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GIRO BRASIL

Amil Saúde 
O plano foi reajustado em 15% a partir das 

competências em outubro. O setor de Convênio 
enviou correspondência aos titulares explican-
do o aumento. 

A outra novidade é que a parte de controle, 
acompanhamento, ações de organização e de 
cobrança das mensalidades passará a ser feita 
pela empresa Allcare Administração de Bene-
fícios. Mas o Sintufrj continuará respondendo 
pelo convênio com a Amil. 

1 - Adesão à Amil 
Saúde em setembro
Começa na segunda-feira, 10, e prossegue até 

o dia 20 o período para adesão ao plano no mês 
de setembro. Para quem optar por esses prazos, a 

Informes do setor de 
Convênio do Sintufrj 

Para que você, trabalhadora e trabalhador, receba convocatórias do Departamento Jurídico, avisos importantes 
do setor de Convênio e da Diretoria do Sintufrj, é preciso que venha ao Sindicato para atualizar seus dados cadas-
trais. Essa providência deve ser tomada com a máxima urgência por todos os sindicalizados.   

cobertura passará a valer a partir de 1º de outubro. 

2 - Adesão à Amil 
Saúde em outubro
Para quem aderir ao plano no período de 21 

de setembro a 15 de outubro, a cobertura valerá 
a partir de 1º de novembro. 

Importante: Não há carência para qual-
quer procedimento para os que fizerem a ade-
são ao plano nas datas acima.

Golden Cross
 O reajuste no plano foi de 25,45%, a partir 

das mensalidades de outubro.
Correspondência explicando o reajuste foi 

enviada pelo setor de Convênios do Sintufrj a 
todos os titulares do plano.

Atualize seu cadastro no Sintufrj!

A Adufrj inscreve para o curso 
de extensão “Interpretações sobre 
o Brasil Contemporâneo”, que 
será ministrado de 12 de setembro 
a 24 de outubro, às quartas-feiras, 
das 17h às 20h30, e aos sábados, 
das 9h às 12h30, no campus da 
Praia Vermelha. A intenção é 
oferecer subsídios à reflexão e ao 
debate sobre o Brasil contemporâ-
neo, considerando distintas abor-
dagens sobre o tema. 

Curso de extensão para servidores e estudantes
A expectativa da coordenação, 

encabeçada pela professora Maria 
Lucia Werneck Vianna, é estender 
as fronteiras acadêmicas em di-
reção à sociedade para estimular 
a produção e difusão de conheci-
mento crítico sobre o país e seus 
atuais desafios. Uma dezena de 
docentes ministrarão as aulas. O 
curso é oferecido a todos os servi-
dores (técnicos-administrativos e 
docentes) e alunos da UFRJ. 

Inscrições e informações: 
cursodeextensao@adufrj.org.
br/www.cursoextensao.adufrj.
org.br.

ESTA ESCADARIA interna do Instituto de Filosofia e Ciências 
Sociais (IFCS/UFRJ) é uma joia rara de desenho e marcenaria

ELEIÇÃO. Votação estimulou a participação de funcionários

Saiu o resultado da eleição do 
Conselho Deliberativo do campus 
Macaé – Aloísio Teixeira. A vo-
tação ocorreu entre os dias 4 e 5 
de setembro. Para representantes 
titulares, foram escolhidos Flá-
via Pereira Vieira, Douglas Celes 

CAMPUS UFRJ-MACAÉ

Conselho Deliberativo é eleito

Após o Supremo Tribunal 
Federal aprovar, há duas se-
manas, a terceirização irres-
trita de trabalhadores para 
atividades-fim nas empresas, 

Terceirização no serviço público
como propôs o governo Temer, 
especialistas apontam que a 
medida deverá levar a contra-
tações sem concurso público, 
especialmente de profissionais 

de educação, saúde e cultura, 
como alerta Sérgio Antiquei-
ra, presidente do Sindicato dos 
Servidores Municipais de São 
Paulo (Sindsep).

Fernandes, Diego Gonçalves de 
Andrade e Rafael Mirron da Silva 
Oliveira. Foram eleitos suplentes 
Josi Alvarenga de Matos Augus-
to, Roan César Coutinho, Luiz 
Phellipe de Araújo Zebendo e An-
dré Luiz Braherme.

