguida 
acrescentar: “essa recomendação 
pode mudar após nova avaliação”.

EDIMILSON MIGOWSKI

“Condições clínicas determinam a imunização”

Na avaliação do professor de 
infectologia pediátrica da UFRJ e 
presidente do Instituto Vital Bra-
sil, Edimilson Migowski, a decisão 
de tomar ou não a vacina contra 
a febre amarela deve embasar-se, 
principalmente, nas condições 
clínicas do idoso – se ele não tem, 

por exemplo, doença que afete a 
sua imunidade – e no local onde 
mora e/ou para onde irá viajar. 

Ele dá o seguinte exemplo: 
se o idoso reside em Lisboa, onde 
não há risco de febre amarela, 
não é preciso que seja vacinado. 
Mas se ele vive no Rio de Janeiro 
e não tem nenhuma contraindi-
cação clínica, então a vacinação 
é recomendada. 

Mas Migowski recomenda que 
também seja levado em conta que 
o risco é maior no município de 
Teresópolis, por exemplo, que 
no Centro do Rio de Janeiro. No 

entanto, pondera que, por outro 
lado, já existe o caso do primata 
que morreu em Niterói pela picada 
do mosquito transmissor da febre 
amarela. E a região, embora de 
baixo risco, está a poucos quilôme-
tros de outras, cujo risco é alto. “É 
mais prudente vacinar que correr 
risco. Mesmo para a Cidade do Rio 
é recomendada a vacinação, se 
o idoso não estiver em condições 
que aumente o risco”, afirma o 
infectologista.

Estatísticas
De acordo com Migowski, essa 

recomendação é feita com base 
na realidade de que a letalidade 
da febre amarela é de 30% a 50% 
maior que a meningite meningo-
cócica (20%) e a dengue (menos 
de 1 caso para cada mil pessoas 
que adoecem).

Hipertensão 
e diabetes
Migowski informa, ainda, 

que não há problemas em caso 
de hipertensão ou diabetes. Há 
problema, segundo ele, se o idoso 
tiver baixa imunidade. Como, por 
exemplo, no caso de pacientes 

com câncer, em radioterapia ou 
quimioterapia, entre outros fatores. 

Quem deve avaliar
Essa avaliação pode ser feita 

no posto de saúde ou pelo médico 
particular do idoso. E exige uma boa 
anamnese (um bom histórico) para 
verificar se há algo que implique 
em baixa imunidade do paciente.

“Hoje, no Rio, eu recomendo 
a vacina, caso não haja condições 
clínicas que não a recomende. Se 
não tiver contraindicação clínica, 
neste momento, há indicação epi-
demiológica”, diz o infectologista.

Para o diretor da Faculdade de 
Medicina da UFRJ e epidemiologis-
ta, Roberto Medronho, a situação é 
preocupante. Há surtos localizados 
em algumas áreas em função de 
serem próximas a florestas; e em 
locais limítrofes com a região ser-

ROBERTO MEDRONHO

“Vacina tem que ter prioridade absoluta”
rana, com intrínseca ligação com 
o Rio de Janeiro, o que ressalta a 
preocupação. “Diria que há uma 
pressão razoável na tendência de 
urbanização da febre amarela se 
não houver resposta à altura da 
cobertura vacinal”. 

Mas embora a vacina seja 
altamente eficaz, Medronho 
chama a atenção para o fato de 
que ela também pode provocar 
adoecimento, embora a probabi-
lidade de isto ocorrer seja muito 
pequena. Por essa razão a vacina 
é contraindicada em alguns casos, 

como de imunodeprimidos (caso 
de criança abaixo de nove meses, 
pessoas acima de 60 anos com 
sistema imunológico mais frágil e 
pacientes com doenças que causem 
imunossupressão, como câncer e 
em quimioterapia). 

“Para essas pessoas, não há 
necessidade de vacinação, salvo 
quando o risco de adoecimento (com 
o contágio) for maior que o risco 
de adoecimento com a vacina. No 
município de Valença, por exemplo, 
a recomendação agora é de vacinar o 
idoso também”, explica Medronho. 

Alerta
De acordo com o epidemio-

logista, estamos diante da forma 
silvestre da doença, transmitida por 
mosquitos dos gêneros Haemago-
gus e Sabethes. E mesmo quando 
os casos ocorrem na cidade, 
referem-se a pessoas que estiveram 
em regiões de mata. Mas, alerta: se 
as pessoas ao retornarem à cidade 
forem picadas pelo Aedes aegypti, 
a forma urbana pode se propagar. 

A letalidade de 30% da febre 
amarela, segundo Medronho, 
justifica a absoluta importância 

da intensificação da vacinação e 
do combate ao vetor. Na opinião do 
especialista, a imunização contra a 
doença deve fazer parte do calendá-
rio regular de vacinas. 

“Temos uma vacina altamente 
eficaz, uma grande arma, já que o 
controle do mosquito não tem sido 
bem-sucedido. Ele (o mosquito) 
tem conseguido driblar os esforços 
de erradicá-lo, por isso a vacina tem 
que ser prioridade das autoridades 
de saúde, pois é a única forma de 
evitar a reurbanização da febre 
amarela”, afirma Medronho.

Importante
• A febre amarela é uma 

doença infecciosa febril aguda 
causada por um vírus trans-
mitido por mosquitos vetores 
e possui dois ciclos de trans-
missão: silvestre (quando há 
transmissão em área rural ou 
de floresta) e urbano. O vírus 
é transmitido pela picada dos 
mosquitos transmissores in-
fectados, e não há transmissão 
direta de pessoa a pessoa. A 
doença tem importância epi-

demiológica por sua gravidade 
clínica e potencial de dissemina-
ção em áreas urbanas infestadas 
pelo mosquito Aedes aegypti.

• O vírus é transmitido pela 
picada dos mosquitos transmis-
sores infectados. A doença não 
é passada de pessoa a pessoa. O 
macaco infectado não transmite 
a febre amarela. A vacina é a 
principal ferramenta de preven-
ção e controle da doença.

• Os sintomas iniciais apare-

cem entre 3 a 6 dias após a pessoa 
ter sido infectada. Incluem o início 
súbito de febre, calafrios, dor de 
cabeça intensa, dores nas costas, 
dores no corpo em geral, náuseas 
e vômitos, fadiga e fraqueza. A 
maioria das pessoas melhora após 
estes sintomas iniciais. No entanto, 
cerca de 15% apresentam um breve 
período de horas a um dia sem 
sintomas e, então, desenvolvem 
uma forma mais grave da doença.

• Em casos graves, a pessoa 

pode desenvolver febre alta, 
icterícia (coloração ama-
relada da pele e do branco 
dos  olhos) ,  hemorragia 
(especialmente a partir do 
trato gastrointestinal) e, 
eventualmente, choque e 
insuficiência de múltiplos 
órgãos. Cerca de 20% a 50% 
das pessoas que desenvolvem 
doença grave podem morrer.

Fonte: Ministério da Saúde

Vacinação 
na UFRJ

Por enquanto, não há 
previsão de vacinação contra 
a febre amarela na UFRJ, 
e está valendo o informe 
postado na página on line 
da Coordenação de Políticas 
de Saúde do Trabalhador 
(CPST), onde também os 
interessados encontram a in-
dicação das unidades de saúde 
mais próximas do Fundão que 
oferecem a vacinação. 
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