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SALÁRIO 25% MENOR

O combo de maldades de Bolsonaro e Maia prevê redução de salários, fi m 
da estabilidade e um conjunto de medidas com efeitos devastadores para 
a sociedade e para a universidade em particular.
O Sintufrj, em diálogo com a Adufrj, atuará em todas as frentes 
organizando a resistência a esse ataque brutal ao serviço público e à 
universidade pública em especial.

Presidente da Câmara vai acelerar votação 
da redução de 25% no salário do servidor
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DOIS PONTOS 

Nota de falecimento

O bloco carnava-
lesco da comuni-
dade universitária 
da UFRJ, o Minerva 
Assanhada, está en-
saiando para fazer 
bonito na avenida. 
Para isso, conta com 
a batuta do mes-
tre Rico e a bateria 
da Fina Batucada, 
mas está faltando 
você, companheira 
e companheiro tra-
balhadora e traba-
lhador, e estudante 
da universidade. Re-
alização do Sintufrj, 
Adufrj e Fórum de 
Ciência e Cultura. 

A Federação das Indústrias de São 
Paulo (Fiesp, corporação que re-
úne o PIB industrial do país) nas 
mãos de Paulo Skaf tornou-se bra-
ço auxiliar do governo de extrema 
direita que ocupa o Planalto. 

Nesta segunda-feira, ele mes-
mo, Bolsonaro, estará almoçando 
com empresários na en� dade. 
Essa é uma das razões que levou a 
CUT a programar para o meio-dia 
ato de protesto contra o governo. 

Insegurança, desemprego, margi-
nalização. Para a população trans, 
no Brasil, a vida ainda é incerta. 
Por isso a importância do Dia Na-
cional da Visibilidade Trans, data 
celebrada em 29 de janeiro desde 
2004. Para que a sociedade ouça 
o grito de milhões de brasileiros e 
brasileiras pelo direito ao trabalho, 
contra a violência, por polí� cas de 
saúde e pelo reconhecimento de 
sua existência. 

De acordo com o dossiê da As-
sociação Nacional de Traves� s e 
Transexuais (Antra), publicado na 
quarta-feira, 29 de janeiro, 124 
pessoas trans foram assassinadas 
em 2019. O Brasil con� nua a ser 
o país que mais mata traves� s e 
transexuais em todo o mundo. O 
México, que vem em segundo lu-

Com pesar informamos o faleci-
mento da técnica-administra� va 
em educação Gilvanete Alves, a 
Gigi, que por mais de quatro déca-
das se dedicou com zelo à Biblio-
teca do Centro de Tecnologia da 
UFRJ. Ela � nha 67 anos e foi sepul-
tada no dia 26 de janeiro no Cemi-
tério do Caju. 

Bloco da UFRJ aquece tamborins

Fiesp no colo 
de Bolsonaro

Vida incerta

SKAF usa a entidade para viabilizar 
interesses pessoais e apoiar o 
governo protofascista 

PRÓXIMOS ENSAIOS
Quarta-feira, 12 de fevereiro, 16h: ensaio no campo da Prefeitura Universitá-
ria, Fundão.
Quarta-feira, 19 de fevereiro, 16h: grito de carnaval em defesa da UFRJ, no 
Espaço Cultural do Sintufrj. Grito de carnaval pela democracia e autonomia.
Quinta-feira, 5 de março, 16h: em frente ao prédio do DCE, na Praia Vermelha.

PARTICIPAÇÕES DO MINERVA ASSANHADA
Sábado, 1º de fevereiro, 10h: Campinho da Praia Vermelha – ensaio do bloco 
“Ih, É Carnaval!”
Sexta-feira, 14 de fevereiro, 18h30: Cinelândia – Grito de Carnaval Sisejufe 
(par� cipação especial da bateria Fina Batucada).
Sábado, 15 de fevereiro, 17h30: concentração em frente ao prédio do DCE – 
desfi le do bloco “Ih, É Carnaval!”