Foto: Renan Silva

Foto: Renan Silva
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A versão foi contestada pela comuni-
dade universitária e pelos movimentos 
sociais, que imediatamente entenderam 
a equação: a tentativa de se erguer cor-
tina de fumaça para esconder as causas 
reais do incêndio (o colapso de recursos 
para a universidade pública e para a cul-
tura) e aproveitar a tragédia para atacar 
a UFRJ e seus servidores. 

O pró-reitor de Patrimônio, Desen-
volvimento e Finanças, Roberto Gambi-
ne, disse que está se jogando com desin-
formação ao tentar vincular o orçamento 
para custeio e investimento com recursos 
de pessoal. E depois comparar com o que 
foi repassado ao museu.

Gambine explicou muitas vezes que 

Cinismo sem limites
A Universidade Pública está sob ataque. E 

o incêndio do Museu Nacional traduz, de forma 
trágica, a violência desta ofensiva do governo gol-
pista articulado com as corporações de comuni-
cação (Rede Globo e satélites) e os grandes em-
presários do qual o governo é subalterno.

O ataque à universidade pública é um proje-
to. É uma meta estratégica de um plano maior de 
desmonte do Estado e de domínio absoluto do 
mercado sobre tudo e todos.

Isso já estava expresso num programa cha-
mado Ponte para o Futuro apresentado um pou-
co antes pelo grupo que golpeou a democracia e 
ocupou o Palácio do Planalto.

Neste evento devastador (o incêndio) para a 
memória e para a cultura, as forças conservado-
ras têm se superado: de forma cínica, apontam o 
gasto com os salários dos servidores como res-
ponsável pela falta de recursos para manutenção 
do patrimônio da universidade.

Mentem descaradamente, pois sabem que 
o orçamento de pessoal não tem relação com o 
orçamento de custeio e investimento, cada vez 
menor. Mentem para manipular a opinião pública 
e colocar a sociedade contra os servidores públi-
cos.

A hora exige luta, ênfase na convocação da 
comunidade universitária e de setores da socie-
dade (que estão dando demonstração de solida-
riedade) para mobilizações que desmascarem 
o golpismo e defendam a cultura e a educação 
pública.

A direita se apropria da tragédia
para atacar UFRJ e servidores

o orçamento de pessoal é uma despesa 
obrigatória, sobre a qual a gestão não 
tem ascendência. E disse que a folha de 
pessoal cresceu para dar conta do proces-
so de expansão da universidade, mas o 
mesmo não aconteceu com os recursos 
para  custeio e investimento para acom-
panhar a expansão. Pelo contrário, cada 
vez tem vindo menos dinheiro para a 
universidade.

Gambine disse que juntar os recursos 
(de pessoal e de custeio e investimento) 
joga a sociedade contra a UFRJ. E que 
uma solução absurda seria a demissão 
de servidores: “Assim teríamos lindos 
prédios sem nenhum professor, técnico”. 
Mas o pró-reitor observa que quem faz a 

diferença na UFRJ é justamente seu cor-
po técnico e docente. 

Orçamento em declínio
Segundo ele, “o orçamento da UFRJ 

é decrescente desde 2014 para 2015”. 
Nesta época, houve um déficit de R$ 100 
milhões que vem repercutindo até hoje. 
E a UFRJ ainda vem sofrendo frequente 
redução de recursos: o orçamento foi de 
R$ 450 milhões em 2016; R$ 420 milhões 
em 2017 e R$ 388 milhões em 2018. A 
previsão para 2019 é de R$ 364 milhões, 
R$ 20 milhões a menos. Ele pergunta: 
“Como suportar o financiamento de uma 
instituição com esta envergadura com or-
çamento reduzido ano após ano?”

Depois do incêndio no 
Museu Nacional, na noite 
do no dia 2, a direita gol-
pista que levou Temer ao 
poder, com apoio da mídia 
comercial, passou a imputar 
a responsabilidade à UFRJ e 
à folha de pagamento dos 
servidores - que consumiria 
a maior parte de recursos. 

