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Atenção pessoal da saúde:  
é hora de muita mobilização
Trabalhadores das unidades de saúde fazem ato pela oficialização das 30horas semanais 
nos HUs e levam reivindicação ao reitor. Levi prometeu resposta no início de novembro

Com o propósito de reivindicar 
do reitor que oficialize a jornada 
de 30 horas nos hospitais univer-
sitários, dezenas de trabalhadores 
convocados pelo SINTUFRJ se reu-
niram na Reitoria, na manhã do 
dia 18, onde realizaram ato público 
como parte da campanha organi-
zada pelo Sindicato.

Vestindo camisas brancas com 
a marca da campanha, com apitos 
e entoando palavras de ordem, os 
trabalhadores se reuniram no hall 
do prédio. “30 horas, hospitalar, 
vamos oficializar” e ‘Seu reitor, vem 
com a gente lutar para as 30 horas 
oficializar”. Esses foram alguns dos 
rap que animaram a manifestação, 
criado pela auxiliar de enfermagem 
do IPPMG Geisa de Souza. Depois 
seguiram em passeata até o salão da 
Reitoria, onde cobraram a presença 
do reitor da UFRJ.

A coordenadora do SINTUFRJ 
Neuza Luiza entregou ao reitor de-
cretos e portarias do governo que 
fundamentam o direito.  Um decre-
to do governo de 2003, por exemplo, 
permite a oficialização para unida-
des em que o trabalho é ininterrup-
to e dá respaldo legal para o reitor 
implantar a carga horária sem re-
dução de salário. Mas até hoje o di-
reito ainda não foi regulamentado. 

Neuza apresentou ainda ao rei-
tor os problemas que estes trabalha-
dores enfrentam sem a oficialização 
da jornada. A coordenadora Gerly 
Miceli informou que os diretores do 
IPPMG e da Maternidade-Escola já 
se posicionaram de modo favorável 
à reivindicação.

O reitor Carlos Levi explicou 
que vai se reunir com os diretores do 
Complexo Hospitalar para saber sua 
posição e discutir como se operacio-
naliza a implantação desta jornada. 

Depois disso, vai apresentar a resposta da 
Reitoria. 

Durante a breve reunião, alguns dos 
profissionais expuseram o seu drama. 
Alguns levantaram até a possibilidade de 
evasão de trabalhadores das unidades de 
saúde, na possibilidade de implantação 
da EBSERH. O chefe de gabinete, Marce-
lo Land, ex- diretor do IPPMG, explicou 
que está muito feliz com a manifestação 
da reivindicação junto à Reitoria. Co-
mentou que a Administração Central 
entende perfeitamente a situação e que 
tanto ele quanto os diretores dos HUs têm 
plena consciência de como funcionam 
os hospitais. Mas que o reitor precisa sa-
ber da opinião deles.

Neuza Luzia solicitou um prazo. 
“Esperamos uma boa notícia. Mas se 
não for, estaremos aqui para pensar 
juntos”, comentou ela, convocando 
a presença de mais trabalhadores. 
“Precisamos que aqueles que aqui 
estão sejam multiplicadores das infor-
mações aqui colhidas e que tragam 
mais companheiros no próximo en-
contro”, concluiu Neuza. 

O reitor garantiu que teria uma res-
posta na primeira semana de novembro.

Outros coordenadores do SINTUFRJ 
também marcaram presença, como 
Ednéa Martins, Eliane Nascimento, 
Gerusa Rodrigues, Gilson Navega, Kátia 
da Conceição, Valdeir Alves, Vera Teles e 
Petronila Diniz.

Atenção profissionais de saúde
“Esta campanha tem como ob-

jetivo aglutinar um maior número 
de trabalhadores para que a vitória 
seja alcançada. É fundamental a 
presença maciça de todos os que tra-
balham nos hospitais, tanto na as-
sistência como administrativos. Não 
podemos permitir que esta reivindi-
cação se perca. O momento é agora. 
E só a nossa força nos garantirá al-

cançar este objetivo, que é a oficiali-
zação das 30 horas”, lembrou Gerly.

O SINTUFRJ apoia a reivindica-
ção histórica da jornada de 30 horas 
semanais para todos os trabalhadores, 
mas os profissionais das unidades de 
saúde, hoje, sofrem um severo ataque 
que pode ser agravado se for aprovada 
– e adotada aqui nos HUs - a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares. 

Esses profissionais sofrem enorme 
pressão quanto ao acúmulo de cargos. 
O acúmulo, embora seja constitucio-
nal (portanto, lícito), enfrenta a resis-
tência do Ministério do Planejamento. 
Hoje esses trabalhadores só podem se 
aposentar em uma das matrículas, 
mesmo que muitas vezes tenham con-
tribuído ao longo de suas vidas para as 
duas aposentadorias.

Como esta situação nos afeta
Rosane Magalhães, chefe da 

Central de Acolhimento, no IPPMG 
há 23 anos: “Afeta a todos nós. Sou 
enfermeira e a grande maioria dos 
profissionais já têm às 30 horas reco-
nhecidas . Trabalhar 40 horas é uma 
carga horária subumana”.

Cláudia Carvalho, enfermeira do 
IPPMG, na UFRJ há 28 anos: “Afeta 
na aposentadoria quando se tem a 
acumulação de cargos e na hipó-
tese de sermos disponibilizados, no 
regime de 40 horas, para a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares. O 
reitor precisa assinar esta portaria. 
Há decisões de outras universidades. 
Temos respaldo legal”.

Andréa Fernandes de Barros, au-
xiliar de enfermagem do IPPMG, há 8 
anos na UFRJ: “Afeta em tudo Eu parti-
cipei de um concurso para o Ministério 
da Saúde em 2009, mas, porque cons-
tou o acúmulo de 70 horas, tive que 
escolher. É preciso regulamentar as 30 
horas o mais rápido possível”. Cláudia Rosane Andréa
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A mobilização 
tem que continuar

HU: trabalhadores reivindicam segurança e informações
SINTUFRJ reivindica criação de comissão. Nova reunião será marcada assim que o diretor der resposta oficial.  Página 4

Atenção pessoal com acúmulo de cargos!
Todos à reunião com o Departamento Jurídico do SINTUFRJ e com a PR-4. No dia 4, sexta-feira, às 10h, no auditório Samira Mesquita (Salão Azul), na Reitoria.

O momento chave da nossa luta chegou.
O reitor prometeu uma resposta em breve. 
Todos alertas para o chamado do SINTUFRJ. Página 4 
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No último dia 25, a impren-
sa noticiou, informações de um 
grupo de mães com filhos em 
tratamento no Instituto de Pue-
ricultura e Pediatria Martagão 
Gesteira (IPPMG), a existência 
de baratas no refeitório e de re-
feições mofadas.  

Em resposta às matérias, o di-
retor do IPPMG, Edimilson Migo-
wski, em nota ao Jornal do SINTU-
FRJ, esclareceu que o instituto vem 
sendo dedetizado desde o dia 19 de 
outubro – véspera da “revolução” 
das baratas, como definiu. O pro-
cedimento em alguns pontos do 
hospital, não contemplando por 
enquanto o refeitório, associado à 
obra de elevatória da rede de esgo-
to contribuíram para o fenômeno 
observado. A tal “revolução” não 
ocorreu por falta de cuidado, e sim 
pelo procedimento de rotina e ma-
nutenção (dedetização e obras) 
que fora executado.

