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• Nesses tempos de retrocesso, 
o racismo recrudesce no país. A 
curva ascendente do preconceito 
racial se traduz na violência contra 
negros e na complacência como 
é tratado, por exemplo, o discurso 
racista de Jair Bolsonaro (PSL), 
o candidato da extrema-direita à 
Presidência da República.

• Nas universidades, a expe-
riência exitosa das cotas inaugu-
radas no governo Lula deve ser 
defendida como política incon-
testável de reparação social. Para 
dialogar com essa realidade e de-
fender conquistas, o Sintufrj está 
criando o Departamento de Raça 
e Gênero. Na agenda, as ações 
afirmativas como referência.

• A publicação do encarte 
Brasil Racista nesta edição abre 
o debate sobre o tema presente 
na história desta terra marcada 
pela miscigenação.

Racismo na agenda

Apesar de despontar como a primeira preocupação dos brasileiros, de acordo com pesquisa do IBGE, a saúde 
é tratada com imprecisão na maioria dos programas dos candidatos a presidente da República. Fernando 
Haddad (PT), Ciro Gomes (PDT) e Guilherme Boulos (PSOL) são os candidatos que apontam a necessidade 
de ampliar o financiamento da assistência pública de saúde e indicam onde buscar os recursos. Página 8

Propostas para a saúde

ENCONTRO Nacional de Estudantes e Coletivos Universitários Negros realizado em 14 de outubro de 2017 no campus do Fundão
ENCARTE. Tema presente

Foto: Divulgação
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GIRO BRASIL

10% mais ricos contribuem para 
mais da metade da desigualdade 

Os 10% mais ricos da popu-
lação brasileira respondem por 
51,5% da desigualdade de renda 
total do país, uma das mais altas 
do mundo. É o que revela um es-
tudo inédito publicado pelo Insti-
tuto de Pesquisa Aplicada (Ipea). 
A pesquisa ainda constatou que 
a maior parte dessa contribui-
ção está na metade mais rica do 
grupo abastado (no 5% do topo), 
que responde por mais de 45% do 
índice de desigualdade.

Os dados foram medidos 
por um indicador ainda pouco 
utilizado na literatura socio-
econômica, a J-divergência, 

a partir de dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Do-
micílios (Pnad), do IBGE, entre 
1981 e 2015. Diferentemente 
de outros índices utilizados no 
mundo para aferir o tamanho 
da desigualdade, como o Gini, 
a J-divergência consegue, a par-
tir de dados amostrais, estimar 
quanto da disparidade total vem 
de cada pessoa ou de cada gru-
po, definido por faixas de renda. 

Na avaliação do economista, 
sociólogo e pesquisador do Ipea 
Marcelo Medeiros, o novo estu-
do é importante para realmente 
saber quais os dados de renda da 

camada mais alta. "Se você qui-
ser estudar a desigualdade, você 
terá que olhar para os mais ri-
cos". O pesquisador ressalta, en-
tretanto, que, mesmo com maior 
conhecimento do diagnóstico, 
não há fórmula mágica para 
combater a desigualdade. "É 
um conjunto de políticas muito 
grande que vai ter que ser com-
binado e mantido de maneira 
persistente para causar de fato 
uma redução da desigualdade. A 
mudança na tributação sozinha 
não resolve. Apenas o conjunto 
de todas elas", explica. 

(Fonte: Jornal El País, de 19/9/2018) 

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

tubro. O setor de Convênios enviou correspondência aos titula-
res explicando o aumento. 

A outra novidade é que a parte de controle, acompanhamen-
to, ações de organização e de cobrança das mensalidades passa-
rá a ser feita pela empresa Allcare Administração de Benefícios. 
Mas o Sintufrj continuará respondendo pelo convênio com a 
Amil. 

Adesão à Amil Saúde em outubro
A quem aderir ao plano no período de 21 de setembro a 15 de 

outubro, a cobertura valerá a partir de 1º de novembro. Impor-
tante: não há carência para qualquer procedimento para os que 
fizerem a adesão ao plano em setembro e outubro.  

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.

Setor de Convênios 
do Sintufrj informa:

Para que você, trabalhadora e trabalhador, receba convoca-
tórias do Departamento Jurídico, avisos importantes do setor de 
Convênios e da Diretoria do Sintufrj, é preciso que atualize seus 
dados cadastrais com a entidade. Essa providência deve ser tomada 
com a máxima urgência por todos os sindicalizados.   

Atualize seu cadastro 
no Sintufrj!