EDITORIAL

SEGUNDA, 3 DE SETEMBRO. Multidão marcha na alameda em direção ao que restou do prédio do Museu Nacional

Foto:  Renan Silva

MEMÓRIA 
DESTRUÍDA
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enorme tenda montada 
em frente aos escombros 
do Museu Nacional foi 

pequena para abrigar a multi-
dão de pessoas que foi à Quinta 
da Boa Vista, na quinta-feira, 
6, para a plenária pública da 
UFRJ. Em meio à tristeza pela 
destruição de um dos mais im-
portantes patrimônios da me-
mória da humanidade, a UFRJ 
celebrou seus 98 anos de exis-
tência. “Resistir” e “Fora, Te-
mer” foram palavras repetidas 
em coro dos presentes. 

Foram mais de cinco horas 
de manifestações de solida-
riedade e carinho dirigidas ao 
reitor Roberto Leher e aos tra-
balhadores do museu. “Somos 
todos Museu Nacional, somos 
todos UFRJ” foi uma das frases 
mais ouvidas no ato. 

O evento mobilizou a comu-
nidade universitária da UFRJ e 
reuniu reitores e representantes 
das universidades e institutos 
federais e estaduais do Rio de 
Janeiro e de outros estados, bem 
como o presidente e vice da As-
sociação Nacional dos Dirigen-
tes das Instituições Federais de 
Ensino Superior (Andifes).

A sucessão de instituições 
de pesquisa, como a Fiocruz, 
foi longa. Entidades represen-
tativas dos técnicos-adminis-
trativos em educação, docentes, 
estudantes e pós-graduandos da 
universidade (Sintufrj, Fasubra, 
Adufrj, Andes, DCE Mário Prata 
e APG) se manifestaram, assim 
como a Universidade Indígena 
Aldeia Maracanã. 

Emoção
Integrantes do Ciep 210 e do 

Colégio Pedro II, entre outras 
organizações da sociedade civil, 
também marcaram presença. 
Houve momentos de pura emo-
ção, como a entrega de cartas 
escritas por alunos da 4ª série 

“Somos todos Museu 
Nacional, somos todos UFRJ”

da Escola Municipal Aurea Pires 
da Gama aos trabalhadores do 
Museu Nacional.  

O ato foi conduzido pela 
pró-reitora de Extensão da 
UFRJ, Maria Malta. A cada mo-
mento, ela registrava no micro-
fone a presença de integrantes 
da comunidade universitária da 
UFRJ, como a primeira técnica-
-administrativa emérita, Regi-

na Célia Loureiro, e o professor 
emérito Luis Pinguelli Rosa. 

Os estudantes do Colégio de 
Aplicação (CAp) foram recebi-
dos com calorosos aplausos. A 
mesa da plenária foi composta 
pelo reitor e pela vice-reitora, 
Roberto Leher e Denise Nas-
cimento, respectivamente – 
aplaudidos de pé –, pelo diretor 
do Museu Nacional, Alexander 

Duas coordenadoras do 
Sindicato se manifestaram no 
ato: “Tenho 31 anos de UFRJ, 
e todas as dificuldades que ti-
vemos foram com os governos 
neoliberais. Tenho orgulho 
de ter estudado na universi-
dade e de ser funcionária, e é 
revoltante as fake news contra 
a nossa UFRJ”, disse Marisa 
Araujo. “O projeto em curso é 
de destruição da UFRJ, e vem 
junto com o programa Uma 
Ponte para o Futuro, que pôs 
em prática o golpe na demo-
cracia brasileira”, afirmou 
Joana de Angelis.

Kellner, pelo coordenador do 
Fórum de Ciência e Cultura, 
Carlos Vainer, e pelo presidente 
da Andifes, Reinaldo Centodu-
catte (Ufes).  

 
Mentiras
Com o auxílio de power 

point, Roberto Leher foi des-
montando as mentiras publica-
das nos jornais nos últimos dias 

a respeito da gestão da UFRJ e 
dos servidores, projetando da-
dos analisados a seu pedido 
pela consultoria da Câmara 
dos Deputados, que concluiu 
não haver perda de dinheiro na 
universidade. “É muito grave o 
que está acontecendo no nosso 
país, quando temos editoriais de 
jornais mentindo. O foco não é 
o museu, mas o modelo de con-
trato e de organização da uni-
versidade e do museu”, disse.

O reitor anunciou que a 
UFRJ contará com o apoio da 
Unesco, do Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico Na-
cional (Iphan) e do Instituto 
Brasileiro de Administração 
Municipal (Ibam) para recons-
trução do museu. 

O diretor do Museu Nacio-
nal foi enfático: “Ninguém quer 
discutir modelo de gestão, mas 
a reconstrução do museu, que é 
um pedaço da UFRJ”. 