DESFILES
Sexta-feira, 13 de março, 16h: concentração em frente à Reitoria, seguindo 
depois até o Centro de Ciências da Saúde (Fundão)
Sexta-feira, 20 de março, 16h: concentração em frente ao prédio do DCE.

gar, registrou metade do número 
dos homicídios em solo brasileiro. 

Depois de a violência contra 
a população trans ter diminuído 
em 2019 em relação a 2017 (179 
assassinatos registrados) e 2018 
(163 casos), ela voltou a crescer 
em 2020: de 1º a 24 de janeiro, 
houve um aumento de 180% no 
número de homicídios em relação 
ao ano anterior. E, segundo dados 
da organização Gênero e Número, 
houve um aumento de 800% de 
denúncias de agressões contra a 
população trans, com o grave ín-

dice de 11 pessoas diariamente 
agredidas no Brasil. 

Irresponsabilidade 
No segundo dia de mandato do 
presidente Jair Bolsonaro, o go-
verno re� rou de circulação uma 
car� lha dirigida aos homens trans 
que havia sido lançada há seis 
meses pelo Ministério da Saúde. 
O material, produzido em parce-
ria com organizações não gover-
namentais, trazia dicas de pre-
venção de infecções sexualmente 
transmissíveis. 

29 de janeiro
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ALTA TEMPERATURA NO CONSUNI ALTA TEMPERATURA NO CONSUNI 
A comunidade 
universitária 
deve fi car 
ligada nas
discussões 
no colegiado

Autonomia 
violada

Contratações 
suspensas

Asfixia 
financeira

Viagens proibidas

Tudo indica que as sessões 
do Conselho Universitário 
(Consuni) da UFRJ este ano 
serão quentes. Essa certeza 
é sinalizada pelas a� tudes 
que o governo Bolsonaro 
tem adotado em relação 
às universidades federais e 
aos servidores dessas ins� -
tuições. 

A comunidade universi-
tária deve acompanhar de 
perto as reações do Con-
selho Universitário aos ata-
ques do governo. 

A agenda 2020 será 
aberta na quinta-feira, 13 de 
fevereiro. Para esse dia não 
há ainda uma pauta pre-
estabelecida, com exceção 
da eleição dos membros 
das comissões permanen-
tes (Legislação e Normas, 
Ensino e Títulos e Desenvol-
vimento).

O vice-reitor Carlos Fre-
derico Rocha acredita que 
nas primeiras sessões do 
colegiado máximo da ins� -
tuição não deixarão de ser 
discu� das pelos conselhei-
ros as medidas recentes 
adotadas pelo governo, as 
quais afetam dras� camente 
a vida da universidade. 

UFRJ faz 100 anos
Um tema, no entanto, com 
certeza será prazeroso ser 
discu� do no Consuni: os 
prepara� vos para as co-
memorações dos 100 anos 
da UFRJ, cuja previsão da 
Reitoria deverá ser inicia-
da no dia 2 de abril com 
um concerto no Teatro 
Municipal.

Durante o recesso natalino de 
2019, Bolsonaro publicou a Me-
dida Provisória nº 914/2019, em 
total desrespeito à autonomia 
universitária, porque impõe regras 
para a escolha de reitores e de di-
rigentes das unidades. 

A MP determina peso de 70% 
para o voto docente e 15% para 
técnicos-administra� vos e 15% 
para estudantes alunos na con-
sulta para eleição de reitor. E ca-
berá ao eleito escolher o seu vice 
e também os diretores das unida-
des. A MP está em vigor, e a par� r 
de 2 de fevereiro, quando termina 
o recesso parlamentar, ela terá 
que ser confi rmada pelo Congres-
so Nacional.

