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A SERVIÇO DA CATEGORIA

URGENTE: VEJA O PASSO A PASSO PARA O RECADASTRAMENTO NO SINTUFRJ

A aclamada romancista, 
con� sta, poeta e a� vista 
dos movimentos de valo-
rização da cultura negra, 
Maria da Conceição Evaris-
to de Brito, foi a homena-
geada na Semana da Cons-
ciência Negra do CT.

Emocionada, a ex-aluna 
de Letras da UFRJ agrade-
ceu a homenagem: “É im-
portante cobrar o lugar de 
pertencimento dos negros 
e negras na universidade”. 
Os coordenadores do Sin-
tufrj Noemi Andrade e Rui 
Azevedo representaram a 

Conceição Evaristo é 
homenageada pelo CT  

en� dade na solenidade.
Na abertura, Rui des-

tacou a importância de se 
debater o espaço da ne-
gritude na universidade. 
Noemi encerrou afi rman-
do: “A UFRJ é um espaço 
de transformação, e se an-
tes os negros só entravam 
aqui como mão de obra, 
hoje em dia ocupam os es-
paços de produção do co-
nhecimento”.   

O Sintufrj convida para 
a Roda de Conversa "O ne-
gro na universidade".

CONSCIÊNCIA NEGRA

NÃO É FAKE NEWS: 
corte e congelamento  de

salários dos servidores
Projeto do governo já está no Senado. 
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DOIS PONTOS 

DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Sintufrj convida 
para Roda 
de Conversa 

Debate na terça-feira, 
26, no Quinhentão

Convênio com o Sesi

Veja como fazer o recadastramento

“O negro na universida-
de” é o tema que será 
debatido na Roda de 
Conversa organizada pelo 
Sintufrj na terça-feira, 19, 
às 10h, nas escadarias 
do Centro de Ciências da 
Saúde (CCS), na Cidade 
Universitária. 

A atividade marcará o 
Dia da Consciência Ne-
gra, que é celebrado em 
20 de novembro. Parti-
ciparão da Roda de Con-
versa a coordenadora da 

“As múl� plas violências no 
trabalho contemporâneo: 
racismo, machismo e LGBT�
fobia e assédio moral” é o 
tema do debate na terça-
-feira, 26, às 14h, no au-
ditório do Quinhentão, no 

O convênio firmado pelo 
Sintufrj e o Sesi dá di-
reito à consulta médica 
e odontológica (exceto 
ortodontia), às ativida-

O SINTUFRJ criou um novo sistema on line para atualização do cadastro dos nossos 
sindicalizados. Ele funciona igualzinho a uma rede social. Queremos aumentar a inte-
gração, facilitar o acesso aos serviços e a comunicação direta entre o Sindicato e a ca-
tegoria. Para efetuar o recadastramento, siga o passo a passo que fi zemos para você:

1 – Acesse o link (h� p://sistema.sintufrj.org.br). Esta será a primeira tela a aparecer 
no seu celular, tablet ou computador.
2 – Clique no botão RECADASTRAMENTO que aparece na parte de baixo da tela.
3 – Ao clicar em RECADASTRAMENTO, aparecerá uma janela para fazer a recupe-
ração de senha. Preencha com o número do seu SIAPE para receber uma senha no 
seu e-mail (o sistema enviará a senha para o e-mail que consta na sua fi cha sindical).
4 – Abra a caixa de mensagens do seu e-mail. A senha provisória que você recebeu 
deve ser u� lizada para fazer o primeiro acesso no sistema. Depois você poderá 
alterá-la para outra senha de preferência.
5 – Caso a senha seja enviada para um endereço de e-mail que você não u� liza 
mais, entre em contato com o Sintufrj (h� ps://sintufrj.org.br/contato/) para infor-
mar o endereço eletrônico atual.
6 – Acesse a plataforma usando seu SIAPE e a senha que você recebeu por e-mail. 
Após fazer o login, clique na opção PERFIL.
7 – Atualize os seus dados (não se esqueça de escolher uma foto recente!).
8 – Pronto! Você acaba de atualizar o seu cadastro no sistema do Sintufrj. Agora a 
comunicação entre você e o Sindicato será muito mais ágil e efi caz!