Reinaldo Centoducatte, pre-
sidente da Andifes, criticou a 
matriz orçamentária das univer-
sidades e elogiou a atuação firme 
de Roberto Leher nas reuniões 
com o MEC.

Sintufrj

A

O REITOR recebeu solidariedade da comunidade universitária e de dirigentes de outras instituições

CELEBRAÇÃO da quase centenária UFRJ foi em clima de comoção diante do Museu Nacional

Fotos: Renan Silva
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UFRJ é responsável pela 
conservação de mais de 10 
conjuntos arquitetônicos 

tombados por órgãos de tutela 
como o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan) e o Instituto Estadual do 
Patrimônio Cultural (Inepac). 
As edificações da UFRJ atraves-
sam três séculos e, além de sua 
arquitetura histórica, guardam 
obras e peças raras. 

A dificuldade de obtenção 
de recursos é o maior problema 
da UFRJ para a manutenção e 
conservação desses bens. A rees-
truturação dos prédios também 
fica prejudicada por abrigarem 
unidades acadêmicas. O que 
está sendo possível de ser feito 
é a recuperação paulatina dos 
telhados, fachadas e da infraes-
trutura elétrica das construções. 

IFCS e Instituto 
de História
O prédio do Instituto de Filo-

sofia e Ciências Sociais (IFCS), 
no Largo de São Francisco, que 
foi a primeira construção ergui-
da no país a partir de 1812 (abri-
gou a Academia Real Militar, 
base do ensino de engenharia no 
país), tem tido a sua manuten-
ção acompanhada de perto pela 
administração do prédio. 

Os extintores estão em dia 
e os hidrantes têm água, mas o 
prédio necessita de uma refor-
mulação completa dos quadros 
de energia e da fiação, como 
também de um aumento de 
carga no sistema elétrico. No 
telhado, a fiação requer uma 
reorganização urgente. No sub-
solo ainda há fios da construção 
do prédio, e um curto-circuito 
atingiria fácil o piso de madeira. 
“Diuturnamente fazemos ins-
peções, o Escritório Técnico da 
Universidade nos visita periodi-
camente, mas precisamos refor-
mar. O problema é que não há 
verba, e, junto com as exigências 
do Iphan, ficamos numa sinuca 

Recurso escasso ameaça patrimônio
Falta de dinheiro para obras e manutenção põe em risco outros prédios históricos da UFRJ

de bico”, explica o administra-
dor do IFCS, Gilson Navega. 

A diretora do IFCS, Susana 
de Castro, afirma que o mo-
mento requer ações concretas. 
“Precisamos que seja feita uma 
vistoria completa no prédio, na 
parte elétrica e hidráulica, para, 
a partir de um laudo técnico, 
informarmos a nossa situa-

ção às instâncias superiores da 
UFRJ”. Ela avalia que, se hou-
ver um incêndio, as medidas de 
segurança necessárias não esta-
rão disponíveis para proteger as 
pessoas e o prédio.“E isso tem 
que estar provado e registra-
do”, complementa. A diretora 
afirma ainda que, por ser um 
prédio tombado, deveria haver 

maior interesse do Ministério 
da Cultura, como também da 
Prefeitura do Rio de Janeiro, em 
preservar essa memória históri-
ca e arquitetônica do Brasil. 

O Instituto de História fun-
ciona no prédio do IFCS, e a 
diretora da unidade, Norma 
Côrtes, diz que não dorme di-
reito por conta de administrar 

uma construção histórica e em 
meio a tanta escassez de recur-
sos. “Ficamos realmente com 
medo. As verbas que recebemos 
são absolutamente draconianas 
e injustas. E ainda temos as res-
trições impostas pelo Iphan”.

Na próxima edição a situação 
dos prédios da Escola de Música 
e do Palácio Universitário

A

IFCS. Prédio centenário sem proteção adequada: por baixo deste telhado passa fiação instalada de forma inadequada

SUBSOLO. Fiação de revestimento de pano ameaça a segurançaMUITO RISCO. Fios expostos embaixo do telhado principal

Fotos: Renan Silva
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A tragédia que abalou o 
país na noite de domingo, 2 de 
setembro, com a destruição do 
Museu Nacional – um dos mais 
importantes centros de me-
mória da humanidade  –, é o 
gancho para a continuidade da 
série de matérias que o Jornal 
do Sintufrj passou a publicar 
desde a edição passada, visan-
do esclarecer a comunidade 
universitária, especialmente os 
técnicos-administrativos em 
educação, a respeito das propos-
tas dos candidatos à Presidên-
cia da República sobre temas 
importantes para a sociedade 
brasileira. O que propõem os 
presidenciáveis para a Cultura?

