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SINAL DE ALERTA
EXPLOSÃO NA COPPE
SUSTO NO CCS

Manhã de segunda-feira, 
20 de agosto. Estudantes 
e trabalhadores do CCS se 
aglomeram na frente do 
prédio esvaziado por causa 
de vazamento de gás
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EM FOCOGIRO BRASIL

Entre novembro de 2017 e 
junho de 2018, período em que 
passou a valer a reforma traba-
lhista do ilegítimo Temer, foram 

O lucro da Caixa 
A Caixa Econômica Fede-

ral registrou um lucro líqui-
do de R$ 6,65 bilhões no 1º 
semestre de 2018, crescimen-
to de 63,3% se comparado ao 
mesmo período de 2017, de-
pois de demitir trabalhadores 

e trabalhadoras, fechar agên-
cias bancárias, aumentar as 
tarifas cobradas dos clientes 
e não apresentar propostas 
concretas aos bancários na 
negociação da Campanha 
Salarial 2018.

Direitos de menos
gerados 35.408 novos postos de 
trabalho sem direitos nem garan-
tias, sendo 22.901 contratos inter-
mitentes e 12.507 parciais. ISTO PODE? Em plena Cidade Universitária, o lixo avança nas bordas da parte da Baía, no Fundão

Para esclarecer melhor 
a categoria sobre a redu-
ção da jornada de trabalho, 
sem redução do salário, o 
Sintufrj realiza, no dia 13 de 
setembro (quinta-feira), o 
Seminário 30 horas, das 9h 

Seminário 30 horas

O nome correto do atual diretor do Instituto de Psiquiatria 
(Ipub) da UFRJ é Jorge Adelino Rodrigues da Silva e não Jorge 
Avelino, conforme foi grafado na matéria publicada na edição 
1258 do Jornal do Sintufrj, na página 6, sob o título “Ipub: 
faltam dinheiro e servidores”.

Errata 

Orquestra Sinfônica da UFRJ é o tema do primeiro vídeo da série 
Vida no Campus, disponível no site e nas mídias sociais do Sindicato. O 
depoimento da produtora da orquestra, Vanessa Rocha, expõe um pa-
norama da importância de se produzir música e arte na universidade.

às 17h, no auditório Pan-
gea (localizado na Praça da 
Terra, em frente ao bloco H, 
no Igeo/CCMN). O assun-
to é de interesse de todos os 
técnicos-administrativos em 
educação.  

O novo decano do Centro de Tecnolo-
gia (CT), Walter Suemitsu, tomou posse 
em cerimônia realizada na terça-feira, 21 
de agosto. “A nossa universidade tem uma 
missão e o CT também, que é formar pro-
fissionais críticos que possam transformar 
e melhorar a nossa sociedade”, disse. Ele 
sucede a Fernando Ribeiro, que respondeu 
pelo Centro entre 2014 e 2018. O reitor Ro-
berto Leher e a vice-reitora Denise Nasci-
mento prestigiaram a solenidade.

CT: novo decano
Prezados funcionários da UFRJ,
Gostaria de apontar a importância da ausência dos 
26,05% e 28% nos nossos orçamentos e convocar 
todos para a Assembleia Geral, organizada pelo 
Sintufrj, no dia 28 de agosto. Que haja maior co-
municação e interesse pelos nossos direitos. 

Atenciosamente, 
Adair Charles (funcionário do CCMN)

Registro: 0074768
Siape: 03650044

Carta

Fotos: Renan Silva
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O vazamento de gás em uma 
das salas no subsolo do Institu-
to de Microbiologia, localizado 
no Centro de Ciências da Saúde 
(CCS) – o maior da universida-
de, com 399 laboratórios –, na 
segunda-feira, 20, ligou o alerta 
sobre as condições de segurança 
para trabalhadores e estudantes 
na UFRJ. Em consequência do 
acidente, que começou por volta 
das 10h30, o prédio foi evacuado 
e todas as atividades suspensas 
por recomendação do Corpo de 
Bombeiros e da equipe interna de 
Segurança no Trabalho.    