E o que isso tem a ver com a festa?
É simples. Este ano, a reserva de convites para a festa de fi m de ano do Sintufrj 

será feita pelo novo sistema. O sindicalizado precisa realizar o seu recadastramento 
para poder acessar o evento. 

Pronto! Agora que você já fez o seu recadastramento, é só aguardar que, em 
breve, a reserva de convite para a festa estará disponível!

Comissão de Heteroiden-
tificação da UFRJ, Denise 
Góes, Elaine Monteiro 
(UNE), Rosana Fernandes 
(CUT) e Wescrey Pereira 
(Iesp/Uerj).

Ainda no mês de no-
vembro, está previsto o 
lançamento da revista 
Raça. A publicação reu-
nirá as ações efetivadas 
pela gestão Ressignificar 
ao longo dos seus quase 
três anos de mandato à 
frente do Sintufrj. 

Centro de Ciências da Saú-
de (CCS). Debatedores: Re-
nata Souza, deputada esta-
dual do PSOL; Guilherme 
Almeida e Ludmila Fonte-
nele, da Escola de Serviço 
Social da UFRJ.

des educacionais, de 
esporte e lazer. Mais in-
formações pelos telefo-
nes: 080002312 e 4002-
0231.
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Sintufrj entra na Justiça 
contra suspensão do auxílio-
-transporte para quem tem 
mais de 65 anos
A assessoria jurídica do Sintufrj entrou na Justiça Fe-
deral de 1º Grau com ação anulatória da instrução 
normativa do governo que suspendeu o pagamento 
de vale-transporte para quem tem mais de 65 anos. A 
ação, com pedido de liminar, vai se estender também 
aos servidores que utilizam veículos próprios no deslo-
camento até o trabalho.

O governo Bolsonaro en-
viou ao Congresso pro-
postas para serem trans-
formadas em lei que vão 
permitir a redução de 
25% da jornada de tra-
balho do servidor com 
redução equivalente de 
salário. 

Se aprovadas, as pro-
postas proibiriam o go-
verno de reajustar salário, 
realizar concursos, admi-
tir pessoal, reestruturar 
carreira, promover e fazer 

Não é fake news: governo quer corte e congelamento de salários
progressão funcional. 

O pacote de medidas 
tem como alvo a despesa 
com pessoal, prevê a re-
dução de direitos e con-
diciona qualquer reajuste 
ou benefício ao servidor a 
mecanismos do ajuste fis-
cal que foquem apenas e 
exclusivamente a despesa.

Pela legislação propos-
ta ao Senado e à Câmara, 
o governo também pode 
alegar falta de dotação or-
çamentária para pagar dí-

vidas judiciais, como, por 
exemplo, ações, como os 
26% do Plano Bresser.

Os projetos foram en-
caminhados ao Senado na 
forma de três PECs (Pro-
posta de Emenda à Cons-
tituição) – Emergencial, 
do Pacto Federativo e dos 
Fundos Públicos. 

As duas principais in-
ciativas são a PEC Emer-
gencial (PEC 186/2019), 
que pretende reduzir gas-
tos obrigatórios, e a PEC 

do Pacto Federativo (PEC 
188/2019),

O Boletim do Servidor 
publicado pelo escritó-
rio do assessor jurídico 

do Sintufrj Rudi Cassel, 
abordou o assunto e 
destacou outros pontos 
de impacto para os ser-
vidores. 

A MP “Verde e Amarela” é o novo 
pacote de maldades do gover-
no federal. Na prática, Bolsonaro 
e Guedes fizeram uma reforma 
constitucional via medida provisó-
ria e revogaram mais de 80 itens 
da legislação trabalhista.

A propaganda oficial diz que o 
“programa verde e amarelo” vai 
gerar empregos. Na prática, Bolso-
naro e Guedes reduzem direitos e 
aumentam os lucros dos empresá-
rios. O programa é tão bizarro que 
cria uma taxa de 7,5% ao mês so-
bre o seguro-desemprego! Parece 
piada: ao invés de taxar as grandes 

Barrar Bolsonaro antes que o país afunde de vez 
fortunas, o governo brasileiro resol-
veu taxar as grandes pobrezas!