Quanto ao “bolo” de cabelo 
na comida, Edimilson ressalta que 
todos os funcionários que traba-
lham na produção das refeições 
usam toca. Como o fato ocorrido 
foi na enfermaria da hematolo-
gia, seria importante que, antes de 
divulgá-lo, fosse mais bem averi-
guado, uma vez que há pacientes 

30 horas: resposta deve sair em breve
Pessoal da saúde deve estar alerta

Depois de uma expressiva ma-
nifestação na Reitoria no dia 18, 
em que cobramos do reitor a ofi-
cialização da jornada de 30 horas 
nas unidades hospitalares, chega-
mos num momento-chave de nos-
sa luta. O reitor Carlos Levi com-
prometeu-se com uma resposta 
definitiva no início de novembro. 
Estamos aguardando esta respos-
ta, e todos devem estar alertas para 
o chamado do SINTUFRJ para 
mais uma grande mobilização. 

Há uma série de documentos 
legais que nos garante este direi-
to, mas um em especial vai além 
e dá ao gestor o respaldo para im-
plantar a jornada. Um decreto do 
governo de 2003 permite ao reitor 
a oficialização para unidades em 
que o trabalho é ininterrupto sem 

redução de salário. A coordena-
dora do SINTUFRJ Neuza Luiza 
entregou ao reitor decretos e por-
tarias do governo que ratificam o 
direito. A coordenadora Gerly Mi-
celi informou que os diretores do 
IPPMG e da Maternidade-Escola 
já se posicionaram de modo favo-
rável à reivindicação.

O reitor Carlos Levi disse que 
iria se reunir com os diretores do 
Complexo Hospitalar para saber 
sua posição. E garantiu que daria 
uma resposta na primeira semana 
de novembro. 

“Não podemos permitir que 
esta reivindicação se perca. O mo-
mento é agora. E só a nossa força 
nos garantirá alcançar este obje-
tivo que é a oficialização das 30 
horas”, lembrou Gerly. 

O projeto de lei da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares, 
que no Senado ganhou o nome de 
PLC 79/2011, tramitou em regime 
de urgência passa pelas Comissões 
de Constituição e Justiça, Educa-
ção e Assuntos Sociais e agora che-
gou ao plenário. 

Aprovado pela Comissão de 
Assuntos Sociais, o projeto não 
conseguiu consenso entre os sena-
dores da Comissão de Educação. 

O relator, Roberto Requião 
(PMDB-PR), apresentou parecer 
pela rejeição. Segundo o parecer, o 
PL “cria um simulacro de empresa 
para sanar a inoperância do Gover-
no Federal em resolver um proble-
ma por ele próprio criado. Assim, o 
que busca a proposição é promover 
uma mudança na natureza jurí-
dica dos hospitais universitários, 
atropelando a autonomia das uni-
versidades, para conferir legalidade 
à mesma situação de precariedade 
na gestão de pessoal”. 

A matéria, que tramita em re-
gime de urgência na Casa, teria de 
ser analisada ainda pela Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ), 
mas como o prazo para inclusão 

O diretor do IPPMG responde às denúncias 
da imprensa com confiança na equipe

submetidos à quimioterapia na 
localidade.

Quanto à gelatina mofada, 
o diretor afirma que alimentos 
desse tipo não mofam de um dia 
para o outro, e declara: “Se o 
que a mãe atestou foi a percep-
ção dela do fato, solicito a todos 
os servidores do IPPMG que não 
atestem nada para o qual não 
tenham competência legal. Peço 
também que relatos de comida 
azeda, gelatina mofada, entre 
outras queixas, sejam levados 
imediatamente à chefia do ser-
viço para que os fatos sejam 
apurados. Quanto às mães que 
se queixaram, as mesmas devem 
ser mantidas informadas sobre o 
andamento do fato”

Perigo iminente:
EBSERH pode ser votado esta semana

Para encerrar, o diretor do 
IPPMG declarou: “O IPPMG tem 
problemas de estrutura – edifi-
cação com 60 anos de idade –, e 
não recebeu a devida manutenção 
nas últimas décadas. Eu confio no 
meu grupo. Sei da dedicação do 
time da cozinha, e tenho ciência do 
quanto tudo isso nos entristece. Não 
podemos deixar nos abater, somos 
muito bons do ponto de vista técni-
co e humano (sei que podemos ser 
– e seremos – melhores).”

O SINTUFRJ solicitará uma 
moção de repúdio contra a forma 
como a imprensa retratou os fatos 
para a sociedade: abusiva e sem 
respeito ao nome e à tradição que 
tem o IPPMG no tratamento de 
doenças infantis.

Fotos: Emanuel Marinho

na ordem do dia venceu quinta-
feira (27), ela foi encaminhada 
diretamente para discussão em 
Plenário. 

De fato, o PLC constava da or-
dem do dia da sessão deliberativa 
ordinária do plenário no dia 27. 
No entanto, no fim da tarde, se-
gundo a assessoria de imprensa do 
Senado, com o encerramento da 
ordem do dia, não houve votação.

A previsão da assessoria é 
que, como tramita em regime de 
urgência, o PLC pode ser votado 
a qualquer momento, mesmo 
com os pareceres das comissões 
pendentes, que podem ser profe-
ridos em plenário. Basta que haja 
acordo entre líderes para que seja 
feita a votação. 

Reitoria faz reunião sobre 
EBSERH dia 3

Autoridades universitárias, SIN-
TUFRJ, diretores dos HUs e de uni-
dades acadêmicas de saúde foram 
convidados pela Reitoria para a 
reunião cujo tema será a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares. 
O encontro será no dia 3 de novem-
bro, na sala anexa ao Consuni.

Sem acordo na comissão, criação da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares vai à plenário do  Senado
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Qual a real situação do HU? De-
pois de mais uma movimentação da 
juntas de dilatação no início do mês 
de outubro, os trabalhadores passam 
os dias assustados, em meio a desa-
tivação de alguns setores e sem con-
seguir distinguir boatos das poucas 
informações. 

O Centro Cirúrgico foi fechado 
por ordem da Superintendência de 
Vigilância Sanitária para reparo. A 
ala D foi interditada por ordem da 
Defesa Civil, e seus pacientes rema-
nejados para outras alas. 

A direção enviou nota para a 
rede interna informando que não 
há lesão estrutural. Mas a grande 
maioria dos trabalhadores, que vai e 
vem entre os plantões, uma pequena 
multidão distribuída em 13 andares 
no prédio enorme, não foi alcançada 
por esta rede. O medo e a inseguran-
ça permaneceram. Entendendo a 
gravidade do problema, o SINTUFRJ 
convocou uma reunião com o reitor 
Carlos Levi e o diretor do HU José 
Marcus para esclarecer a situação.

Uma grande quantidade de 
trabalhadores compareceu no dia 
24 auditório 11E34. Além de bus-
car das autoridades universitárias 
informações claras sobre a situação 
da estrutura do prédio, o SINTUFRJ 
apresentou as reivindicações dos 
trabalhadores e cobrou medidas de 
segurança em caso de acidente.

A coordenadora-geral do SIN-
TUFRJ Noemi de Andrade colocou 
a necessidade de informações mais 
ágeis para o corpo social que “não 
vieram com a frequência que nossos 
corações precisavam”.

“Entendemos que está sendo 
feito um trabalho responsável, mas 
no momento em que as pessoas 
percebem qualquer movimentação, 
isso gera pânico. Como resolver esse 
problema de comunicação? Criando 
uma estrutura para levar as infor-
mações e tranquilizar as pessoas, 
através de uma comissão”, disse ela.

O diretor fez uma longa expla-
nação e mostrou laudos e gráficos 
das equipes de engenharia que mo-
nitoram o prédio e que garantiriam 
a inexistência de lesões estruturais. E 
apresentou também as circunstân-
cias que levaram ao fechamento do 
Centro Cirúrgico e à interdição da 
ala D por ordem da Defesa Civil para 
que haja “risco zero” para os traba-
lhadores e pacientes até o término da 
obra de reforço dos pilares.