Segundo os especialistas, o 
gás que vazou era proveniente 
de um cilindro instalado do lado 
de fora do bloco I, e que também 
abastecia uma sala no segundo 
andar do CCS, cujo registro fora 
aberto, fazendo com que a subs-
tância chegasse a uma tubulação 
sem vedação. De acordo com 
estudo técnico, uma eventual ex-
plosão que viesse a ser provocada 
pelo vazamento atingiria outros 
blocos do prédio.

CCS abriga 10 unidades e 399 laboratórios. Decano reconhece problemas e reclama de falta de verbas para manutenção do prédio

Vazamento de gás põe em 
xeque segurança do CCS

Dentre as recomendações 
feitas para evitar que casos assim 
se repitam, estão sinalização das 
instalações de gás e manutenção 
e lacre dos registros inoperantes. 

Pavio de pólvora
Segundo levantamento da 

Coordenação de Biossegurança, o 
prédio do CCS abriga 10 unidades 
e um total de 399 laboratórios, 
assim distribuídos: 24 no Centro 
Nacional de Biologia Estrutural 
e Bioimagem (CenaBio); 64 na 
Faculdade de Farmácia; 12 na 
Faculdade de Odontologia; 66 no 
Instituto de Biofísica Carlos Cha-
gas Filho; 74 no Instituto de Bio-
logia; 40 no Instituto de Bioquí-
mica Médica; 26 no Instituto de 
Ciências Biomédicas; 56 no Ins-
tituto de Microbiologia Paulo de 
Góes; 11 no Instituto de Nutrição 
Josué de Castro e 26 no Instituto 
de Pesquisa de Produtos Naturais.  

De acordo com o  decano do 
CCS, Luiz Eurico Nasciutti, que 
assumiu o cargo recentemente, 
entre as medidas de prevenção 
adotadas encontram-se a criação, 
há mais de cinco anos,  da Comis-
são de Biossegurança do centro 
e a oferta, uma vez por ano, aos 
técnicos-administrativos e docen-
tes que atuam em laboratórios, a 
disciplina Bioética e Segurança. 

Ele lembra que o CCS é um 
prédio antigo, e, como outros na 
UFRJ, tem problemas nas instala-
ções elétricas, além de sobrecarga 
de uso de equipamentos numa 
rede antiga. “Vários eventos têm 
trazido preocupação, como pe-
quenos incêndios e distúrbios em 
relação a produtos químicos. Mas 
vale a pena ressaltar que foram 
bem respondidos pela Coordena-
ção de Biossegurança, pelo Setor 
de Saúde e Segurança do Traba-

lhador e pelas Brigadas de Incên-
dio”, disse. 

Faltam recursos
Nasciutti disse que desde 

2017 foi protocolado no MEC 
um projeto com pedido de re-
cursos para o CCS, mas não 
houve resposta até agora. E ele 
reconhece que inicia a gestão 
num momento crítico. “Os re-
cursos do governo diminuem 
cada vez mais e já sabemos que 
o orçamento de 2019 virá com 
cortes. A UFRJ talvez nem con-
siga começar o ano. Represen-
tamos quase 60% da universida-
de, mas não é uma questão de 
tamanho. Esta instituição tem 
uma representatividade no país 
muito importante”, destaca o 
decano. 

Ele informou que o reitor Ro-
berto Leher foi a Brasília um dia 
depois do vazamento de gás para 
tentar conseguir recursos para a 
UFRJ, mais especificamente para 
reformar a parte elétrica do CCS. 
Mas ainda não teve retorno.BLOCO I do CCS. Local do vazamento de gás, na segunda, 20

NASCIUTTI. Falta dinheiro

Fotos: Renan Silva

Governo x UFRJ
Esta edição do Jornal do Sintufrj expõe um cenário preocupante. O estrangulamento fi-

nanceiro da UFRJ reduziu a níveis perigosos as condições de segurança em que funcionam as 
suas centenas de laboratórios. Com a instituição operando no vermelho e sem dinheiro para 
custeio e investimentos, as unidades ficam impedidas de manter a infraestrutura adequada 
para as operações que envolvem, principalmente, substâncias químicas mais sensíveis. 

O resultado disso é que o risco aumenta e o perigo anda à espreita – em ameaça constante 
à saúde de trabalhadores e estudantes. E o mais grave: com o congelamento dos gastos para 
educação (e para tudo que não for para despesas financeiras), determinado pela Emenda 
Constitucional 95, a cereja do bolo do governo golpista de Temer, não há luz no fim do túnel. 