E não para por aí: a MP aumenta 
a carga horária dos bancários, auto-
riza que a gorjeta dos garçons seja 
computada como salário, libera o 
trabalho aos domingos (sem hora 
extra!) para a indústria e o comér-
cio, diminui o valor das multas de 
empresas que sejam flagradas utili-
zando trabalho escravo e chega ao 
cúmulo de estabelecer multa de até 
cem mil reais para associados de sin-
dicatos que não votem nas eleições 
da entidade. 

Em paralelo, mais do mesmo: o 

fim do DPVAT vai tirar  bilhões de re-
ais do orçamento do SUS; e o plano 
“Mais Brasil”, sinistra conjunção de 3 
PECs – Emergencial, do Pacto Fede-
rativo e dos Fundos Públicos –, ataca 
ferozmente o funcionalismo público, 
permitindo a redução de salários, o 
congelamento de carreiras, acaban-
do com os concursos públicos e pri-
vatizando a saúde e a educação.

É um programa de terra arrasa-
da, com o tempero especial do au-
mento do autoritarismo. A grotesca 
invasão da embaixada venezuelana, 
o apoio ao golpe militar na Bolívia, 
a defesa do AI-5, a relação promís-

cua com as milícias e o pedido de 
prisão de Lula com base na Lei de 
Segurança Nacional são apenas al-
guns exemplos do balão de ensaio 
de Bolsonaro, seus filhos e aliados 
para fechar o regime no país.

A situação é insustentável: ou 
os trabalhadores brasileiros se 
mobilizam para derrotar este go-
verno, ou assistiremos à completa 
destruição do país. Vamos multi-
plicar atividades, debates, atos de 
rua, reuniões para construir um 
grande movimento em defesa dos 
direitos, da democracia e da sobe-
rania. A hora é agora!

EDITORIAL
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Com a exibição do ví-
deo Retrato do Tra-
balho na UFRJ – uma 

produção do Sintufrj que 
reúne depoimentos de ser-
vidores sobre seu fazer na 
universidade –, foi aberto 
na segunda-feira, 11, o VII 
Seminário de Integração 
dos Servidores Técnico-
-Administrativos em Edu-
cação (VII Sintae), evento 
que prosseguiu até o dia 
14, no  auditório do Centro 
Cultural Horácio Macedo 
(Roxinho), no CCMN. 

Este ano, foram apre-
sentados 162 trabalhos 
orais e 54 pôsteres, de ser-
vidores da UFRJ e de outras 
18 instituições federais de 
ensino superior. Essa foi a 
edição do seminário com 
maior número de produ-
ções inscritas, informou 
a coordenadora-geral do 
evento, Karla Simas. Se-
gundo a superintendente 
de Pessoal, Rita Anjos, foi 
mais que o dobro da pro-
dução do primeiro Sintae, 
em 2013. 

Valorização dos técnicos
A pró-reitora de Pessoal, 
Luzia Araújo, destacou 
a importância do  vídeo 
Retrato do Trabalho na 
UFRJ: “(O vídeo) mostra o 

VII Sintae bate 
recorde de 
participação 
Categoria da UFRJ e de outras 18 instituições 
inscreveram 162 trabalhos orais e 54 pôsteres

amor que temos pela UFRJ 
e que todos, do pintor ao 
doutor, têm importância 
para a instituição”. E acres-
centou, otimista: “A comu-
nidade universitária conse-
guirá vencer as tormentas”. 

A coordenadora-geral 
do Sintufrj Neuza Luzia, 
que fez parte da mesa de 
abertura do VII Sintae, 
criticou as restrições im-
postas pela academia aos 
técnicos-administrativos: 
“A universidade tem sido 
muito atacada e preci-
sa de seus trabalhadores 
para defendê-la e buscar 
mais aliados. Mas também 
é preciso que a universi-
dade valorize seus traba-
lhadores. Muitas vezes os 
técnicos-administrativos 
não são respeitados por 
seu trabalho cotidiano, e 
ainda hoje a categoria não 
pode tornar público sua 
produção acadêmica e in-
telectual”.   