O reitor Carlos Levi reforçou a 
mensagem de confiança nas me-
didas tomadas e concordou com 
a necessidade de criação de uma 

SAÚDE

HU: trabalhadores reivindicam criação 
de comissão de segurança e informação

comissão, com representantes dos 
técnicos-administrativos e demais 
segmentos, que atue junto à direção.

Os depoimentos que se seguiram 
dos trabalhadores presentes, sobre o 
temor de falta de segurança, ratifica-
ram a posição do SINTUFRJ. Segun-
do alguns relatos, no 12º andar não 
há rota de fuga em caso de acidente.

Além da formação da comissão, 
com participação dos técnicos-ad-
ministrativos, Noemi cobrou solução 
para o estabelecimento de medidas 

de segurança, como a criação de 
uma brigada de incêndio. José Mar-
cos respondeu que a comissão está 
sendo criada, e assim que estiver de-
finida terá divulgação.

Segundo a coordenadora do SIN-
TUFRJ Ednea Martins, o Sindicato vai 
formalizar as reivindicações em um 
documento à direção do HU. Assim 
que a coordenação obtiver uma res-
posta também oficial por parte da di-
reção, vai convocar uma nova reunião 
com os funcionários. Aguarde.

POR SOLICITAÇÃO do SINTUFRJ, diretor do HU explica a situação da infraestrutura do prédio apresentando laudos e gráficos

TRABALHADORES apresentam dúvidas e apontam problemas

SINTUFRJ reivindica formação de comissão

Fotos: Emanuel Marinho

Segundo informou a asses-
soria de imprensa, as cirurgias 
no HU voltariam a ser feitas 
normalmente a partir do dia 
28. No dia 27, após nova visto-
ria, a Suvisa concluiu que “o 
Centro Cirúrgico está desinter-
ditado, tendo em vista o cum-
primento das exigências feitas 
em relatório anterior”. 

“As imagens veiculadas de 
equipamentos do Centro Cirúr-
gico em más condições de uso 
não condizem com a realidade 
do setor. As salas filmadas são da 
ala D, temporariamente desativa-
da. Não há observações da Suvisa 
no que diz respeito aos equipa-
mentos utilizados no Centro Ci-
rúrgico”, diz a nota, apontando 
contradições em reportagens da 
chamada grande imprensa. 

Ainda segundo a assessoria, 
o HUCFF não teve seu atendi-
mento ambulatorial paralisa-
do e as consultas acontecem 
normalmente, assim como 
o funcionamento do Serviço 
de Emergência. “Hoje, 27 de 
outubro, 152 pacientes estão 
internados na unidade e 1043 
atendimentos ambulatoriais 
foram agendados. No mês de 
outubro 26.787 atendimentos 

HUCFF volta a operar
ambulatoriais foram realizados 
no HUCFF”, informa.

A nota esclarece ainda que 
as medidas de remanejamen-
to das atividades da ala D para 
outras alas do hospital são pre-
ventivas e que a previsão para 
o término da obra é de 35 a 60 
dias. “Em nenhum momento 
os pacientes do HUCFF foram 
transferidos para outras unida-
des. O remanejamento foi inter-
no, para outras alas do próprio 
hospital”, esclarece.

Paralisação de elevado-
res – O hospital explica o desli-
gamento dos elevadores ocorrido 
no dia 20. O registro de água 
localizado no hall dos elevado-
res do 11º andar foi encontrado 
aberto. “A falta dos elevadores 
provocou, além dos transtornos 
na locomoção de funcionários e 
pacientes, alagamentos em an-
dares abaixo do citado”. O pro-
blema foi no mesmo dia. 

A nota finaliza informan-
do que em caso de emergência 
devem ser utilizadas, além das 
escadas centrais, as laterais cor-
respondente aos postos A, e as 
correspondentes aos postos F, 
que têm acesso liberado do sub-
solo ao 13º andar.
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O polêmico projeto de lei que 
autoriza o governo a criar a Empre-
sa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH) segue em tramitação no 
Senado. Ele está previsto para entrar 
em pauta no plenário da casa dia 8, 
terça-feira, como quarto ponto de 
pauta.

No dia 3, uma comissão infor-
mal da UFRJ fez a primeira reunião 
para discutir o projeto. A Fasubra, por 
sua vez, promoveu reunião do Grupo 
de Trabalho Hospitais Universitários 
e Saúde, nos dias 3 e 4 de outubro. 

O grupo de trabalho da Fasubra 
debateu a entrega dos abaixo-assi-
nados contra a criação da EBSERH, 
a autorização de plantão hospitalar, 
a utilização de ponto eletrônico nos 
HUs, insalubridade e os projetos de 
lei da EBSERH, da previdência com-
plementar e dos adicionais de peri-
culosidade e insalubridade.

EBSERH
O projeto foi aprovado dia 26 de 

outubro pela Comissão de Assuntos 
Sociais, mas ainda tem de ser exami-
nado pelas Comissões de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, que ainda 

Empresa de Serviços Hospitalares em pauta

Começou no dia  1º  de  novembro 
a  votação do 1º  Prêmio CUT Demo-
cracia  e  Liberdade Sempre-2011.  O 
prêmio CUT vai  homenagear  perso-
nal idades  e  ent idades  que lutaram 
pela  redemocrat ização do Brasi l 
durante  a  di tadura mil i tar  de  1964 
a  1985 – a mais  longa fase  de  pr i -
vação das  l iberdades  e  dos  dire i tos 
no país  –,  e  também as  que lutam 
para aperfe içoar  o  regime demo-
crát ico brasi le iro ,  defendendo o 
exercíc io  da l iberdade.  A  votação 
termina no dia  30 de  novembro.

O Prêmio CUT Democracia e Li-
berdade Sempre tem abrangência 
nacional e será concedido a seis  ca-
tegorias predeterminadas pela or-
ganização. O público poderá votar 
nos indicados para as cinco catego-
rias.  A indicação para a sexta ca-
tegoria do prêmio – Personalidade 
ou Instituição de Destaque –, será 
feita pela Executiva da CUT, que 
terá a colaboração de personalida-
des comprometidas com os valores 
que norteiam a premiação. 

Esse  grupo de  pessoas  também 
indicou nomes que vão concorrer 
nas  outras  c inco categorias  do prê-
mio.  Receberão os  prêmios  os  can-
didatos  mais  votados  em cada uma 
das  categorias .

GT da Fasubra 
discute EBSERH 
e PL

A reunião do Grupo de Tra-
balho Hospitais Universitários e 
Saúde da Fasubra começou na 
quinta-feira, dia 3, na UNb, com 
cerca de 30 participantes. Eles 
discutiram sobre ponto eletrôni-
co, APH, 30 horas e o Projeto de 
Lei nº 2.203/2011, que reduz os 
salários dos médicos e fixa o per-
centual de insalubridade e peri-
culosidade. Os integrantes do GT 
visitaram o Senado para pressio-
nar os senadores a votar contra a 
criação da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares.

não têm relator, e Educação, cujo re-
lator, Roberto Requião (PMDB-PR), 
propõe sua rejeição. Após esta etapa 
segue para o plenário.

De acordo com o projeto, a  
EBSERH será a responsável pela ad-
ministração dos hospitais universi-
tários federais. O projeto reproduz os 

termos da MP 510/2011 – rejeitada 
pelo Conselho Nacional de Saúde 
e que perdeu a eficácia por não ter 
sido votada dentro do prazo consti-
tucional. 

Nas universidades a polêmica se 
traduz na interferência à autonomia 
universitária, haja vista que os HUs 

são de responsabilidade das institui-
ções federais de ensino, assim como 
existe o questionamento sobre como 
será garantida a qualidade do ensino 
da medicina aos futuros médicos. 
Outra grande questão refere-se aos 
seus trabalhadores e seus direitos 
trabalhistas. O projeto prevê que os 

servidores públicos que trabalham 
nos HUs poderão ser cedidos à nova 
empresa e os funcionários hoje con-
tratados pelas fundações de apoio 
das universidades poderão ser man-
tidos por até cinco anos. Após esse 
prazo, todos os servidores deverão ter 
ingressado por concurso público. 