Reunião dos representantes das equipes na UFRJ para organização 
da Copa, na sexta-feira, 28, às 10h, no Espaço Saúde Sintufrj.  

COPA FUTEBOL SOÇAITE 25 ANOS DO SINTUFRJ

MEIO AMBIENTE. Imagem capturada nas proximidades do Canal do Cunha, na Ilha do Fundão, 
que abriga a Cidade Universitária. Paisagem maltratada revela o alcance do problema.

Foto: Renan Silva
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“Políticas do petróleo, edu-
cação, ciência, tecnologia e 
saúde” foi o tema do seminário 
realizado no dia 18, na Coppe, 
por iniciativa da Reitoria, DCE 
Mário Prata, Sintufrj e Adufrj. 
O evento foi aberto pelo pro-
fessor emérito da Faculdade 
de Medicina, Nelson Souza e 
Silva. Ele criticou as mudan-
ças na legislação do pré-sal 
– “uma descoberta que gerou 
grandes expectativas para o de-
senvolvimento do país” –, por-

Corte inexplicável 
da insalubridade

LETRAS.  Os trabalhadores da Faculdade de Letras estão respondendo à burocracia com a auto-organização 
ao discutir a jornada de trabalho com planejamento das 30 horas com o turno contínuo.

OS TRABALHADORES do campus UFRJ-Macaé se reuniram na quinta-feira, 20, e deram início, por 
antecipação, à discussão da reorganização da jornada de trabalho por turno ininterrupto com as 30 
horas. Cerca de 50 pessoas estavam presentes. A direção do Sintufrj participou do debate.  

UFRJ-Macaé discute jornada de trabalho  

Ao ter acesso às prévias de 
seus contracheques, servidores 
foram surpreendidos com o 
corte do adicional de insalu-
bridade. 

Os critérios adotados pela 
Pró-Reitoria de Pessoal para 
efetuar os cortes não estão cla-
ros. Um dos argumentos apre-
sentados seria que a base da de-
cisão seria os laudos produzidos 
pela CPST.  

Os laudos são elaborados 
de acordo com a mudança do 
layout (ambiente de trabalho). 
O documento tem que ser ava-
liado anualmente. Caso isso 

não ocorra, perde consistência.

Agilidade
Outra reclamação está re-

lacionada ao tempo demorado 
para que a concessão do adi-
cional de insalubridade a quem 
tem direito se concretize. Há 
servidores que entraram com a 
solicitação há quase 10 meses. 
A burocracia é rápida no corte, 
mas demorada na concessão do 
direito.

Nesta segunda-feira, às 11h, 
a direção do Sindicato vai se 
reunir com a PR-4 para discutir 
o assunto.

Seminário discute o país atual 
que impõe perdas de recursos, 
ao contrário do esperado. 

“Os recursos do pré-sal”, 
segundo o reitor Roberto Leher, 
“podem alterar (para mais) 
a escala de recursos na edu-
cação”. O diretor de abasteci-
mento da Petrobras, Guilherme 
Estrella, complementou: “No 
momento, há dois projetos: um 
que prevê o fortalecimento da 
soberania do país, com o povo 
usufruindo as riquezas que 
produz, e outro alinhado ao 

sistema financeiro internacio-
nal, racista e escravagista”. 

Para o professor emérito da 
Coppe, Luiz Pinguelli Rosa, a 
Petrobras está na contramão 
da história, porque outras em-
presas produtoras de petróleo 
e gás estão investindo em bio-
combustíveis.

Na avaliação do ex-diretor 
da Petrobras e professor da 
UFRJ, Ildo Sauer, há muitas 
possibilidades para a saúde e a 
educação com o volume de re-

cursos da área de petróleo e gás. 
Os professores do Instituto 

de Economia da UFRJ Eduar-
do Costa Pinto e Esther Dwek 
participaram da última mesa 
do seminário. Ele destacou 
que em 2010 foi desmontado 
o projeto voltado para o de-
senvolvimento do Brasil, ini-
ciado em 2003. A economista 
chamou a atenção para o atual 
momento: “Está em jogo o mo-
delo de financiamento do Es-
tado brasileiro”.     NELSON Souza e Silva

 “Informação, conheci-
mento e memória” é o tema 
das comemorações pelos 45 
anos da Biblioteca Central do 
Centro de Tecnologia (CT) da 
UFRJ. A unidade abriga mi-
lhares de obras referentes à 
engenharia e atende alunos 
de graduação e pós-gradua-
ção de toda a universidade, 
principalmente dos cursos 
da área tecnológica, como da 
Escola Politécnica, Escola de 
Química, Coppe e do Centro 
de Ciências Matemáticas e da 

Biblioteca do CT 
completa 45 anos

Natureza (CCMN), além do 
público em geral. 