Muitas ins� tuições optavam 
pela votação paritária na pesquisa 
informal, cujo resultado, acatado 
pelo colégio eleitoral, era enviado 
ao presidente da República. Agora, 
a eleição do reitor é obrigatória e 
direta, sem necessidade de passar 
pelo colégio eleitoral, que acabou.  
Quem dará a úl� ma palavra é Bol-
sonaro.   

O o� cio 01, de 8 de janeiro de 
2020, da Secretaria de Ensino Su-
perior do MEC (Sesu), reafi rma a 
decisão de suspender as contrata-
ções de docentes e técnicos-admi-
nistra� vos em 2020.  Com isso, as 
ins� tuições estão impedidas de re-
alizar o preenchimento dos cargos 
públicos efe� vos ou subs� tutos.

Contratações só serão auto-
rizadas após a publicação da Lei 
Orçamentária Anual e a defi nição, 
pela Sesu, do quan� ta� vo para 
reposição de vagas e também 
para a ampliação do banco de 
professor-equivalente e do quadro 
de técnicos. Tal autorização está 
condicionada ao recurso disponí-
vel defi nido pelo MEC. Com isso, 
qualquer contratação poderá ser 
anulada ou ainda considerada ir-
regular frente à Lei de Responsa-
bilidade Fiscal. 

Diversas ins� tuições federais 
de ensino já realizaram concursos. 
Inclusive há professores aguardan-
do apenas nomeação, que foi sus-
pensa.  

Outra questão preocupante diz res-
peito ao orçamento das Ifes. O go-
verno está liberando pouco menos 
de 70% dos duodécimos em função 
da maneira como foi aprovada a Lei 
Orçamentária de 2020: cerca de 30% 
do orçamento. Inclusive, a folha de 
pagamento depende agora de apro-
vação de crédito suplementar por 
parte do Legisla� vo. Isso traz conse-
quências para as ins� tuições, que já 
começam o ano com restrições orça-
mentárias.

A Portaria nº 2.227/2019, editada em 
31 de dezembro, deixou também os 
servidores da UFRJ sobressaltados. 
Ela limita o  afastamento da sede e 
do país, e a concessão de diárias e 
passagens nacionais e internacionais, 
no âmbito do MEC, cujas regras acar-
retam risco iminente para pesquisas 
feitas em conjunto com outros países 
e outras grandes colaborações inter-
nacionais. 

UFRJ

ATAQUES EM SÉRIE 
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O assessor da Frente Parla-
mentar Mista do Serviço Pú-
blico, Vladimir Nepomuce-
no, disse que o discurso do 
governo de que a reforma 
administrativa será encami-
nhada ao Congresso de for-
ma fatiada é conversa fiada.

Numa entrevista à Agên-
cia de Servidores, Nepomu-
ceno disse que se trata de 
uma estratégia do Planalto 
para desmobilizar o movi-
mento sindical. 

“Não existe fatiamento”, 
disse. O objetivo é passar 

Congresso vai votar corte de salários
Medida não tem relação com o nosso debate sobre reorganização do trabalho na UFRJ, agenda que valoriza o fazer dos técnicos-administrativos

Os objetivos estratégi-
cos do governo Bol-
sonaro e do presiden-

te da Câmara, Rodrigo Maia, 
estão afinados no Congresso 
para tirar direitos dos servi-
dores e reduzir o papel do Es-
tado na sociedade brasileira. 

Eles querem alterar a 
Constituição Federal por 
meio de uma emenda para 

colocar na lei a possibilidade 
de reduzir salários e a jorna-
da do servidor.

Isso é muito diferente 
do debate no interior da 
UFRJ relacionado à reorga-
nização do trabalho, com 
o fim de melhorar o aten-
dimento à população, per-
mitir maior controle sobre 
o nosso fazer e neutralizar 

a possibilidade de assédios, 
entre outras avanços.