Foto: Fasubra

Está aberta a votação para o 1º Prêmio CUT Democracia e Liberdade Sempre – 2011

Conheça as cinco categorias e os três 
indicados para cada uma delas.  Você deve 
escolher apenas uma pessoa ou instituição 
de cada categoria:
Categoria 1: Personalidade de Destaque 
na Luta pela Redemocratização do Brasil.
Indicados: Idibal Pivetta, Maria Augusta 
Capistrano e Rosalina de Santa Cruz.
Categoria 2: Personalidade de Destaque 
na Luta por Democracia, Cidadania e Direi-
tos Humanos
Indicados: Frei Beto, Clara Charf, e Gegê.
Categoria 3: Personalidade de Destaque 
na Luta por Democracia e Direitos dos Tra-
balhadores
Indicados: Maria da Penha, Abdias Nas-
cimento, e Virgílio Gomes da Silva.
Categoria 4: Personalidade de Destaque na 
Luta por Democracia e Justiça no Campo.
Indicados: Dom Pedro Casaldáliga, Val-
dir Ganzer e Manoel da Conceição. 
Categoria 5: Instituição de Destaque na 
Luta por Democracia e Liberdade
Indicados: Movimento dos Trabalha-
dores sem Terra (MST), Central Única das 
Favelas (Cufa), e Central dos Movimentos 
Populares (CMP).

Categorias e 
indicados

Como votar

A cerimônia de premiação será realizada 
no dia 13 de dezembro, no Tuca (Teatro da 
Universidade Católica), em São Paulo. Os 

 Todos podem votar e ajudar na escolha 
dos premiados. Participe! Vote e convide seus 
familiares e amigos a votar também. Para 
votar, basta acessar o site da CUT (www.cut.
org.br) e clicar no banner do 1º Prêmio CUT 
Democracia e Liberdade Sempre, onde está 
escrito “Clique aqui e vote nos seus candida-
tos”, ou acessar diretamente o endereço do 
prêmio: http://premio.cut.org.br/.

 Escolha seu candidato na categoria um, 
clique em cima do nome para confirmar seu 
voto; automaticamente, a página seguinte se 
abrirá na tela do seu computador mostrando 
os indicados da segunda categoria, escolha 

seu preferido, clique em cima do nome para 
confirmar seu voto; repita o processo até votar 
nas cinco categorias. 

 Não se esqueça de que, para concluir o 
voto, é preciso votar em todas as categorias. Ao 
terminar, surgirá na tela do seu computador 
a confirmação do seu voto. Não aparecerão 
parciais dos resultados. 

Os nomes dos vencedores serão conheci-
dos apenas no dia 1º de dezembro. 

 É importante lembrar que, por motivos 
de segurança, haverá restrição de ID, ou seja, 
cada pessoa poderá votar apenas uma vez do 
seu computador.

Premiação
premiados em cada categoria receberão o 
troféu símbolo do prêmio, criado pelo artista 
plástico Elifas Andreato.

OS COORDENADORAS do SINTUFRJ Gerly Miceli, Vânia Glória e Ednea Martins e Antônio de Assis
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MOVIMENTO

Função Comissionada: quase 20 anos depois, 
proposta de redução

MPOG quer garfar nossos 
salários. SINTUFRJ reage

Além de não dar reajuste 

para a nossa categoria e de pro-

por um projeto de lei que reduz 

salários dos médicos e congela 

percentuais de insalubridade 

e periculosidade, o Ministério 

do Planejamento agora investe 

contra mais direitos dos ser-

vidores. Dessa vez, atinge até 

rubricas que existem há mais 

de 30 anos no contracheque. E 

a supressão, em muitos casos, 

vai representar uma redução 

expressiva dos salários.

Auditoria do Ministério do 

Planejamento apontou ajustes e 

redução de rubricas e vantagens 

de diversos servidores, técnicos-

administrativos e docentes, 

ativos e aposentados. A PR-4 

tem enviado as notificações. O 

SINTUFRJ, na luta pelo direito 

dos servidores, reivindicou que 

fosse garantido o amplo direito 

de defesa. O pró-reitor Roberto 

Gambine acatou a reivindica-

ção do Sindicato. Assim, os cor-

tes, anunciados para este mês, 

por enquanto estão suspensos à 

espera dos recursos.

O SINTUFRJ está convocan-

do duas reuniões emergenciais 

com os atingidos. Conheça os 

casos.

TRABALHADORES DA SAÚDE
O SINTUFRJ está convocando os trabalhadores das unidades de Saúde para 

um ato pela implantação da jornada de 30 horas sem redução de salário. Será 
na Reitoria, no dia 24, às 10h, no salão do Conselho Universitário. 

Todos à 
Reitoria pela 
oficialização 
das 30 horas já!

As medidas encaminhadas pelo Ministério do Planejamento atingem 
também os servidores que recebem diferença individual, inclusive aquela 
que é considerada salário há mais de 25 anos. Neste caso, o corte seria 
a partir de janeiro. 

A direção do SINTUFRJ, com a assessoria jurídica, já está fazendo 
estudos e levantando documentações que derrubem os argumentos da 
auditoria do MPOG.

A reunião para quem recebe DI é dia 23, às 13h, no G1 da Faculdade de Letras 

Relatório também atinge diferença 
individual

Ao tomar conhecimento da notificação enviada pela Pró-Reitoria 
de Pessoal de ajustamento dos valores da rubrica relativa a decisão não 
transitada em julgado (FCs), a partir da folha de pagamento de novembro 
de 2011, em cumprimento à solicitação de auditoria do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), a direção do SINTUFRJ 
encaminhou ofício ao pró-reitor de Pessoal informando que a decisão 
que concedeu o mandado de segurança (número 2000.51.01.000164-3, 
da 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro) já teve seu trânsito em julgado. 

O SINTUFRJ expôs que, embora as notificações tenham sido encami-
nhadas aos interessados e dando-lhes o direito de defesa, elas informavam 
que o ajuste já seria implantado na folha de pagamento de novembro. 
Isso é uma contradição.

Por isso, o Sindicato requereu que a Pró-Reitoria de Pessoal desse a 
garantia do prévio exercício de ampla defesa e contraditório para todos 
os servidores, aposentados e pensionistas, envolvidos nesta situação.

O requerimento foi aceito pelo pró-reitor de Pessoal, Roberto Gambine, 
e o ajuste não ocorrerá na folha de pagamento de novembro.

A assessoria jurídica do SINTUFRJ está preparando um modelo de 

Todos à reunião, 18 de novembro, às 10h, no auditório Hélio Fraga (CCS)

Neste dia, buscaremos ouvir e nos posicionar sobre a resposta à 
reivindicação com que o reitor se comprometeu há algumas semanas. 
O SINTUFRJ solicitou ao reitor que cumpra o decreto presidencial de 
2003 (nº 4.836) que autoriza o gestor a implantar a jornada de 30 horas 
nas unidades de turno ininterrupto.

O decreto dá respaldo legal também ao dirigente máximo do órgão, 
no nosso caso o reitor, para implantar a carga horária de 30 horas 
semanais sem redução de salário.

É importante deixar bem claro que a reivindicação se estende à área 
de assistência e administração e que é muito importante a presença 
destes dois segmentos dos trabalhadores das unidades de saúde neste ato. 

Todos lá: dia 24, quinta-feira, às 10h, no salão do Conselho Univer-
sitário, no segundo andar do prédio da Reitoria!

É necessário que possamos construir uma reação rápida e 
eficaz. Pois, segundo o MPOG, eles eliminarão a rubrica da 
diferença individual a partir de janeiro.