Em artigo recente, o reitor Roberto Leher expressou seu desespero: “(...) as verbas de inves-
timento despencaram de R$ 51 milhões, em 2016, para R$ 6 milhões, em 2018”. 

Mas é preciso mais. A situação de insolvência que ameaça a UFRJ exige um chamamento 
apartidário da comunidade universitária. Cabe a Reitoria mobilizar as energias de quem 
constrói uma das mais importantes instituições de ensino superior do país num movimento 
de unidade, sem restrições políticas, em defesa da universidade pública.

Diretoria do SINTUFRJ

OPINIÃO
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Brigadas atuam para
garantir segurança

Nos últimos quatro anos foram registrados 49 princípios de incêndio, sendo que seis tornaram-se incêndios de fato

Incidentes no Centro de 
Ciências da Saúde (CCS) têm 
dado trabalho aos respon-
sáveis por manter mínimas 
condições de segurança aos 15 
mil estudantes e trabalhado-
res que atuam no centro. 

As estatísticas apresen-
tadas pelo chefe do Setor de 
Saúde e Segurança do Traba-
lhador, Walter Pinto de Carva-
lho, falam por si. 

Entre 2014 e 2018, fo-
ram contornados 49 casos de 
princípio de incêndio, mas 
seis tornaram-se incêndios de 
fato, cinco dos quais comba-
tidos pela própria equipe do 
CCS (apenas um foi debelado 
pelo Corpo de Bombeiros). Ou 
seja, 89% dos princípios de in-
cêndio foram contidos. 

“Se não fosse a Brigada, o 
prejuízo seria muito maior”, 
calculou Walter. Porém, ad-
mite que “milagre tem limi-
te”.

Roberto Santos de Olivei-
ra, coordenador de Qualidade, 
Saúde, Meio Ambiente e Segu-
rança no Trabalho (QSMSR), 
órgão ligado à Decania do 
CCS, destaca a importância 
da atuação das Brigadas de 
Produtos Perigosos e de In-

cêndio. Segundo ele, desde o 
início da atuação da equipe, 
reduziram-se muito os casos 
de princípios de incêndio que 
não puderam ser contornados.

Ele também aponta a im-
portância do trabalho do che-
fe da Brigada de Produtos Pe-
rigosos no CCS, Lucas Pinho, 
para a criação e estruturação 
da atividade dos brigadistas 
no CCS. Técnico em química, 
gestor ambiental com mes-
trado em Defesa Civil, Lucas 
ingressou na UFRJ em 2011, 
no Instituto de Biofísica. Em 
2013 iniciou o trabalho da 
Brigada na unidade, que foi 
ampliado em 2014 para todo 
o centro, por solicitação da 
Coordenação de Qualidade, 
Saúde, Meio Ambiente e Segu-
rança no Trabalho.  

Foram treinados desde 
então, 154 brigadistas vo-
luntários de incêndio (20 
dos quais para a UFRRJ). A 
última turma foi formada há 
dois meses. São servidores, 
estudantes e terceirizados. 
Houve também curso para 
formação de voluntários para 
a Brigada de Produtos Peri-
gosos, quando foram treina-
das 25 pessoas.

15 mil circulam pelo CCS

O CCS tem 240 mil metros quadrados de área 
ocupada, distribuídos em três andares, por onde cir-
culam cerca de 10 mil estudantes, três mil técnicos-
-administrativos e mil docentes. 

Pelos cálculos do coordenador Roberto, seriam 
necessários ao menos 800 voluntários e nove bom-
beiros civis para atuar sistematicamente no centro. 

Mas ele reconhece que uma brigada para atuar 
24 horas com quatro integrantes, que contasse com 
um bombeiro civil, além de voluntários, custa caro, 
em torno de R$ 18 mil ao mês, recurso esse que o 
centro não dispõe.