“A universidade é a casa 
que produz e transfere 
conhecimento, e os téc-
nicos-administrativos são 
elementos fundamentais 
dessa engrenagem, porque 
conhecem as rotinas e são 
a memória da instituição. 
Mas, infelizmente, a estru-
tura da instituição ainda é 

feudal, com barões e desi-
gualdades,” lembrou o rei-
tor em exercício Frederico 
Leão Rocha.  

Para a decana do Cen-
tro de Ciências Matemáti-
cas e da Natureza (CCMN), 
Cácia Turci, “estudantes, 
técnicos-administrativos, 
professores e trabalhado-
res terceirizados são im-
portantíssimos para que 
essa máquina (a UFRJ) 
produza os frutos que tem 
potencial para produzir". 
Ela manifestou interesse 
em tornar permanente a 
exposição de fotos que 
acompanha o vídeo Retra-
to do Trabalho na UFRJ no 
CCMN, “porque é um con-
vite a todos para conhece-
rem um pouco melhor a 
nossa UFRJ”.

Vídeo emociona
A produção audiovisual 
do Sintufrj emocionou os 
presentes ao auditório do 
Centro Cultural Horácio 
Macedo, porque apresen-
ta servidores de diferen-
tes áreas nas suas rotinas 
de trabalho nos campi da 
UFRJ. “Esses trabalhado-
res põem em movimento 
essa complexa máquina 
de produção de saberes 
que é a universidade pú-

blica, com competência e 
muito carinho. Parabéns a 
nós e a vocês que ajudam 
a construir e fortalecer 
a nossa UFRJ”, pontuou 
Neuza Luzia ao apresen-
tar o vídeo na abertura do 
Sintae.   

O painel do trabalho na 
universidade se completa 
com a exposição de fotos 
instalada no hall do salão 
nobre do CCMN. As ima-
gens capturadas em todos 
os campi pelo fotógrafo 
Renan Silva e as fotos do 
acervo histórico do Sintufrj re-
velam o cotidiano da produ-
ção da categoria na UFRJ. 

"É o Sindicato mostrando 
um pouco do que somos", 
legendou a coordenadora 
sindical. 

Revista – Rita Anos 
lembrou que, além do 
espaço do seminário, os 
técnicos-administrativos 
da UFRJ contam também 
para divulgação de sua 
produção intelectual com 
a revista Práticas em Ges-
tão Pública Universitária 
(PGPU), que é produzida 
pela Pró-Reitoria de Pes-
soal desde 2017 e tem 
bom conceito na Capes 
(agência de fomento do 
MEC).

“RETRATO DO TRABALHO”. Exposição organizada pelo Sintufrj

VÍDEO. Documentário abriu a sessão no auditório Roxinho

Fotos: Renan Silva
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CLARISSA, FRANCIELE E TALITA, da Grande Dourados (MS)

ANA MARIA RIBEIRO. Trabalho sobre gestão documental

KARLA SIMAS. Êxito traduzido no volume de trabalho

Fotos: Renan Silva

Para a coordenadora-
-geral do VII Sintae, 
Karla Simas, o vo-

lume de trabalhos inscri-
tos (o maior até agora de 
todos os Sintaes) e a va-
riedade de temas aborda-
dos são uma resposta dos 
técnicos-administrativos 
em educação da UFRJ e 
dos participantes de outras 
instituições aos ataques do 
governo aos servidores e 
às suas conquistas de anos 
de luta: “Querem diminuir 
nossa importância, e ter-
mos um fórum para mos-
trar nosso fazer faz toda a 
diferença”, pontuou. 