Por isso, a direção do SINTUFRJ está chamando uma reunião 
com todos os trabalhadores que recebem esta diferença. A reunião 
está prevista para o dia 23, quarta-feira, às 13h, no Auditório G1 da 
Faculdade de Letras.

defesa administrativa que deverá ser apresentada, buscando funda-
mentar a manutenção da rubrica no seu valor atual em contraposição 
à determinação do ajuste. 

A direção está chamando uma reunião com as pessoas nesta situação 
para o dia 18 de novembro, às 10h, no auditório da biblioteca do Centro 
de Ciências da Saúde (CCS), para que possamos discutir e dar o melhor 
encaminhamento ao nosso recurso. 

Docentes aposentados também sofrem com mudança no 
cálculo da vantagem do artigo 192

O relatório de auditoria do Ministério do Planejamento determina 
também mudança no cálculo da vantagem do artigo 192 do RJU para os 
professores aposentados e pensionistas. A direção do SINTUFRJ, através 
da assessoria jurídica, encaminha recurso à Reitoria apresentando o 
contraditório nos argumentos do relatório da auditoria. Neste recurso 
apresentamos argumentos que fundamentam a manutenção dos cálcu-
los como estão e, dessa forma, esperamos evitar prejuízos aos docentes 
aposentados.
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MOVIMENTO

SINTUFRJ apresenta críticas a Duvanier 
Em sua vinda à UFRJ para 

participar do seminário sobre 
carreira docente organizado pela 
Adufrj em conjunto com a PR-4 
no dia 17, o secretário de Recur-
sos Humanos do Ministério do 
Planejamento Duvanier Paiva, 
recebeu do SINTUFRJ uma carta 
criticando as políticas de depre-
ciação dos salários e da carreira 
dos técnicos-administrativos que 
levam a categoria a ter o pior 
piso do Executivo.

O encontro, realizado no 
auditório Rodolpho Rocco, no 
CCS, contou com a presença 
do pró-reitor de Extensão, Pa-
blo Benetti, do secretário da 
Andifes, Gustavo Balduíno, do 
primeiro vice-presidente do 
Andes-SN, Luís Henrique Scho-
ch, e foi aberto por Mauro Iasi, 
presidente da Adufrj e mediado 
por Roberto Gambine, pró-rei-
tor de Pessoal.

Duvanier é, segundo a Adu-
frj, o principal negociador e um 
dos responsáveis pela dificulda-
de no avanço das negociações. O 
Sindicato Nacional dos Docentes 
(Andes-SN) tem uma proposta 
de carreira e o governo, outra.

Para Pablo Benetti, a dis-
cussão do tema determina em 
muito “o projeto de universida-
de que iremos construir”. Gus-
tavo Balduíno reivindicou voz 
e protagonismo no debate para 
a Andifes: “Imagine se vamos 
ter na carreira docentes com a 
qualidade que imaginamos sem 
a participação relevante dos di-
rigentes”.

Balduíno informou que a 
Andifes tomou posição política 
contra a implantação das 30 
horas para os técnicos-adminis-
trativos.

Schuch historiou os avanços 
até aqui e apontou o horizonte 
temporal de 31 de março para 
que se produza um acordo: “Te-
mos posições claras na mesa, 
agora temos muitas divergên-
cias e espero que no debate pos-
sam ser tratadas”.

Mas o secretário do MPOG 
se limitou a ler o projeto do go-
verno. E também não pôde ficar 
para o debate porque seu voo 
para Brasília sairia em seguida. 
Ele contou que o Ministério do 
Planejamento será dividido em 
duas partes: uma secretaria de 
relações de trabalho e outra para 
gestão de pessoal (secretaria de 
gestão pública). E que seu foco 
vai ser a negociação coletiva, 
prometendo desenvolver polí-
ticas no campo das relações de 
trabalho dentro de um processo 
de democratização. 

Sindicato entrega severas críticas ao secretário
Neuza Luzia Pinto,  coor-

denadora-geral do Sindica-
to,  entregou a carta aberta 
ao secretário que expressa o 
protesto pela forma como o 
governo Dilma vem tratan-
do o conjunto dos servidores 
públicos,  não apresentando 
um processo de negociação 
de fato (veja a íntegra no 
editorial da página 2) . 
“Em especial com a Fa-
subra, e os trabalhadores 
t é c n i c o s - a d m i n i s t r a t i v o s 
em educação das universi-
dades,  quando não recebeu 
os trabalhadores em fun-
ção de nossa greve legítima 

por conta de estarmos sem 
aumento há mais de três 
anos”, disse Neuza.

Na carta aberta o Sindi-
cato reivindica que a Fasu-
bra seja tratada com respei-
to e que se abra negociação 
efetivamente,  de forma que 
seja possível  mudar a rea-
lidade salarial do conjun-
to dos trabalhadores:  “Se 
é verdade que o governo 
Dilma pretende dar conta 
do projeto de expansão das 
universidades,  esse proje-
to tem que vir  associado à 
qualidade e não é possível 
manter dentro da univer-

sidade pública trabalha-
dores com motivação, com 
salários muitos baixos em 
relação à realidade da so-
ciedade e com uma carreira 
estagnada, sem perspectiva 
de desenvolvimento”, apon-
tou a coordenadora. 

Neuza anunciou que a 
discussão sobre as 30 horas 
na Andifes foi polêmica e a 
votação, apertada: “Vamos 
reafirmar, tanto nos sindica-
tos de base quanto na Fede-
ração, que vamos continuar 
a luta pela legalização das 
30 horas para os técnicos-
administrativos”, anunciou.  

Durante o encontro, a Adufrj lan-
çou uma cartilha detalhando o projeto 
de lei de carreira que o Andes-SN busca 
negociar com o governo. Um dos itens 
destacados no material explica que a 
reestruturação da carreira reivindicada 
pela associação nacional significa unir 
em um só regime de cargos e salários 
os docentes do magistério superior e 
os da educação básica, técnica e tec-
nológica das instituições federais de 
ensino. Segundo documento do Andes, 
a proposta preserva direitos ao manter 
conexão com o PUCRCE.

SINTUFRJ 
organiza 
reação a 
cortes do 
MPOG 

Profissionais aguardam 
resposta do reitor – quin-
ta-feira, 24, às 10h, no 
Conselho Universitário

O SINTUFRJ convoca os pro-
fissionais de saúde da UFRJ para 
reivindicar do reitor Carlos Levi 
a oficialização da jornada das 
30 horas nas unidades de saúde.

Neste dia, buscaremos ouvir 
e nos posicionar sobre a resposta 
à reivindicação com que o reitor 
se comprometeu há algumas 
semanas. 

O SINTUFRJ solicitou ao 

Campanha das 30 horasCartilha explica 
projeto

Um relatório da auditoria 
do Ministério do Planejamento 
apontou cortes nos salários de 
docentes e técnicos-administra-
tivos ativos, aposentados e pen-
sionistas. A redução da função 
comissionada já valeria a partir 
da próxima folha. E a redução 
do cálculo do artigo 192, para a 
seguinte. Para quem recebe dife-
rença individual, a redução seria 
a partir de janeiro.  Para organi-
zar uma ação rápida, a direção 
do SINTUFRJ realizou reunião 
com o pessoal notificado do 
ajuste da função comissionada e 
está convocando os que recebem 
diferença individual.

A reunião será no 
dia 23, quarta-feira, às 
13h, no auditório Sa-
mira Mesquita (antigo 
Salão Azul da Reitoria).

Foto: Regina Campos

A COORDENADORA do SINTUFRJ entrega ao secretário Duvanier, segundo à direita, o documento contendo as críticas

reitor que cumpra o decreto pre-
sidencial de 2003 (nº 4.836) que 
autoriza o gestor a implantar a 
jornada de 30 horas, sem redução 
salarial, nas unidades de turno 
ininterrupto.