Lucas Pinho explica que falhas na parte elétri-
ca são origem de 90% dos princípios de incêndio e 
aponta que a maior causa de acidentes químicos é 
a baixa cultura de segurança. “Segurança é a boa 
técnica”, diz ele. Para o técnico, não deveria haver 
laboratórios no subsolo, porque o espaço é peque-

MOVIMENTO é intenso no corredor da Microbiologia, no CCS, onde ocorreu o vazamento de gás

ROBERTO SANTOS, coordenador WALTER. Segurança do Trabalhador LUCAS. Projeto de combate a incêndio

Fotos: Renan Silva

no e bastante confinado, com exaustão limitada e 
rotas de fuga dificultadas. Principalmente porque 
a maioria dos laboratórios lidam com produtos 
químicos perigosos, inflamáveis, gases e micro or-
ganismos patogênicos. 

O CCS, segundo o técnico, não tem sequer 
mangueiras e  o sistema de abastecimento de água 
para combater incêndios está prejudicado também  
porque a tubulação precisa ser trocada. Ele diz, no 
entanto, que a Brigada está bem servida de extin-
tores. 

“O CCS é o único prédio que tem um projeto de 
combate a incêndio já apresentado para o MEC em 
conjunto com a Reitoria, e que envolve recursos da 
ordem de R$18 milhões. Só que o MEC não nos dá o 
dinheiro”, acrescenta Roberto Santos Oliveira.

Uma das metas de Lucas Pinto é atuar pela cria-
ção da Comissão Interna de Saúde do Servidor Pú-
blico (Cissp) no Instituto de Biofísica, contando para 
isso com a ajuda do Sintufrj.  
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O acidente na sala de po-
limento de amostras do 
Laboratório Multiusuá-

rio do Programa de Engenharia 
Metalúrgica e de Materiais da 
Coppe, localizado no bloco F 
do Centro de Tecnologia (CT), 
que ocorreu na manhã de 15 de 
agosto deixando três feridos, de-
rivou de uma sucessão de erros. 
A afirmação foi do diretor admi-
nistrativo da Coppe, Ericksson 
Almendra.

Segundo ele, houve vários 
fatores envolvidos: o início do 
sinistro se deu pela forma como 
foi manipulada a experiên-
cia, sendo agravado pela não 
utilização dos equipamentos 
individuais de proteção. Ericks-
son explicou que o acidente foi 
provocado pelo estouro de uma 
garrafa em consequência de 
combustão da substância nital 
(uma mistura de ácido nítrico 
com etanol), que alcançou um 
nível acima do permitido. 

Procedimentos
A Gerência de Segurança, 

Meio Ambiente e Saúde no Tra-
balho da Coppe (Gerência de 
SMS), que já havia em 2016 
orientado sobre melhorias que 
deveriam ser feitas no laborató-
rio onde ocorreu o sinistro, mas 
que não foram realizadas, fez 
um novo relatório ratificando 
as providências. 

Ericksson informou tam-
bém que a rotina já realizada 
para a segurança nos labora-
tórios será intensificada a par-
tir de agora, com mais treina-
mento, inclusive com apoio do 
Centro de Ciências Matemáticas 
e da Natureza (CCMN) para a 
área química.

As vítimas poderiam ter tido 
os ferimentos minimizados se 
estivessem com os equipamen-
tos básicos de proteção indicados 
para locais onde se manuseia e 
se acondicione produtos quí-
micos, e em locais onde possa 
existir contaminação, tais como 

Erros causaram acidente na Coppe
Relatório dos especialistas orienta para melhorias no laboratório e  intensificação de rotinas de segurança  

avental, luva, máscara, óculos de 
proteção e protetor facial. 

No Laboratório Multiusuá-
rio da Coppe também não existe  
chuveiros de emergência e lava-
-olhos, imprescindíveis a todos 
os laboratórios ou qualquer 
ambiente onde se lide com pro-
dutos químicos. 

A Coppe tem 130 laborató-
rios, alguns de altíssimo risco 
que são certificados interna-
cionalmente e obrigados a se-
guir as normas de segurança 
do trabalho. No entanto, há os 
laboratórios onde os responsá-
veis – professores, coordena-
dores de programas e chefes de 
departamentos – relevam as 
orientações ou têm dificuldades 
para segui-las, observa o diretor 
administrativo da Coppe. 