Uma das universidades 
de fora que se destacaram 
no seminário pelo con-
tingente de participantes 
e de trabalhos inscritos 
foi a Federal da Grande 
Dourados (MS). O traba-
lho de comunicação oral 
das psicólogas Clarissa 
Justino Córdova, Francie-
le Mezacasa de Oliveira 
e Talita Meireles Flores 
“Saúde Mental do(a) Es-
tudante Universitário(a)” 
chamou a atenção. Além 
de revelar o agravamen-
to de transtornos mentais 
neste segmento, o estudo 
identificou algumas causas 
que podem refletir nas es-
tatísticas, como o corte de 
bolsas de estudo da pós-
-graduação e o retrocesso 
político e social que o país 
atravessa.

Seminário transforma-se em espaço de resistência, além de troca de saberes entre os servidores das Ifes

Elas fizeram um levan-
tamento quantitativo dos 
dados sociodemográfi-
cos e psicológicos de 290 
alunos atendidos pelo 
Serviço de Atendimento 
Psicossocial oferecido pela 
universidade na Pró-Reitoria 
de Assuntos Comunitários 
e Estudantis (Proae) e no 
Laboratório de Serviço de 
Psicologia Aplicada (Labspa), 
da Faculdade de Ciências Hu-
manas, de agosto de 2018 a 
junho de 2019. 

Ao final da apresenta-
ção, as técnicas-adminis-
trativas da Dourados des-
tacaram a importância do 
vídeo Retrato do Trabalho 
na UFRJ e da exposição 
de fotos de servidores em 
plena atividade, produzi-
dos pelo Sintufrj, para a 
valorização dos técnicos-
-administrativos: “É como 
se a gente sentisse o tra-
balho, o esforço e fizesse 
parte de alguma forma 
disso tudo”, resumiram. 

A experiência adquiri-
da com o curso de exten-
são que ministra há três 
anos – “Noções de Gestão 
Documental, Transparên-
cia Pública e Uso dos Sis-
temas de Informação ao 
Cidadão (e-Sic) e Sistema 
Eletrônico de Informação 
(Sei)” – inspirou a técnica 
em assuntos educacionais 
da Decania do Centro de 
Filosofia e Ciências Huma-
nas e ex-coordenadora do 

Sintufrj, Ana Maria Ribei-
ro, a apresentar o trabalho 
oral “Gestão Docu-
mental e a Transpa-
rência Pública como 
Requisitos para o Uso 
de Sistemas Eletrôni-
cos na Administração 
Pública”. 

Segundo a técnica, a 
implantação do sistema 
em vários órgãos públi-
cos evidenciou as limita-
ções dos servidores em 
relação a conceitos bási-
cos de gestão documen-
tal e transparência. Ela 
constatou que muitos ser-
vidores não foram capaci-
tados para fazer a distinção 
entre o documento físico e 
o eletrônico. Ou então não 
sabem que, quando rece-
bem uma folha impressa 
que tem letras como assi-
natura, é preciso confirmar, 
no site, se (o documento) 
existe eletronicamente e 
registrar a conferência com 
o original. 

“A gente continua tra-
balhando com a digitali-
zação como se fos-
se uma cópia. Para 
ter autenticidade, a 
assinatura tem que 
ser eletrônica com 
logim e senha, e com 
registro criptografa-
do, pois é isso que 
dá autenticidade num 
documento”, explicou 
Ana Maria, ponderan-
do que essas orienta-
ções fazem parte do 
mundo eletrônico que 
o servidor público que 
mexe com documen-
tos oficiais tem que ter. 
“Na implantação do Sei, 
que venho acompanhan-
do desde 2015 no Brasil 
inteiro, percebe-se  que 
a maioria dos servidores 
desconhecia o mundo da 
gestão documental, as re-
gras do sistema eletrônico. 
É uma mudança de cultura 
no cotidiano do servidor”, 
resumiu. 

A resposta
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Você conhece 
a Caurj? 
A Caixa Assisten-

cial Universitária 
do Rio de Janeiro 

(Caurj) é uma sociedade 
civil sem fins lucrativos, 
criada em 1995 por ini-
ciativa comunitária dos 
servidores da UFRJ, com 
o objetivo de prestar as-
sistência médico-hospi-
talar, através de planos 
de saúde, aos servido-
res ativos, aposentados 
e pensionistas e alunos 
das instituições de ensi-
no superior e de pesqui-
sa do Estado do Rio de 
Janeiro, e seus depen-
dentes.