Atenção pessoal que 
recebe Diferença 
Individual
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PRIVATIZAÇÃO

Sob forte rejeição das en-
tidades de trabalhadores da 
educação e da saúde, o projeto 
que cria a Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares obteve 
48 votos e apenas 18 contra.

O projeto, que abre cami-
nho para a privatização dos 
hospitais universitários, foi 
aprovado no Senado na noite 
do dia 23 de novembro e segue 
agora para sanção presiden-
cial.  Partidos de oposição, 
como o PSOL, já preparam 
ações judiciais para contestar 
o projeto no Supremo Tribunal 
Federal (STF).

O PLC 79/2011, que cria 
a Empresa Brasileira de Ser-
viços Hospitalares (EBSERH) 
para gerir os 46 HUs prevê 
genericamente que a EBSERH 
deverá respeitar o princípio da 
autonomia universitária, mas 
seguirá as normas de direito 
privado e ainda facilitará a 
terceirização da mão de obra 
nos HUs. A ótica desta adminis-
tração seguirá mais o mercado 
e os HUs deixarão de cumprir 
a sua função social.

As entidades dos trabalha-
dores denunciam também que 
a criação da EBSERH coloca 
em sério risco a qualidade do 
ensino, pesquisa e extensão 
praticados nas universidades, 
comprometendo assim os servi-
ços oferecidos pelos HUs através 
do Sistema Único de Saúde.

O projeto
Segundo a Agência Sena-

do, na proposta, o Executivo 
apresentou duas justificativas 

Empresa que irá gerir HUs é 
aprovada no Senado

para criação da nova empresa. 
A primeira é de estabelecer um 
modelo jurídico-institucional 
mais “ágil e eficiente” para 
os 46 hospitais hoje vincula-
dos a universidades federais. 
A segunda justificativa é so-
lucionar irregularidades na 
contratação de pessoal nos 
hospitais universitários que 
têm mais de um terço de 70 
mil funcionários contratados 
por intermédio de fundações 
de apoio, na forma de ter-
ceirizações. A modalidade foi 
condenada pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU).

Pelo PLC 79/11, a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospita-
lares é uma empresa pública 
unipessoal, com personalidade 
jurídica de direito privado e 
patrimônio próprio, vinculada 
ao Ministério da Educação, 
com foro no Distrito Federal. 
Suas fontes de recursos virão 
principalmente de dotação 
orçamentária da União.

A empresa é responsável 
pelo trabalho perante as ins-
tituições federais de ensino 
para serviços de apoio a ensino, 
pesquisa, extensão e formação 
de pessoas no campo da saú-
de pública. Também poderá 
prestar serviços gratuitos de 
assistência médico-hospitalar 
e ambulatorial à comunidade 
e planos privados de assistên-
cia à saúde, com seu devido 
ressarcimento.

Senadores de oposição ar-
gumentaram que o projeto fere 
o artigo 207 da Constituição 
que trata da autonomia uni-

versitária, ao passar a gestão 
dos hospitais universitários 
a uma empresa de fora das 
instituições de ensino. 

Fasubra critica
Segundo a coordenadora 

de  Educação  da  Fasubra , 
Rosângela Soares, o governo 
aprovou o projeto de forma 
covarde, negando o direito ao 
controle social não discutindo 
com entidades da saúde e da 
educação, seus trabalhadores e 
o Conselho Nacional de Saúde, 
que já havia se posicionado 
contrário ao projeto. Ela afir-
ma que a Fasubra irá acionar 
seu departamento jurídico e os 
sindicatos têm de continuar a 
luta dentro das universidades 
nos seus conselhos univer-
sitários para que a empresa 
não saia do papel. Isto porque 
também, avalia, ao contrário 
do que o governo diz, a EBSERH 
aprofunda o processo de tercei-
rização e fragmenta a carreira 
dos técnicos-administrativos 
em educação.

O projeto foi aprovado sem 
objeções por parte do Legisla-
tivo e o Executivo vai produzir 
o estatuto da empresa, que 
vai ganhar corpo sob a forma 
de um decreto presidencial. 
Para o coordenador-geral da 
Fasubra, Paulo Henrique dos 
Santos, agora a batalha será 
nos conselhos universitários, 
pois estes têm de aprovar o 
funcionamento da empresa nos 
seus HUs. E este projeto muda 
completamente o perfil destes 
hospitais.

Ainda segundo ele, é pro-
vável que em meados do 1º 
semestre a ameaça comece a se 
concretizar nas universidades.

O coordenador apontou a 
preocupação com o fato de que, 
de início, o governo anunciou a 
preocupação com 26 mil traba-
lhadores e agora documento do 
MEC apontava a contratação de 
15 mil. “Ou seja, esses 11 mil 
vão para onde?”, perguntou. 
Ele aponta que a lógica de 
toda empresa é ter mercado. 
A relação entre a quantidade 
de técnicos de enfermagem e 
pacientes numa instituição de 
ensino é diferente daquela em 
uma instituição privada: “Se eu 
tinha um técnico para cuidar 
de cinco pessoas num HU, num 
hospital será de um para 10. 
Valerá essa lógica agora? Aí 
justifica a quantidade menor 
de pessoal.”, avalia o diretor.

“A lógica de mercado não 
coincide com a lógica do ser-
viço público. Ou é público ou 
é privado”, argumenta Paulo 
Henrique, ponderando que há 
muitos reitores ansiosos para 
liquidar as dívidas Fundações 
com os recursos que o governo 
acena com a implementação 
da EBSERH. “Agora, vamos ter 
grandes batalhas nos conse-
lhos. Tranquilamente”, prevê 
Paulo Henrique.

SINTUFRJ avalia
Depois de definido o es-

tatuto da nova empresa, será 
remetida aos conselhos uni-
versitários a decisão de sua 
adoção ou não pelas Ifes. Mas 

para Gerly Miceli, coordena-
dora de Políticas Sindicais do 
SINTUFRJ, sob a aparência de 
que é facultativo às Ifes realizar 
o contrato está a ameaça de 
que se as universidades não o 
fizerem não haverá recursos 
para os HUs se manterem. 

A coordenadora lamenta 
que a associação dos reitores 
tenha se mantido “em cima do 
muro”. A Andifes apresentou 
algumas críticas, mas condi-
cionou seu posicionamento à 
resolução de alguns problemas 
que via na proposta, os quais, 
no entanto, estava claro que 
não seriam resolvidos.  Ela 
apontou ainda a campanha 
da mídia de depreciação dos 
hospitais que condicionou a 
sociedade a aceitar mais facil-
mente o projeto.

“Há, inclusive na UFRJ, 
quem já tenha na manga da 
camisa minuta pronta para a 
contratação da empresa. Por 
isso, a nossa reação também 
tem que ser imediata. E tem 
que ser no Consuni. No caso 
de a UFRJ optar pela contra-
tação, antevemos uma série 
de problemas que precisarão 
ser resolvidos. Por exemplo, 
com re lação  à  ca rga  ho -
rária dos trabalhadores ,  a 
avaliação de desempenho já 
que a empresa vai trabalhar 
com o es tabelecimento de 
metas ou a carreira que será 
proposta pela tal empresa. 
Várias incógnitas precisam 
ser  d i scut idas ,  e  o  fórum 
será o Consuni”, explicou a 
coordenadora.
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SAÚDE

O SINTUFRJ defende, assim como a Fasubra e a CUT, a dimunuição da carga horária 
sem redução salarial para todos os trabalhadores. Mas é preciso entender que a situação 
dos profissionais dos hospitais universitários é dramática em consequência aprovação de 
criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH).

A diretoria do Sindicato apresentou à Reitoria proposta de oficialização das 30 horas 
para os trabalhadores abrangidos pelo Decreto Presidencial nº 4.836/2003. Esse decreto 
autoriza o gestor a implantar a jornada de 30 horas nas unidades de turno ininterrupto 
sem redução de salário.