“Há um problema de cons-
cientização geral. Nós temos 
uma gerência de segurança que 
faz visitas regulares sem mar-
cações, tanto para ver questões 
de meio ambiente como de se-
gurança, e emite relatórios que 
são enviados às chefias e aos 
responsáveis para que tomem as 
devidas providências. Mas nem 
todas o fazem, infelizmente”, 
disse Ericksson. “Quero usar o 
acontecido para conscientizar. 

O problema maior de segurança 
não é a falta de equipamento; é 
a pessoa não usar o equipamen-
to”, completa.

Socorro rápido
O diretor informou também 

que a estrutura de segurança 
da Coppe não é a ideal, mas é 
eficaz. A norma de segurança 
pede para um público envolvido 

de 15 mil pessoas quatro bom-
beiros civis, mas há apenas um. 
“Mas em minutos a aluna Isa-
bela foi socorrida”, disse.  

Ele elogiou também a atu-
ação da Brigada de Incêndio 
e Emergência na coibição de 
incêndios. “Ano passado nossa 
média foi excepcionalmen-
te baixa: apenas um, quando 
o normal é de quatro a seis”. 

Segundo ele, a brigada realiza 
também mais de 400 atendi-
mentos de emergência por ano.

Além da investigação sobre 
o acidente, haverá também a 
realização de uma sindicância 
para apurar responsabilidades. 
Três pessoas foram feridas, os 
técnicos Oswaldo Pires e Nelson 
Aguiar, e a aluna de doutorado 
Isabela Rocha.

‘Fala-se, mas pouco se faz’
O coordenador-geral do 

Sintufrj e integrante da bancada 
dos técnicos-administrativos no 
Conselho Universitário, Huas-
car da Costa Filho, cobrou em 
sessão do órgão uma ação mais 
efetiva da universidade em rela-
ção à prevenção de acidentes.

“Fala-se muito em preven-
ção, mas a prática não corres-
ponde à realidade. Fala-se, mas 
nada é feito”. Huascar coordena 
a equipe de Segurança e Saú-
de do Trabalho da decania do 
Centro de Tecnologia (CT). Sua 
coordenação está produzindo 
relatório sobre a explosão no la-
boratório da Coppe.

ERICKSSON. Erros LABORATÓRIOS. Na Coppe, são 130, como este, alguns certificados internacionalmente 

HUASCAR. Cobranças no Conselho Universitário

Foto: CoppeFoto: Renan Silva

Foto: Renan Silva
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Estou candidato a decano como 
decorrência da experiência 
após oito anos na direção 

da Faculdade Nacional de Direito 
(FND) e para implantar uma gestão 
participativa, ágil, ética e eficiente, 
que recupere o espaço infelizmente 
perdido nos últimos anos. Por isso, 
o projeto de universidade pública, 
gratuita, laica e socialmente refe-
renciada, sempre por mim defen-
dido, será  revigorado no CCJE por 
meio de uma eficiente gestão propo-
sitiva e apoiada pelas unidades.

Nossa Decania fundamenta-se 
no diálogo e respeito à autonomia; 
na redução das assimetrias entre as 
unidades; na interlocução proativa 
junto às instâncias da UFRJ; e na 
transparência com os recursos e as 

Eleição para decano no CCJE
Nos dias 28, 29 e 30 de agosto, a comunidade universitária ligada ao Centro de Ciências 
Jurídicas e Econômicas (CCJE) vai às urnas eleger um novo decano (gestão 2018-2022). Dois 
candidatos disputam o pleito, os professores Vitor Iori (Chapa 1) e Flávio Martins (Chapa 
2). Veja o que dizem os concorrentes: 

Formada por Vitor Iorio e Pedro 
Novais, é a chapa que vai unir 
o enorme legado da primeira 

gestão do decano Vitor Iorio a um 
avanço ainda maior nos próximos 
quatro anos. Integrar o CCJE signifi-
ca valorizar e criar mais espaços co-
letivos, cruciais para a universidade. 
Foram inauguradas na última gestão 
a Sala Coletiva de Professores Aloisio 
Teixeira, que deu condições dignas de 
trabalho para centenas de professores 
das unidades do Centro que não ti-
nham sequer uma mesa para atende-
rem alunos, e o Espaço de Convivência 
dos Estudantes Mario Prata, que revo-
lucionou recentemente a relação dos 
estudantes com a Praia Vermelha, e 
que agora tem onde comer, conversar 
e estudar. A proposta é ampliar esses 

A Chapa 1- Integrar o CCJE
espaços nas áreas do Centro, para con-
tinuar integrando e dando dignidade a 
discentes e docentes, pois esta é umas 
principais funções de uma Decania. 