Perigo iminente
Em discurso num evento 
de empresários em São 
Paulo na quinta-feira, 30, 
Maia foi explícito. Disse, 
sem constrangimento, que 
vai acelerar a votação de 
propostas que sequestram 

direitos do funcionalismo. 
Maia explicou que a PEC 

emergencial (PEC 186/19), 
que está no Senado e que 
determina a possibilidade 
de redução de salário e jor-
nada do servidor, terá sua vo-
tação abreviada na Câmara, 
com promulgação imediata.

À referida PEC (186) será 
acrescentada a PEC 438/18, 

do deputado Pedro Paulo 
(DEM-RJ). Esta proposta cria 
gatilhos para conter as des-
pesas públicas e preservar a 
“regra de ouro”. De acordo 
com esse dispositivo consti-
tucional, o governo federal 
não pode se endividar para 
pagar despesas como folha 
salarial, manutenção de ór-
gãos e programas sociais.

Reforma administrativa fatiada é mentira
a ideia de que nem todo 
mundo vai ser atingido de 
imediato ou que tem servi-
dor que nem sequer vai ser 
atingido, afirmou.

Nepomuceno, que 
atua como consultor para 
assuntos sindicais dos 
servidores no Parlamen-
to, disse que, no caso da 
reforma administrativa, 
o governo vai fazer o que 
não fez com a reforma da 
Previdência, que depois 
de aprovada provocou co-
lapso no INSS.

O assessor da frente 
parlamentar do serviço pú-
blico explicou que, quando 
a Constituição é alterada, é 
necessário leis, decretos e 
portarias ministeriais para 
que novas regras sejam re-
gulamentadas.  

Ele deu o seguinte 
exemplo. Se a Constituição 
é alterada e acaba com a 
estabilidade do servidor, 
como querem Bolsonaro 
e Maia, é necessária uma 
lei que regulamente isso. 
E essa lei, ele diz, só pode 

ser feita depois que a 
Constituição for alterada. 

Estado menor
Nepomuceno sustenta que, 
em relação aos servidores, 
o governo vai apresentar um 
pacote completo, com o ob-
jetivo estratégico de redução 
da máquina pública.

Ele vê grandes riscos para 
os servidores, como o fim da 
estabilidade com demissões 
e a redução de salários e jor-
nadas. Lembra que quando o 
governo determina diminuir 

horário de um servidor, ele 
atinge a qualidade do atendi-
mento do serviço. 

E lembra, novamente, o 
caso dos milhares de pesso-
as que não conseguem ser 
atendidas no INSS. O consul-
tor chama atenção, ainda, 
para a PEC 438, do deputa-
do Pedro Paulo, que dá aos 
governos (federal, estaduais 
e municipais) a autonomia 
para declarar que os gastos 
chegaram ao limite e que, 
portanto, os salários dos ser-
vidores devem ser reduzidos.

Foto: Internet

DESESPERO. A fila do INSS já alcança cerca de 2 milhões de pessoas, que aguardam respostas para os pedidos de benefícios

As medidas articuladas en-
tre governo e parte do Con-
gresso contra os servidores 
impõem riscos devastadores 
à universidade. Fim da esta-
bilidade, demissões previsí-
veis e redução de salários são 
mísseis poderosos lançados 
contra a instituição capazes 
de desestabilizar ações com 
impacto na sociedade. Mé-
dicos, pesquisadores, enge-
nheiros, técnicos, um mun-
do de produção de ações e 
conhecimento serão afeta-
dos. Esses são os perigos re-
ais e imediatos que exigem 
engajamento da comunida-
de universitária na defesa 
da integridade da UFRJ e de 
nossos direitos.

Impacto 
devastador
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Nacionalmente, as en-
tidades sindicais se 
articulam para defla-

gração de uma greve forte 
no dia 18 de março em de-
fesa da educação pública, 
das carreiras e contra to-
dos os pontos da reforma 
administrativa do governo 
Bolsonaro que retira os di-
reitos conquistados pelos 
servidores federais. 