Dentre os 11 presidenciá-
veis, os candidatos Lula/Haddad 
(PT) e Marina Silva (Rede) são 
os únicos que incluem em seus 
programas de governo, no item 
destinado à cultura, projetos de 
políticas para os museus. Entre 
os demais, somente Ciro Go-
mes (PDT) e Guilherme Boulos 
(PSOL) se preocuparam em 
fazer propostas para a Cultura. 
Geraldo Alckmin (PSDB) trata 
o tema como área de empreen-
dedorismo, que deve ser incenti-
vada, assim como a inovação, o 
turismo e o agronegócio.

Mudança social
Consta do programa de go-

verno da chapa do PT que as 
políticas voltadas aos museus 
serão postas em prática por 
meio do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan) e do Instituto Brasileiro 
de Museus (Ibram). Diz o texto: 
“Essas duas instituições serão 
dotadas das condições para que 
conduzam iniciativas amplas e 
diversificadas de proteção e pro-
moção do patrimônio cultural 

e de fortalecimento da política 
nacional de museus”. A princi-
pal característica do programa 
do PT para a área é tratar a cul-
tura como agente da mudança 
social, uma ferramenta para 
promover a cidadania e valori-
zar a diversidade. Ele critica o 
“monopólio das empresas que 
atuam no setor pela lógica estri-
ta do mercado”.

Identidade
Ciro Gomes tem em seu pro-

grama um capítulo denomina-
do “A cultura como afirmação 
da identidade nacional”. Ele 
considera a área estratégica 
para a identidade brasileira, 
mas respeitando as diferenças 
regionais. Propõe a inclusão 
social por meio de atividades 
culturais das periferias, a im-
plementação de uma Política 
Nacional de Inclusão Digital, 
a descentralização da política 
cultural e o estabelecimento de 
um marco regulatório para a 
cultura, para consolidar as re-
gras do setor.

Patrimônio  
O programa de Marina Silva, 

no item proteção do patrimônio 
cultural, é curto e grosso: “A po-
lítica de preservação do patrimô-
nio abrange o patrimônio natu-

Propostas dos candidatos 
para a área de Cultura 

Fotos: Internet

Prioridades
Eliminar as leis de incentivo, 

como a Rouanet, que funciona 
com uma lógica de renúncia fis-
cal, para ter em seu lugar “progra-
mas, leis e editais de acesso direto 
à verba pública, construídos em 
parceria com a sociedade civil”, 
faz parte do programa de governo 
do candidato Guilherme Boulos 
(PSOL). O Fundo Nacional de 

Cultura seria o principal distribui-
dor de verba pública para o setor. 
Ele considera essa mudança uma 
“inversão das prioridades”. Tam-
bém defende o fortalecimento de 
iniciativas culturais coletivas, lo-
cais e periféricas, e ainda propõe 
a criação de seguro social para os 
trabalhadores da área cultural.

Fonte: Programas dos
candidatos e CartaCapital

“Já tá feito,
já pegou fogo,
quer que faça o 
quê? Meu nome é
Messias, mas não 
posso fazer
milagre.” 

Comentário de 
Bolsonaro sobre

o incêndio no
Museu Nacional

ral e o conhecimento científico. 
Nos comprometemos a oferecer 
condições de funcionamento a 
museus, arquivos e bibliotecas”.  
O programa como um todo en-
fatiza o papel social da cultura, 
ressalta a importância de fer-
ramentas de fomentos, como 
editais, bolsas e premiações, e 
investimentos na formação pro-
fissional, com mais créditos.
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A produção de laudos dos am-
bientes de trabalho que estão sendo 
produzidos por uma equipe espe-
cializada contratada pelo Sintufrj 
expõe a universidade a questiona-
mentos sobre as condições de traba-
lho. O tema ganhou fôlego depois 
de o Tribunal de Contas da União 
(TCU), como se sabe, determinar o 
corte do adicional de insalubridade 
de cerca de 5 mil servidores na UFRJ. 