A Chapa 1 também fará uma 
gestão voltada para as melhorias das 
condições de trabalho dos servidores 
técnicos-administrativos, para a adap-
tação da infraestrutura do Centro e dos 
campi para pessoas com deficiência, 
para o acompanhamento de servido-
res e estudantes com problemas psico-
lógicos e psiquiátricos, e para o com-
bate a todas as formas de preconceito e 
de opressão. Uma gestão voltada para 
um CCJE mais humano, integrado e 
acessível, e defensor da universidade 
pública e gratuita, contra as políticas 
neoliberais que ameaçam destruir a 
educação, a saúde e o Estado.

Alguns motivos para 
votar na Chapa 1 
• Criação do Complexo de Pós-

-Graduação para todas as unidades 
do CCJE; Criação de mais três espa-
ços de convivência para estudantes; 
Criação da Coordenação de Assis-
tência da Estudantil do CCJE; Cria-
ção da Coordenação de Assistência 
ao Servidor Técnico-Administrativo 
no CCJE; Criação de espaços físi-
cos para as unidades do CCJE no 
campus da Cidade Universitária; 
Solução para os problemas de aces-
sibilidade em todas as unidades do 
CCJE; Criação de um fórum per-
manente voltado para as políticas 
identitárias e o combate à todas as 
formas de preconceito e opressão. 
Não se deixe enganar! Chapa 1: 
Pela Universidade Pública, Gratui-
ta e de Qualidade.

Chapa 2: Unir, Avançar o CCJE
informações institucionais.

Por isso, assumimos os seguin-
tes compromissos (entre outros): 
garantir a liberdade de pensamento 
e combater perseguições ou discri-
minações; implantar o orçamento 
participativo; combater tentativas 
de redução de vagas na graduação 
e apoiar ações afirmativas; instalar 
o Portal do CCJE; criar o Fórum de 
Extensão/CCJE e as Coordenações de 
Comunicação e de Atividades Cultu-
rais; consolidar práticas de gover-
nança dos espaços de uso coletivo; 
ampliar o número de técnicos-ad-
ministrativos em educação nas uni-
dades e lutar por condições dignas 
de trabalho e uma política de capa-
citação; demandar à Reitoria que 
considere a atuação dos técnicos-
-administrativos em educação nas 
ações de extensão como progressão; 
estabelecer interlocução permanen-
te com os segmentos sindicais e as 
representações discentes; reivindicar 
projetos para acessibilidade univer-
sal; buscar junto ao Sibi e à Reito-
ria a ampliação e tratamento dos 
acervos das bibliotecas; apoiar os 
laboratórios de informática e imple-
mentar Internet sem fio gratuita; e 
instituir política e ações ambientais 
no âmbito do CCJE.

Mais informações em nossa pá-
gina no Facebook. Somos a CHAPA 
2, a que sempre dialogou com os 
técnicos-administrativos em edu-
cação, tratando-os como parceiros 
na gestão da universidade. Por isso, 
haverá técnicos na equipe de gestão 
e não apenas na Superintendência 
do CCJE, prática abolida pela atual 
gestão durante algum tempo.

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

VITOR Iorio FLÁVIO Martins
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De 2012 até agosto de 
2018, foram notificados 
15.952 mortes e 4,29 mi-

lhões de acidentes de trabalho, 
segundo dados do Observatório 
Digital de Saúde e Segurança do 
Trabalho, plataforma desenvol-
vida e mantida pelo Ministério 
Público do Trabalho (MPT), 
com apoio da Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT). 
Isso significa que todos os dias, 
a cada 3 horas, 38 minutos e 43 
segundos, um trabalhador ou 
uma trabalhadora morre vítima 
de acidente de trabalho. A cada 
48 segundos, um sofre acidente. 