Na UFRJ, a direção sin-

Mobilização rumo à greve no dia 18
dical se articula com a Adu-
frj e o DCE Mário Prata e 
começa a mobilização nas 
bases rumo à greve geral 
da educação do dia 18, 
conforme deliberação da 
categoria na assembleia 
na terça-feira, 28 de janei-
ro, no Centro de Tecnolo-
gia, seguindo orientação 
da plenária nacional da 
Fasubra, em dezembro de 
2019. 

TERÇA-FEIRA, 28 de janeiro. Mesa da assembleia que aprovou a construção da greve de março

Foto: Lucas Azevedo

A realização em abril do 
12º Congresso do Sintufrj 
(Consintufrj) faz parte do 
processo de luta contra 
a sanha destruidora das 
universidades e dos ser-
viços públicos pelo gover-
no Bolsonaro. Portanto, a 
agenda sindical de even-
tos nos meses de fevereiro 
e março com o objetivo de 

12o Consintufrj
mobilizar a categoria para 
participar do Consintufrj 
também estará focada na 
greve geral da educação.  

A participação dos téc-
nicos-administrativos, pro-
fessores e estudantes na 
greve do dia 18 tem que 
ser à altura dos ataques do 
governo a nossos direitos 
e à universidade (que está 

perdendo sua autonomia 
e já iniciou 2020 com pi-
res nas mãos). Para isso, 
temos que despertar as 
consciências de cada um 
dos integrantes dos seg-
mentos da comunidade 
universitária em relação 
ao atual momento políti-

co do país, onde todos da 
classe trabalhadora estão 
perdendo. 

Com um trabalho con-
junto das forças políticas 
de mobilização nas bases, 
sob a liderança do Sintufrj, 
garantiremos que no dia 
18 de março todas as ati-

vidades da UFRJ sejam 
suspensas e as principais 
praças do Rio ocupadas 
com mostras do muito 
que a universidade pro-
duz nas áreas de ciência, 
tecnologia, saúde, edu-
cação, artes e cultura, 
economia, entre outras.  

EDUCAÇÃO & SERVIDORES

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, 
anunciou durante um evento 

organizado pelo mercado financeiro 
que dará prioridade à aprovação da 
“PEC Emergencial”, acelerando a sua 
votação e promulgação.

A declaração é uma promessa 
para a “seleta audiência” do even-
to: o governo quer mudar o texto da 
Constituição para permitir a redução 
de até 25% dos salários dos trabalha-
dores do serviço público que recebe-
rem acima de três salários mínimos. 

Nas universidades, tratadas como 
inimigas por Bolsonaro, o impacto é 
devastador. A medida atingirá a to-
talidade dos docentes e a imensa 
maioria dos técnicos-administrativos 
em educação. O prejuízo é de toda a 
sociedade: não há serviço público de 

Nota do Sintufrj 
qualidade sem condições dignas de 
trabalho e remuneração adequada.

O Sintufrj, em diálogo com a Adu-
frj, atuará em todas as frentes orga-
nizando a resistência a esse ataque 
brutal ao serviço público e à univer-
sidade pública em especial. Dialogar 
com a sociedade e com a bancada 
de deputados federais do Rio de Ja-
neiro é fundamental para impedir 
que essa proposta seja aprovada no 
Congresso.

A medida, combinada com o pla-
no de privatização de empresas na-
cionais, a precarização de serviços 
públicos essenciais e a promessa de 
reforma administrativa, coloca sob 
risco não só os salários e empregos 
dos servidores, mas também os di-
reitos sociais da imensa maioria da 
população brasileira.
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Previdência: Sintufrj vai à Justiça contra 
tributação de aposentados por invalidez
Desconto de contribuição previdenciária não respeitou prazo de 90 dias como determina a Constituição  Federal

Os contracheques de 
dezembro, em vá-
rios órgãos públicos, 

relacionados às aposen-
tadorias por invalidez ou 
incapacidade permanente 
apresentaram o desconto 
de contribuição previden-
ciária nos novos termos 
da reforma da Previdência 
sem respeitar os 90 dias de 
anterioridade exigidos pela 
Constituição.