É um plano de saúde 
de autogestão: é gerido 
voluntariamente pelos 
servidores da UFRJ e 
não há limite de idade e 
carência para a adesão 
a qualquer uma das mo-
dalidades oferecidas.  

Odontologia 
A Caurj também dispo-
nibiliza para o associado 
(a adesão é opcional) 
serviço de odontolo-
gia em parceria com as 
empresas Belo Dente e 
Uniodonto. 

O que é autogestão? 
Uma das vantagens da 
autogestão é que as 
empresas que adotam 
este modelo são livres 
para decidir o formato 
e o funcionamento do 
seu plano de saúde de 
acordo com suas neces-
sidades e de seus fun-

cionários. No caso da 
UFRJ, são os servidores 
que tomam as decisões 
sobre o seu plano de 
saúde. O retorno é de 
um serviço com quali-
dade, redução de custos 
de operação e fortaleci-
mento da imagem insti-
tucional. 

Além disso, as deci-
sões sobre credencia-
mento da rede, valores 
a serem descontados 
em folha e abrangên-
cia das coberturas são 
normalmente decididas 
conjuntamente entre a 
empresa e funcionários, 
eliminando assim o lu-
cro excessivo. 

Caurj e a UFRJ
Há mais de 24 anos, a 
Caurj tem uma relação 
sólida com a UFRJ: é ge-
rida por servidores da 
universidade em con-
vênio com a Reitoria. A 
preocupação é prestar 
o melhor atendimen-
to e oferecer uma rede 
credenciada estrategi-
camente montada para 
atender a todas as re- 
giões do Rio de Janeiro. 

Custo/benefício
A Caurj visa qualidade 
e preço. Os valores das 
modalidades de pla-
nos disponíveis para os 
servidores, familiares e 
agregados são bem in-
feriores aos dos planos 
comerciais. E mais: so-
mente a Caurj oferece 

programas de preven-
ção de doenças e de 
promoção de saúde e 
qualidade de vida.
 
Cobertura 
A Caurj garante cober-
tura para urgências e 
emergências em todo o 
território nacional. 

Conheça mais a Caurj
Acesse o site www.caurj.
com.br para saber mais 
sobre como é vantajoso 
se associar à Caixa Assis-
tencial Universitária do 
Rio de Janeiro (Caurj), 
criada pelos servidores 
da UFRJ. Ou faça-nos 
uma visita. 

A sede da Caurj fica 
no campus Praia Ver-
melha, na Avenida Ven-
ceslau Brás, 71-Botafo-
go ( junto ao Instituto 
de Neurologia Deolindo 
Couto). Atendimento de 
segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h. Telefone: 
(21) 2543-8215.

Na Cidade Universi-
tária (Fundão), a Caurj 
funciona no Centro de 
Ciências da Saúde (CCS), 
bloco L, de segunda 
a sexta-feira, das 8h 
às 17h. Telefone: (21) 
3104-6354.

Central de Atendimen-
to: (21) 2542-5085, das 
8h às 18h e (21) 4108-
0018 / (21) 4108-0019, 
das 18h às 8h.
WhatsApp: (21) 98145-
0013.  
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Qualidade de vida “Saúde na 
Medida Certa 
2019” chega ao fim 

A edição de 2019 do 
“Saúde na Medida 
Certa”, que foi ini-

ciado em maio, chegou 
ao fim com a premiação 
dos que alcançaram os 
melhores resultados nos 
quesitos redução de me-
didas e indicadores de 
saúde, na quarta-feira, 
13, no Espaço Cultural 
do Sintufrj, concluíram 
o programa 24 pessoas, 
que foram divididas em 
quatro equipes: azul, 
amarela, verde e laranja. 

Este foi o sétimo ano 
de realização do proje-
to, uma iniciativa do Es-
paço Saúde Sintufrj, do 
Laboratório de Avaliação 
Nutricional (Lanutri) e 
do Instituto de Nutrição 
Josué de Castro (INJC/
UFRJ). O objetivo é pro-
mover hábitos alimenta-
res saudáveis e comba-
ter o sedentarismo.  