Segundo Geordeci Menezes 
de Souza, coordenador da Co-
missão Intersetorial de Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora, 
do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS), e também representante 
da CUT no CNS, o adoecimento 
e os acidentes de trabalho ten-
dem a ser mais comuns com 
a nova legislação trabalhista: 
“Com a precarização ampliada 

Estatística macabra
Uma morte a cada três horas por acidente de trabalho. Reforma trabalhista agravou a situação

e generalizada das condições de 
trabalho, a pressão e o assédio 
sobre os trabalhadores aumen-
taram, e isso, sem dúvidas, im-
pacta na vida e na saúde dos 
trabalhadores.”

“Ainda não temos os núme-
ros sistematizados e uma base 
estatística concluída, mas a 
avaliação preliminar de quem 
acompanha há anos a saúde do 
trabalhador é que os acidentes 
de trabalho aumentaram con-
sideravelmente após a reforma 
trabalhista do governo Temer,” 
apontou Geordeci.

Pós-golpe
Para a secretária da Saúde 

do Trabalhador da CUT, Ma-
dalena Margarida da Silva, “as 
condições pioraram muito pós-
-golpe 2016”. Além dos aciden-
tes por corte, laceração, ferida, 
contusão e fratura, que são 
os mais comuns e recorrentes 
nos levantamentos oficiais, ela 
aponta outro aspecto que atinge 

a saúde do trabalhador a partir 
das novas formas de contrata-
ção permitidas pela reforma 
trabalhista, como o contrato 
intermitente e parcial.

“Esses trabalhadores ficam 
submetidos a uma contratação 
perversa, sem nenhuma garan-
tia de que terão renda no final 
do mês para pagar as contas, 
e isso pode levar milhares de 
chefes de família ao desespe-
ro, causando sérios problemas 
emocionais, como a depressão 
e a síndrome do pânico”, alerta.

No caso do trabalho inter-
mitente, os trabalhadores e as 
trabalhadoras ganham por hora 
trabalhada, sem direitos, e não 
conseguem contribuir com a Pre-
vidência. Já no caso do trabalho 
parcial, com jornadas de 26 a 32 
horas, a renda mensal do traba-
lhador é derrubada pela metade.

“Se considerarmos o concei-
to de renda fixa, que é o valor 
que o trabalhador tem garanti-
do no final do mês, no caso do 

trabalho intermitente essa ren-
da, a princípio, é zero. Imagina 
a cabeça desse trabalhador todo  
mês, é desumano”, critica Ma-
dalena.

“Já no caso do parcial, o 
valor pode ser até mesmo infe-
rior a um salário mínimo [R$ 
954]. Já soubemos de história 
de trabalhadores que chegaram 
a receber apenas R$ 320 ao final 
de um mês inteiro de trabalho”, 
disse Madalena.

Ela alerta, ainda, que a 
pressão exercida pelos pa-
trões sobre os trabalhadores 
que têm suas jornadas redu-
zidas pode colocar em risco a 
segurança no trabalho: “Vão 
exigir o mesmo trabalho e 
desempenho de uma jornada 
integral, mas em um período 
menor. Tudo isso para redu-
zir custo e aumentar o lucro 
em detrimento da saúde e se-
gurança dos trabalhadores e 
trabalhadoras.”

(Com CUT nacional)

INSEGURANÇA. As condições inadequadas de segurança, que tornam frequentes os acidentes, e o adoecimento indicam as consequências do trabalho precarizado

Foto: Internet

No caso do 
trabalho 
intermitente, os 
trabalhadores e 
as trabalhadoras 
ganham por 
hora trabalhada, 
sem direitos, e 
não conseguem 
contribuir com a 
Previdência
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No sábado, dia 18, a Praça 
da Bacia, no Complexo 
do Lins de Vasconcelos, foi 

palco do Encontro de Cultura. O 
som predominante foi o Hip Hop, 
mas vários MCs se apresentaram, 
para deleite dos adolescentes e 
jovens que lotaram o espaço co-
letivo das 20h em diante. Além de 
música, dança e distribuição de 
livros, duas profissionais volun-
tárias enfeitaram a cabeça das 
meninas com tranças de nagô.  