Lembramos, também, que a implantação da jornada de 30 horas primeiro nos HUs 
foi aprovada pela categoria em assembleia geral, durante a greve, pelo entendimento do 

Ainda mais razões para lutar pelas 30 horas 

Delegados à plenária: 
Nilce Corrêa, Jorge 
Ignácio, Nivaldo Holmes, 
Rafael Medeiros e 
Antônio Santos foram os 
delegados eleitos para 
representar a UFRJ na 
plenária estatutária da 
Fasubra dias 25 e 26, em 
Brasília.

Conselho Nacional de Saúde publica moção de repúdio contra EBSERH 

ATENÇÃO! ATENÇÃO!
O ato das 30 horas será dia 28, segunda-feira, às 13h, na antessala do Consuni (segundo andar da Reitoria)

conjunto dos trabalhadores da necessidade de se proteger os companheiros das unidades de 
saúde. Essa demanda consta, inclusive, da nossa pauta interna de reivindicações aprovada 
na greve e entregue ao reitor.

Ato segunda-feira, dia 28, às 13h
Não há o que esperar. Neste momento temos que lutar e garantir a implantação da 

jornada de trabalho nos hospitais universitários. 
Portanto, companheiros trabalhadores dos HUs, da assistência e administração: pre-

cisamos lotar a antessala do Conselho Universitário nesta segunda-feira, dia 28, às 10h 
(segundo andar do prédio da Reitoria). Esse ato organizado pelo SINTUFRJ é decisivo para 
a conquista da nossa reivindicação. Essa é a hora de fazer valer nosso direito. 

Entre outras ponderações, 
o Conselho Nacional de Saúde 
(CNS), em reunião realizada dias 
5 e 6 de outubro, considerou a 
criação da empresa um retrocesso 
do processo de fortalecimento 
dos serviços públicos, e que se 
implementada representará “o 
aprofundamento das contradições 
existentes na formatação do Estado 
brasileiro”. E, antevendo uma 
possível aprovação do projeto do 
governo que cria a EBSERH, pu-
blicou moção de repúdio. 

A moção declara que as con-
tradições no Estado brasileiro serão 
aprofundadas com a manutenção 

da flexibilização das relações de 
trabalho resultante da terceiriza-
ção nas universidades, através de 
parcerias com Fundações de Apoio 
Privadas, empresas de terceiriza-
ção e, por último, a EBSERH. E 
que o Estado não pode secunda-
rizar o papel desenvolvido pela 
Universidade Pública Brasileira 
na transformação social, no de-
senvolvimento e soberania do país, 
por se encontrar intrinsecamente 
relacionado ao modelo de Estado. 

 O CNS considera que é de 
fundamental importância a oferta 
dos serviços prestados, de forma 
gratuita e de qualidade, na área 

da saúde e da educação pela uni-
versidade no cumprimento de seu 
papel com vistas ao fortalecimento 
do Estado, e que estes serviços, 
como bens sociais, não devem ser 
mercantilizados. Denuncia a pre-
carização, resultante do processo 
de terceirização, um mal para o 
serviço público, “por se constituir, 
na maioria, um canal de corrup-
ção, de clientelismo, de nepotismo, 
de baixa qualidade nos serviços 
públicos prestados à população”.  

 E afirma que com a criação 
da EBSERH o dinheiro continuará 
vindo diretamente do Tesouro, 
mas, as demais fontes continuarão 

sendo financiadas, inclusive com 
recursos do SUS, “ficando evidente 
que a origem dos recursos conti-
nuará sendo a mesma: recursos 
públicos disponibilizados para o 
setor privado”.

 No documento, o CNS declara 
que a sociedade precisa, mais 
uma vez, estar ciente do debate 
sobre este projeto para os HUs. E 
mais ainda, os trabalhadores das 
Fundações poderão ser enganados 
neste processo, “pois a substituição 
das fundações pela EBSERH não 
garante a transferência dos tra-
balhadores para a nova empresa”.

 O Conselho diz na moção que 

a solução para a chamada crise 
dos HUs, resultado da redução 
gradativa de pessoal que assolou 
o setor público e da falta de in-
vestimentos necessários para dar 
conta de toda a missão de atenção 
social (ensino, pesquisa, extensão 
e assistência à saúde), está na 
retomada dos concursos públi-
cos pelo Regime Jurídico Único 
e pelo incremento financeiro 
no orçamento dessas unidades 
Acadêmicas, para cumprimento 
de suas funções, com qualidade 
social, sem se esquecer da cor-
responsabilidade do Ministério 
da Saúde.

Entenda o caso
Desde o início do ano, o Executivo vem pressionando para a aprovação da EBSERH no 

Congresso. A proposta constava a princípio na Medida Provisória (MP) 520, assinada por Lula 
da Silva, ao final de seu mandato, em 31 de dezembro de 2010.

Após ser aprovada na Câmara, apesar da grande pressão do movimento sindical para que 
os deputados vetassem a proposta, a MP 520/2010 acabou perdendo validade quando estava 
em debate no Senado e não chegou a ser votada pelos senadores, em 1º  de junho.

Em resposta à derrota, o governo encaminhou o PL 1749/2011 à Câmara dos Deputados, 
para ser apreciado em caráter de urgência. Apesar da grande mobilização contra o projeto, o 
governo conseguiu que os deputados aprovassem o PL em 20 de setembro. O mesmo foi então 
encaminhado para votação no Senado, como PLC 79/2011.
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Dia 6/12, terça-feira, às 14h, no auditório Samira Mesquita, no prédio da Reitoria.

SINTUFRJ conquista 
30 horas para a enfermagem

Finalmente, depois de um ano inteiro de lutas, uma grande notícia: o Sindicato 
obteve da Reitoria resposta positiva para a oficialização das 30 horas para a área de 
enfermagem e o compromisso de fundamentar, num grupo de trabalho conjunto com 
o SINTUFRJ, a extensão da redução da jornada para os demais trabalhadores de turno 
ininterrupto dos HUs, proposta que será levada ao Consuni. A vitória obtida com a or-
ganização de um grupo dedicado de trabalhadores, em particular do IPPMG, preserva 
direitos de centenas de profissionais de enfermagem. Página 3

Com a resolução aprovada dia 25 no Consuni que desau-
toriza a universidade a proceder qualquer corte de direitos nos 
salários sem que haja ampla defesa, a Reitoria foi a Brasília 
levar a reivindicação aos Ministérios da Educação e do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão. Página 4

Luta contra corte no 
salário de seis mil 
servidores

Assembleia para escolha de delegados à 
Plenária da Fasubra

Pauta: escolha de delegados à Plenária da Fasubra que será realizada dias 9, 10 e 
11, em Brasília, para avaliação da greve e convocação e aprovação do regimento do 21º 
Confasubra.
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CONQUISTA HISTÓRICA

Enfermagem terá jornada 
de 30 horas na UFRJ

FOTOS Reunião 30 horas 0641 / 0658: 

REUNIÃO resultou na oficialização da jornada de 30 horas semanais para a enfermagem

A luta nacional pela jornada das 
30 horas para a enfermagem teve, 
na UFRJ, com a organização de seus 
trabalhadores com o SINTUFRJ, uma 
grande conquista. Aqui, enfermeiros, 
técnicos de enfermagem, auxiliares 
de enfermagem e atendentes de enfer-
magem terão oficializada a jornada 
de 30 horas sem redução de salário.

Em reunião no dia 28, com o 
SINTUFRJ e um grupo de trabalhado-
res de enfermagem, a Reitoria se com-
prometeu a editar portaria instituindo 
o regime de 30 horas semanais para 
os profissionais da área de enferma-
gem.