Os laudos resultantes da 
avaliação da equipe (de espaço,  
máquinas, equipamentos, ferra-
mentas, agentes químicos, físicos, 
biológicos) têm o objetivo de se 
contrapor aos laudos individuais 
produzidos pela UFRJ. 

As normas em que se baseia o 
TCU para os cortes são, no míni-
mo, discutíveis. Levam em contra 
não o fazer concreto do servidor, 
mas o cargo no qual o trabalha-
dor está registrado.

Trabalhar em ambiente sau-
dável é exigência da dignidade 

Não é só insalubridade
Decisão do
Tribunal de
Contas da União
de determinar
cortes do
adicional de
insalubridade
ampliou debate 
sobre o
ambiente
no qual os
servidores da
UFRJ exercem
suas funções

humana. Quando o servidor re-
cebe o adicional de insalubridade, 
isto funciona como uma espécie 
de indenização pelas eventuais 
doenças que possa vir a contrair 
pela sua exposição a substâncias 
ou ambientes nocivos. 

A direção do Sintufrj tem 
questionado, desde o início, a 
orientação da administração da 
UFRJ de aceitar a determinação 
do TCU sem questionamentos. A 
saúde do servidor tem que estar 
entre as preocupações prioritárias 
nas relações que a universidade 
estabelece com o seu corpo fun-
cional. E isso não acontece na 
prática. Exemplo? Os servidores 
não são chamados para exames 
periódicos. Ou seja, a UFRJ não 
sabe a quantas anda a saúde de 
seus trabalhadores. Se não há re-
curso para os exames periódicos, 
que são obrigatórios, por que en-
tão ser tão rigoroso em cumprir a 
determinação do TCU?

A conclusão dos técnicos 
sempre aponta para a 
urgência de melhorias nos 
locais de trabalho, mesmo 
quando não acusam a exis-
tência de ambiente insalu-
bre para o pagamento do 
adicional de insalubridade. 
“A UFRJ é muito grande e 
muito fora dos padrões de 
segurança. Cada unidade 
é uma surpresa, ”diz o 
técnico em segurança 
do trabalho do Sintufrj 
Rafael Borher, integrante 
da equipe especializada 
contratada pelo Sindicato.

A direção sindical tem dialoga-
do com os trabalhadores de todos os 
setores das unidades. Em reunião 
no Instituto de Bioquímica Médica 
(IBqM), a falta de dosímetros para 
medição de radioatividade nos la-
boratórios foi um dos problemas 
existentes apontados pelos traba-
lhadores. Uma técnica de radiolo-
gia informou que, por conta disso, 
teve seu pedido de insalubridade 
negado. 

Um técnico-administrativo aler-
tou sobre a exposição a reagentes no 
momento da operação de descartes 
químicos, o que pode resultar em sé-
rios danos à saúde. O trabalho é feito 
periodicamente com a participação 
de voluntários e sob a supervisão da 
Coordenação de Biossegurança. Se-
gundo o servidor, a falta de proteção 
para a manipulação das substâncias 
tóxicas denominadas capelas (câ-
maras) acaba expondo pessoas que 

Diálogo com os trabalhadores
não estejam efetuando a tarefa. 

Da mesma forma, foram de-
tectados sérios problemas sobre as 
condições de saúde e segurança do 
trabalho na Superintendência de 
Tecnologia da Informação e Comu-
nicação (TIC), tais como: o elevado 
nível de risco de acidentes e a inten-
sidade de umidade com presença de 
mofo. A umidade tem sido alvo de 
reclamações dos funcionários e apa-
rente causa do absenteísmo elevado 
no local devido a infecções e doenças 
respiratórias. O relatório feito pela 
equipe do Sindicato aponta adoção 
de medidas paliativas para minimi-
zar o problema.

Em reunião com os funcioná-
rios do setor, a direção do Sintufrj 
considerou necessário que, além das 
ações propostas no relatório técnico, 
fossem tomadas medidas no intuito 
de preservar a saúde dos trabalhado-
res e trabalhadoras. 

SINDICATO EM CAMPO. Reunião na TIC discutiu os problemas provocados pelo ambiente de trabalho no cotidiano de servidores

CADA UNIDADE É
UMA SURPRESA

Foto: Renan Silva
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