O Sintufrj observou nos 
últimos dias que alguns fi-
liados receberam a estima-
tiva de contracheque com 
esse desconto adicional. 

Em resumo: até a re-
forma da Previdência, o 
desconto incidia sobre os 
valores excedentes ao do-
bro do teto do RGPS (de 
R$ 11.678,90, em valores 
de 2019). Com a incidên-
cia imediata da nova sis-

temática (que não poderia 
ocorrer antes de 90 dias, 
prazo exigido para novas 
contribuições previdenciá-
rias), a contribuição passou 
a ser exigida a partir de 
R$ 5.839,45, representan-
do uma redução imediata 
de até R$ 642,34 nos ren-
dimentos dos aposentados 
por invalidez, hoje denomi-
nada incapacidade perma-
nente.

Prazo foi atropelado
Embora tenha sido alterada 
apenas a base de cálculo, isso 
representa novo tributo vin-
culado à Previdência e deveria 
respeitar o prazo de 90 dias. O 
Sindicato discute a inconstitu-
cionalidade do aumento da 
contribuição e o desrespeito 
à anterioridade nonagesimal 
em ação coletiva que será 
proposta logo após o recesso 
da Justiça Federal.

O advogado Rudi Cassel, 
da assessoria jurídica da en-
tidade (Cassel Ruzzarin San-
tos Rodrigues Advogados), 
esclarece que a ação pro-
põe impugnação de todo o 
aumento da contribuição e, 
sucessivamente, o descum-
primento da anterioridade 
nonagesimal, com pedido 
de tutela de urgência e de-
volução dos valores descon-
tados a mais.

Trabalho escravo aumenta no país após a 
reforma trabalhista de temer e Bolsonaro
O Brasil encerrou o 

ano de 2019 com 
1.054 pessoas res-

gatadas de situações aná-
logas a trabalho escravo. 
Foram fiscalizados 267 es-
tabelecimentos. Os dados 
estão na última atualização 
do Radar da Subsecretaria 
de Inspeção do Trabalho 
(SIT) da Secretaria Especial 
de Previdência e Trabalho 
do Ministério da Economia.

Minas Gerais foi o esta-
do mais fiscalizado e com 
maior número de casos. 
No estado foram encon-
trados 468 trabalhadores 
em condições análogas à 
escravidão. Em seguida, 
vêm São Paulo, Pará, Rio 
de Janeiro e Bahia. No to-
tal, 267 estabelecimentos 
foram fiscalizados em 2019, 
contra 252 no ano anterior.

As operações ocorre-
ram também em Roraima, 
onde há grande número 
de imigrantes venezuela-
nos, que têm atravessado 
a fronteira para o Brasil 
em situação de extrema 

vulnerabilidade.
Nas três operações rea-

lizadas no estado em 2019, 
16 trabalhadores foram 
resgatados, sendo três ve-
nezuelanos e outros 94 
tiveram os contratos de 
trabalho formalizados du-
rante as fiscalizações.

Lys Sobral, coordenado-
ra nacional de Erradicação 
do Trabalho Escravo do 
MPT, afirma que o aumen-
to dessas denúncias e do 
número de empresas fis-
calizadas se deve à aprova-
ção da reforma trabalhista 
do governo de Michel Te-

mer (MDB) pelo Congresso 
Nacional que vem sendo 
aprofundada pelo governo 
de Jair Bolsonaro.

“A reforma trabalhista 
implicou algumas condi-
ções de trabalho, e isso 
tem impacto no trabalho 
escravo também.”

A secretária nacional 
de Política Social e Direitos 
Humanos da CUT, Jandyra 
Uehara, concorda com a 
procuradora e acrescenta 
que o aumento das denún-
cias é resultado do suca-
teamento da fiscalização, 
tanto em São Paulo quan-
to no Brasil, e também do 
enxugamento da Justiça do 
Trabalho.