Pontuações
A coordenadora técni-
ca do Lanutri, a nutri-
cionista Vanessa Chaia, 
explicou que as equipes 
foram avaliadas pelos 
hábitos alimentares, as-
siduidade na academia, 
redução de medidas, 
taxas de gordura e glico-
se, e pelos desafios físi-
cos e culinários. A equi-
pe verde somou maior 
pontuação, e os mais 
bem pontuados indivi-
dualmente foram Ryani 
Brites, Angélica Dias e 
Claudia Ferreira. 

Segundo Vanessa, 
a premiação é apenas 
um fator motivacional, 
porque o que realmen-
te importa é a mudança 
de hábitos. A outra nu-
tricionista do projeto, 
Maísa Cruz, acrescentou 
que as mudanças ocor-
rem gradativamente, à 
medida que as pessoas  

passam a dar atenção ao 
que consomem. 

Papel do Sintufrj  
“O papel do Sindicato vai 
além da luta corporativa 
e salarial – a entidade 
deve ser também incen-
tivadora da qualidade 
de vida e lutar pela saú-
de do trabalhador”, dis-
se a coordenadora-geral 
do Sintufrj Neuza Luzia. 
A mesa de premiação 
foi composta também 
pela diretora do INJC,  
Avany Fernandes, pela 
supervisora da Seção de 
Coleta Ambulatorial do 
Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho, 
Claudia Pena Forte, e 
por Renata Veríssimo, 
da mesma equipe. 

De acordo com Avany 
Fernandes, o projeto 
“Saúde na Medida Cer-
ta” já é uma ação ins-
titucionalizada e os re-
sultados vão além da 
melhora da saúde dos 
servidores, porque pro-
move a integração entre 
os trabalhadores e o seu 
de bem-estar. “É fruto 
que”, segundo ela, “pre-
cisa germinar em outros 
centros e unidades”. 

“O projeto reflete na 
prevenção de doenças 
e na promoção de saú-
de dos servidores da 
UFRJ”, complementou 
Carla Nascimento, coor-
denadora pedagógica e 
responsável técnica do 
Espaço Saúde Sintufrj. 

Novidades – Carla 
informou que os de-
safios (como corrida e 
caminhada) serão ago-
ra mensais e também 
acompanharão datas 
comemorativas ligadas à 
saúde. Ponham na agen-
da: no dia 5 de dezem-
bro tem o “Rumo aos 
90”.

Depoimentos
Cláudia Simeone, pro-
gramadora do NCE, pro-
curou o projeto devido a 
uma pequena alteração 
na glicemia, e acabou 
por mudar totalmente 
sua visão em relação à 
alimentação e a ativida-
des físicas. Ela emagre-
ceu cerca de 10 quilos, 
e agora está com mais 
disposição para tudo. 
O que aprendeu nesses 
meses, garante, tem va-
lido também para a sua 
família, e agradeceu à 
equipe do Espaço Saúde 
e do Lanutri por isso. 

“O projeto realmente 
mudou a minha vida”, 
disse Ryani Brites, en-
fermeira do Trabalho 
da Coordenação de Po-
líticas de Saúde do Tra-
balhador (CPST). Para 
ela, “a equipe foi incan-
sável” e o ambiente no 
Espaço Saúde “é muito 
bom”. Segundo ela, sua 
família também foi be-
neficiada com as mu-

danças nos seus hábitos 
alimentares. 

Claudio Simões não 
ficou entre os primei-
ros pontuados, mas foi 
elogiado pela partici-
pação constante nas 
atividades propostas 
e pela expressiva per-
da de peso (11 quilos). 
Arquivista do Arquivo 

NEUZA Luzia, participantes do projeto e equipes do Espaço Saúde, do Lanutri e do INJC

EQUIPE Verde: Ryani,Thalia, Claudia e Milton César

Central da Reitoria, ele 
já frequentava o Espa-
ço Saúde desde feve-
reiro, quando desco-
briu o projeto. “Além 
da atividade física, a 
educação alimentar foi 
fundamental para meu 
desempenho. Hoje es-
tou muito melhor ”, ga-
rante. 