O evento foi organizado 
pelo técnico-administrativo da 
UFRJ Yghor Barros, com apoio 
da Associação de Moradores do 

Sintufrj abre turmas para atender a categoria
Já são 229 o total de alunos nas salas de aulas do Sindicato

categoria reivindicou e o 
Sintufrj atendeu de pronto, 
abrindo duas turmas ex-

tras preparatórias para o ingresso 
no mestrado e/ou doutorado: 
uma de Inglês Instrumental e 
uma de Metodologia e Pesquisa 
e Redação Acadêmica. A abertu-
ra das aulas foi na quarta-feira, 
22, no salão nobre da Decania 
do Centro de Tecnologia (CT). 
Foram matriculados 55 alunos, 
a maioria aguardava vagas na 
lista de espera. A direção sindi-
cal reconhece a importância dos 
cursos para os técnicos-adminis-
trativos em educação e, por essa 

Projeto 
Universidade para 
os Trabalhadores

Quinta-feira, 30 de agosto, 
aula inaugural, às 15h, no 
auditório Pangea (Igeo/
CCMN). Palestrante: Ana 
Maria Ribeiro. 

razão, investe no atendimento 
da demanda.  

Ao todo, até o momento, 
frequentam as salas de au-
las do Sintufrj 229 alunos. 
São técnicos-administrativos 
que enfrentam cotidianamen-
te dificuldades para conseguir 
conciliar a jornada de traba-
lho e o estudo, mas que estão 
decididos a não mais adiar a 
conclusão de sua formação 
acadêmica. O Sintufrj cum-
pre, assim, um papel muito 
importante ao pôr em prática 
o projeto Universidade para os 
Trabalhadores. 

Toda ajuda possível
Além dos cursos de línguas 

instrumental e de Metodo-
logia de Pesquisa e Redação 
Acadêmica, o Sintufrj oferece 
apoio para a elaboração do 
projeto de mestrado e dou-
torado. Uma professora fica 
à disposição dos alunos para 
fornecer toda a orientação 
necessária para a realização 
do trabalho acadêmico, como 
também fica atenta aos calen-
dários de abertura de prazos 
de inscrições para as duas 
pós-graduações, na UFRJ e em 
outras instituições.  

Os novos cursos de capaci-
tação e de preparação para o 
mestrado e doutorado são mi-
nistrados uma vez por semana 
e com duração até dezembro, 
nos campi do Fundão e Praia 
Vermelha. 

Adriana Mattos, aluna do 
curso de inglês e fisioterapeu-
ta do Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho, pro-
curou o curso porque almeja 
cursar mestrado na sua área. 
“Não é possível se perder a 
oportunidade de estudar de 
graça e próximo do trabalho”, 
disse a servidora. 

A
AULAS. Turmas dos cursos preparatórios do Sintufrj: Inglês Instrumental (à esquerda) e Metodologia de Pesquisa (à direita) nas dependências da decania do CT

LIVROS. Incentivo à leitura é um dos objetivos do evento

Encontro de cultura Hip Hop
Morro do Encontro. 

“A intenção é elevar a auto-
estima dos jovens do Morro do 
Encontro, proporcionar lazer e 
incentivar a cultura Hip Hop, mo-
vimento que nasceu para dar voz 
às periferias e estimular o hábito 
da leitura”, explica Yghor. Parte 
dos livros que ele distribuiu na 
comunidade foram doados pelo 
Instituto de Estudos em Saúde Co-
letiva da UFRJ (Iesc). 

Quem quiser colaborar com 
a iniciativa de formação de uma 
biblioteca comunitária para as 
crianças e jovens no Morro do 
Encontro pode entregar no De-

partamento de Comunicação do 
Sintufrj sua doação de livros. Para 
a atividade de outubro, Yghor so-
licita livros infantis.   

Outro evento está sendo pro-
gramado para o Dia das Crianças. 
O próximo Encontro de Cultura 
está previsto para 10 de novembro.

Atividades inclusivas como a 
do Morro do Encontro se contra-
põem à política oficial do gover-
no Temer que retira recursos dos 
pobres por meio do congelamen-
to de gastos. Daí a importância 
vital de nas eleições de outubro 
não votarmos em políticos que 
apoiam a política do golpismo.

Foto: Alex Santos

Fotos: Renan Silva
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