Em São Paulo, 
capital mais rica 
do país, o número 
de denúncias de 
trabalho escravo 
subiu quase 50% 
entre 2018 e 2019           
                   (Com CUT nacional)

CRIME

O CAMPO abriga potencialmente situações de superexploração de trabalhadores

Foto: Internet



Jornal do Sintufrj7 Jornal do SintufrjEDIÇÃO No 1327 – 3 A 9 DE FEVEREIRO DE 2020
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

Desigualdade fora de controle  
A maioria das pessoas na base da pirâmide econômica são 
mulheres, aponta o relatório da Oxfam Internacional 

Veja esse texto na ín-
tegra, com as conclu-
sões do relatório, em 
www.sintufrj.org.br

“Se permitirmos 
que o sistema 
econômico continue 
a distribuir os frutos 
do crescimento de 
maneira tão desigual, 
jamais eliminaremos 
a pobreza”

A desigualdade econômica 
está fora de controle, cons-
tata o relatório “Tempo de 
Cuidar”, preparado pela 
Oxfam Internacional, em 
janeiro de 2020.  Em 2019, 
os bilionários do mundo 
–  2.153 indivíduos – deti-
nham mais riqueza do que 
4,6 bilhões de pessoas.“Um 
grande fosso que se baseia 
num sistema econômico 
sexista e falho, que valoriza 
mais a riqueza de um gru-
po de poucos privilegiados, 
na sua maioria homens, do 
que bilhões de horas dedi-
cadas ao trabalho mais es-
sencial – o do cuidado não 
remunerado e mal pago, 
prestado principalmente 
por mulheres e meninas 
em todo o mundo”, conclui 
o levantamento.

A Oxfam é uma confe-
deração de 19 organiza-
ções e mais de três mil par-

EFEITOS CAPITALISTAS

ceiros que atua em mais de 
90 países em campanhas 
e programas de desenvol-
vimento. Todos os anos 
lança um relatório global 
sobre temas relativos à de-
sigualdade às vésperas do 
Fórum Econômico Mun-
dial, reunião anual que, 
em 2020, ocorreu entre os 
dias 21 e 24 de janeiro, em 
Davos, na Suíça, reunindo 
empresários e chefes de 
Estado. É um encontro da 
elite mundial. 

“Se permitirmos que o 
sistema econômico conti-
nue a distribuir os frutos 
do crescimento de manei-
ra tão desigual, jamais eli-
minaremos a pobreza”, diz 
o relatório, explicando que 
a desigualdade econômica 
também se baseia na de-
sigualdade de gênero e a 
maioria das pessoas situ-
adas na base da pirâmide 

econômica são mulheres.
“Milhões de mulheres e 

meninas passam boa parte 
de suas vidas fazendo tra-
balho doméstico e de cui-
dado, sem remuneração e 
sem acesso a serviços pú-
blicos, enquanto o número 
de bilionários dobrou na 
última década!”, registra o 
relatório, apontando: “go-
vernos ao redor do mundo 
devem agir para construir 
uma economia humana 
e que valorize o que re-
almente importa para a 
sociedade, em vez de pro-
mover uma busca inter-
minável pelo lucro e pela 
riqueza. 

Sexismo
Segundo o relatório, a ex-
trema riqueza também é 
baseada no sexismo. “Nos-
so sistema econômico foi 
construído por homens 

ricos e poderosos que con-
tinuam a ditar as regras e 
a ficar com a maior parte 
dos benefícios”, revela o le-
vantamento. No mundo, os 

homens detêm 50% a mais 
de riqueza que mulheres. 
E ocupam o maior número 
de posições de poder polí-
tico e econômico. 