Foto: Divulgação
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Uma rodada dupla deu 
continuidade à Copa Sin-
tufrj na quarta-feira, 13 de 
novembro. Os jogos resul-
taram em placares elás-
ticos, traduzindo a supe-

Goleadas marcam rodada dupla
Times da Educação Física (acima de 45 anos) e da Vila Residencial (sub-45 anos) impõem superioridade sobre as equipes do CCS e do ETU

rioridade das equipes  da 
Educação Física (acima de 
45 anos) e Vila Residencial 
(sub-45 anos). 

As disputas foram simultâ-
neas nos campos da Prefeitu-

ra Universitária, no Fundão. 
Na categoria de vetera-

nos, a Educação Física ba-
teu o CCS por 5 a 0. Jorge 
Emanuel (2), Jairo, Cláudio 
e Aílton marcaram para a 

equipe vencedora.
Na sub-45 anos, a Vila Re-

sidencial goleou o ETU por 3 
a 0. Os gols foram marcados 
por Rodrigo (2) e Rafael.

O encerramento da 

Copa Sintufrj está progra-
mado para o início de de-
zembro. Os jogos são às 
quartas e sextas-feiras, no 
campo da Prefeitura, sem-
pre às 16 horas.

EDUCAÇÃO FÍSICA goleou a equipe do CCS na quarta-reira, 13 de novembro GOLEIRO do ETU fez milagre no jogo em que a Vila saiu vencedora

Fotos: Renan Silva

Central Única dos Tra-
balhadores no Rio de 
Janeiro tem um novo 

presidente: o companheiro 
Sandro Alex de Oliveira Ce-
zar, dirigente do Sindicato 
dos Trabalhadores no Com-
bate às Endemias e Saúde 
Preventiva do Rio de Janeiro 
e presidente da Confedera-
ção Nacional dos Trabalha-
dores em Seguridade Social 
da CUT. 

Duas dirigentes do Sintu-
frj também foram eleitas na 
chapa única para a próxima 
gestão 2019-2023 da Cen-
tral: Noemi Andrade, coor-
denadora de Esporte e La-
zer, assumirá a Coordenação 
de Mobilização na executiva 
cutista, e Marisa Araujo, co-

CUT-Rio elege nova direção no 16o Cecut 
Duas coordenadoras do Sintufrj integram a executiva e o pleno da Central numa conjunta de desafios para os trabalhadores

ordenadora de Comunica-
ção, a direção plena. 

A nova direção da CUT-
-Rio foi eleita no 16º Con-
gresso Estadual da Central, 
realizado na sexta-feira, 8 
de novembro, na sede do 
Sinttel-Rio. Um fato históri-
co fez com que os delega-
dos antecipassem a progra-
mação de dois dias prevista 
para esse Cecut: a soltura 
do presidente Lula. Assim, 
todos tiveram a chance de 
ir ao ato em São Bernardo 
do Campo, no domingo, 9. 

Plenária 
Está prevista ainda para 
este mês a realização de 
uma plenária com a parti-
cipação da direção recém-

-eleita para discutir a con-
juntura nacional – à luz 
do novo cenário político 
brasileiro com a liberda-
de do presidente Lula – e 
a internacional – cujo fato 
novo é o golpe da direita 
na Bolívia que obrigou o 
presidente Evo Morales a 
se exilar no México.  

Unidade necessária 
Na avaliação de Noemi An-
drade, a eleição da direção 
da CUT-Rio por chapa única 
garante uma Central for-
te e coesa para responder 
aos ataques aos direitos 
dos trabalhadores da ini-
ciativa privada e do serviço 
público. “A necessidade de 
união e convergência de 

todas as correntes políti-
cas com representação na-
cional, nesse momento de 
ataques muito grandes da 
direita a todos os trabalha-

dores e quando o servidor 
é desmoralizado e eleito 
como inimigo da socieda-
de brasileira, é fundamen-
tal”, disse a dirigente.   

CUT. Congresso para organizar luta dos trabalhadores

ESPORTE

Foto: Divulgação
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