Na terça-feira, 25, das 9h 
às 16h, estão programadas 
palestras, relatos, como o 
de Fátima Raposo, primei-
ra bibliotecária da unida-
de, homenagens, música e 
coquetel. O evento é aberto 
à participação de técnicos-
-administrativos, docentes e 
estudantes da universidade. 
Confira a programação com-
pleta no site www.bibliotecado.
ct.ufrj.br. 

CELEBRAÇÃO
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O desemprego fez muita gente abandonar os planos de 
saúde (um negócio obsceno que mercantiliza os serviços 
sem nenhum limite) e buscar atendimento na rede públi-
ca. Este cenário adverso explica por que a saúde é apontada 
como principal prioridade dos brasileiros, segundo pesquisa 
do IBGE. Apesar desse quadro, alguns candidatos que dispu-
tam a Presidência da República torcem o nariz para o tema 
ou emitem abordagens inaceitáveis. É o caso de Jair Bolso-
naro (PSL), por exemplo, que considera os gastos com saúde 
“excessivos”. Opinião compartilhada pelo candidato do Par-
tido Novo, João Amoêdo. 

Candidatos alinhados com os conceitos liberais e mais 
intimamente ligados ao projeto das elites apresentam pro-
postas genéricas, vagas intenções de ampliar a assistência 
médica, mas sem sequer apontar a fonte de financiamento. 

Abrasco critica
É o caso de Geraldo Alckmin, do PSDB. Marina Silva vai 

por linha parecida. Diz que vai reverter a tendência da “re-
tração do orçamento” para a saúde, sem definir como isso 
seria feito. O nível de entendimento da situação da saúde pú-
blica nos programas dos candidatos foi duramente criticado 
pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco). Num 
documento que avalia as propostas dos programas dos can-
didatos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a 
Abrasco observa que, embora a maioria dos candidatos afir-
mem destacar a importância da assistência pública, “as pro-
postas não são concretas” e apresentam “intenções vagas”. 

Entre os signatários do documento da Abrasco está o pro-
fessor do Departamento de Medicina da USP Mário Scheffer, 
autor do estudo Representação Política e Interesses particula-
res na Saúde, com a professora da UFRJ Ligia Bahia.

Fernando Haddad

Ciro Gomes

Guilherme Boulos

Remover teto 
de gastos

Apenas três candidatos fo-
ram específicos nas suas pro-
postas. Fernando Haddad, que 
propõe, de saída,  a revogação 
do teto de gastos. Presidente, ele 
anuncia fixar os investimentos 
em saúde em 6% do PIB. Novas 
regras fiscais, reforma tributá-
ria e o retorno do fundo social 
do pré-sal. 

Ciro Gomes também rea-
firma seu objetivo de revogar 
a emenda constitucional que 
congela os gastos públicos, en-
tre os quais os investimentos em 
educação. O candidato do PDT 
afirma que vai reduzir inicial-
mente em 15% as desonerações 
fiscais e tributárias. É lá que vai 
buscar dinheiro para financiar 
a saúde. 

Guilherme Boulos também 
revogaria o congelamento dos 
gastos públicos e reverteria a 
renúncia dos planos de saú-
de deslocando recursos para a 
saúde. Fixaria em 3% do PIB o 
dinheiro para a saúde.

O flagelo social no Brasil 
tem na saúde pública sua 
vitrine de horror. Macas em 
corredores de hospitais, fal-
ta de insumos básicos, filas 
quilométricas nos ambula-
tórios, milhares de pessoas 
à espera de cirurgias e, nas 
emergências, a escolha de 
Sofia, situação em que as 
equipes médicas decidem 
sobre quem salvar.

 Isso tudo no país do 
SUS, o Sistema Único de 
Saúde, o maior sistema de 
financiamento público do 
mundo, que atende 75% da 
população. Só que subfi-
nanciado. O orçamento de 
2018, por exemplo, tem R$ 
2 bilhões a menos em rela-
ção ao de 2016, embora o 
número de internações te-
nha aumentado.

Saúde pública é vitrine de horror
Só três candidatos apresentam propostas concretas para o financiamento do setor.

Jair Bolsonaro, ao contrário, acha que os gastos com a saúde pública “são excessivos”
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