A Oxfam aponta que 
governos de todo a mundo 
podem e devem construir 
uma economia humana 
que seja feminista e bene-
ficie os 99% e não apenas 
o 1% da população: “Esse 
seria um mundo onde to-
das as pessoas teriam em-
pregos assegurados com 
salários decentes (...). Nos-
sa economia prosperaria 
dentro dos limites de nos-
so planeta, deixando um 
mundo melhor a cada nova 
geração”.
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Espaço Saúde
O cuidado do Sintufrj com a qualidade de
vida da categoria e seus dependentes

Uma entidade de 
luta se preocupa 
com a qualidade 

de vida dos sindicaliza-
dos e seus dependen-
tes. Por essa razão, o 
Sintufrj criou o Espaço 
Saúde, que fica aberto 
das 6h30 às 18h30, de 
segunda a sexta-feira, 
sob o comando de pro-
fessores de educação 
física e fisioterapeutas. 

A iniciativa é uma 
referência na comuni-
dade universitária, e a 
cada ano é ampliada a 
oferta de serviços volta-
dos para o bem-estar fí-
sico, mental e a autoes-
tima das companheiras 
e companheiros.

A Coordenação de 
Esporte e Lazer res-
ponde pelo Espaço 
Saúde Sintufrj, que 
funciona com acade-
mia completa em pré-
dio anexo à sede do 
Sindicato, na Cidade 
Universitária (próxi-
mo à Prefeitura Uni-
versitária). 

Na subsede do Sin-
dicato na Praia Verme-
lha, a categoria tam-
bém é atendida por 
fisioterapeutas do Es-
paço Saúde. 

Frequência 
Em 2019, eram 382 
inscritos ativos nas ati-
vidades da academia e 
270 nas terapias. Em 
janeiro, mês de menor 
movimento, frequen-
taram a academia 239 
alunos e 119 pessoas 
foram atendidas pelas 
fisioterapeutas.  

Como participar 
 As inscrições de novos alunos podem ser feitas pelos sin-dicalizados das 8h às 16h, na secretaria do Espaço Saúde, com apresentação de documento com foto. Para iniciar a prática das atividades, é necessário atesta-do médico e passar pela avaliação física . Mais informações pelo telefone (21) 3194-7123.

 
Atividades oferecidas

 Entre as atividades físicas são oferecidos musculação, zumba, jump, ritmos, ginástica localizada e circuito funcio-
nal, e oficinas de yoga e capoeira. 
Além disso, há os projetos, como o 
Sintufrj Luta e Saúde, que inclui a 
atividade Esticando as Pernas.

 Para fazer aulas de pilates e RPG, 
é preciso encaminhamento médico, 
porque são atividades ministradas 
como parte de tratamento para pro-
blemas físicos. 

 As terapias alternativas, como au-
riculoterapia, bambuterapia, shiatsu 
na cadeira, relaxamento com pe-
dras quentes, gancho e reflexologia 
podal, são exclusivas para os tra-
balhadores sindicalizados (não são 
oferecidas para os dependentes). O 
método de participação e o day use: 
os interessados devem se inscrever 
para o horário pretendido no dia em 
que a terapia é oferecida. Nos meses de janeiro e fevereiro, quando a UFRJ está vazia, o Espaço Saúde funciona com musculação, capoeira, yoga e as terapias. As aulas coletivas serão retomadas em março. Tam-bém em março, o day use terá mais dias: todas as segundas e terças-feiras pela manhã, e às terças, quartas e quintas-feiras à tarde.

Uma das novidades já confirmadas a partir de 
março, segundo a coordenadora pedagógica, 
Carla Nascimento, é a Quinta Zen, como parte 
do projeto Sintufrj Luta e Saúde. Serão ofere-
cidas sessões de reik, meditação guiada, florais 
de Bach e acupuntura, também na modalidade 
de agendamento day use: de manhã, a partir 
das 7h, e à tarde, a partir das 12h30. 

Quinta Zen em março

MENS SANA IN CORPORE SANO. Saúde do corpo e da mente

Foto: Regina Rocha

SERVIÇO
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