Também por reivindicação do 
SINTUFRJ, a Reitoria garantiu que 
formará um grupo de trabalho para 
fundamentar a extensão da nova jor-
nada para o conjunto de trabalhado-
res dos hospitais que funcionam em 
regime ininterrupto .

Por que as 30 horas?
Embora defenda, assim como a 

Fasubra, a jornada de 30 horas para 
todos os trabalhadores, a reivindica-
ção do SINTUFRJ, neste momento, 
é pela oficialização das 30 horas 
semanais para os profissionais das 
unidades hospitalares sem redução de 
salário, em função, principalmente, 
das ameaças que pairam sobre esse 
segmento com a aprovação pelo Se-
nado Federal da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (EBSERH). 
A reivindicação específica para os HUs 
foi aprovada em assembleia da cate-
goria como ponto da pauta entregue 
à Reitoria. 

Na reunião, o reitor Carlos Levi 
explicou que, com base nos docu-
mentos legais, implantaria a redução 
de jornada para 30 horas apenas para 
a área de enfermagem. “Concluímos 
que isto era o mais sensato para a 
Universidade, diante de todas as re-
percussões e desdobramentos que a 
questão enseja. No entanto, calcado 
na legislação que referencia o tema, 
fica evidenciado que há algumas car-
reiras do funcionalismo nas quais esse 
regime de trabalho tem uma natural 
lógica de adoção. A enfermagem dos 
hospitais está perfeitamente incluída 
nestes critérios”, explicou.

Os coordenadores do SINTUFRJ 
insistiram que os documentos legais 
permitiam a oficialização para todos 
os trabalhadores das unidades hospi-
talares que cumprem turno ininter-
rupto.  

A coordenadora Gerly Miceli 
explicou: “O que propomos é que a 
Reitoria acate o decreto (de 2003) 
que autoriza o dirigente máximo 

Debate

“A conquista das 30 horas de 
forma concreta, hoje, foi funda-
mental na vida da maioria de nós. 
Talvez 80% acumulamos cargo na 
enfermagem. Uma vitória numa 
verdadeira luta de vida sobre a 
morte, porque estávamos achando 
que íamos morrer sem nos apo-
sentar. Então, quando Levi disse 
que ia assinar a portaria para a 
gente, eu fiquei muito feliz. A feli-
cidade só não é total porque ainda 
vai ser construída para os colegas. 
Mas para nós, é muito importan-
te”. Elionora Baptista de Souza, 
técnica de enfermagem do HU.

Fotos: Emanuel Marinho

ATO em outubro: trabalhadores levam reivindicação ao reitor

Mensagens

“Foi a realização de um sonho”

Mensagem ao SINTUFRJ
“Não pude estar presente em 

corpo, mas em espírito estava lá 
com certeza... Graças a Ele a vitória! 
Parabéns ao SINTUFRJ por mais 

esse empenho para seus servidores. 
Viva as 30 horas! Dia 8, comemora-
remos!”. Floriano de Melo, técnico 
de enfermagem do IPPMG

da instituição a oficializar a jornada 
de 30 horas para os profissionais de 
unidades que funcionem em regime 
ininterrupto. Nós entendemos que a 
discussão da extensão para todos os 
trabalhadores deve ser feita, mas, por 
outro lado, reivindicamos a oficializa-
ção de imediato para os trabalhadores 
dos hospitais diante da iminência da 
implantação da EBSERH”, resumiu. 

O reitor ratificou que, para esten-
der a jornada de 30 horas a todos os 
profissionais dos HUs, teria que ser 
uma decisão do Conselho Universitá-
rio: “A questão não é simples. Estamos 
com muitas dúvidas e indefinições e 
temos que ter o maior cuidado pos-
sível. Nesse momento me sinto em 
condições de adotar, respaldado na 
avaliação do que representa uma de-
cisão desta magnitude, para a área de 
enfermagem”.

Um longo debate se estabeleceu. 
A coordenadora Neuza sugeriu que 
a Reitoria construísse uma redação 

para a portaria de forma que abran-
gesse pessoas com as mesmas carac-
terísticas de trabalho. “Existe uma 
realidade local comum no hospital, 
que foi o que nos moveu”, disse ela.

“O que acho que a Reitoria fez foi 
preparar um caminho que vai resol-
ver muita coisa. Se você admite que 
há semelhança entre uma profissão 
e outra, num outro momento poderá 
reivindicar isso. Mas a Reitoria não 
deve extrapolar de sua competência!”, 
disse Marcelo Land, chefe de gabinete, 
colocando que se deveria discutir ten-
do como referência a carga horária 
de uma categoria profissional e não o 
regime de trabalho.

Para o coordenador do SINTUFRJ 
Nilson Theobald, a Reitoria deveria 
ousar um pouco mais e, no uso da 
autonomia, tentar virar o jogo, “por-
que estamos perdendo. A EBSERH é 
uma derrota forte. A Reitoria poderia 
avançar, e não fazer o que é óbvio, dis-
cutir com os servidores dos hospitais e 

com o Sindicato”.
Até que o SINTUFRJ reivindicou e 

a Reitoria aceitou, criar um grupo de 
trabalho, com a participação de repre-
sentantes do Sindicato, para consoli-
dar a proposta de extensão do direito 
nos HUs que será levada ao Consuni.

A coordenadora Noemi de Andra-
de propôs a construção de um estudo 
sobre o ambiente de trabalho, pensan-
do em todos os cargos ligados ao ser-
viço de turno ininterrupto.  Ela propôs 
ainda que este estudo fosse construído 
em conjunto – Sindicato e Reitoria 
– e encaminhado também em con-
junto para o Conselho Universitário. 
“Acho que essa lógica procede. Essa é 
a construção que a gente precisa ga-
rantir”, respondeu o reitor.

O SINTUFRJ reivindicou um 
cronograma para pôr em prática a 
decisão. Assim, no dia 5 de dezembro, 
em uma nova reunião, SINTUFRJ e 
a Reitoria  definirão o calendário de 
atuação do grupo de trabalho.

O servidor Jorge, fun-
cionário do HU, manifestou 
discordância com a decisão: 
“Somos uma família. Temos 
que caminhar em conjunto. 
A enfermagem, no hospital, 
não vai funcionar só”.

“Mas nessa família tem 
um membro com um proble-
ma concreto”, retrucou Neu-
za. “A enfermagem trabalha 
em dois empregos, mas só 
pode se aposentar com um. Se 
não conseguirmos a redução 
formal da carga horária para 
eles, só vão poder se aposen-
tar em uma das matrículas. 
Os outros profissionais não 
têm esse problema. A vida 
real está pressionando. Se é 
uma família mesmo, é hora 
de solidariedade”, apontou a 
coordenadora.

“Nos anos anteriores, 
ninguém tocou no assunto 
da redução da carga horária. 
Nós estávamos com a corda 
no pescoço porque acumu-
lamos duas matrículas. Eu 
e minhas colegas estávamos 
desesperadas. A Neuza e a 
Gerly bancaram e começa-
mos o movimento. E a gente 
chegou até aqui. Pelo que eu 
me lembre, foi a enfermagem 
que começou a movimentar 
isso”, declarou a técnica de 
enfermagem Elionora Bap-
tista, que desde o início repre-
senta os anseios do grupo.
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MOVIMENTO

A Reitoria, através da DVST, 
constituiu um comitê acadêmico 
para elaborar um projeto de saú-
de do trabalhador para a UFRJ em 
conformidade com o Siass (Siste-
ma de Atenção à Saúde do Servi-
dor). Nesta comissão, o Sindicato 
está participando ativamente,  
apontando como necessidade o 
cumprimento das diretrizes apro-
vadas no 1º seminário de saúde 
do trabalhador da UFRJ, realiza-
do em 2005. Uma das diretrizes é 
a institucionalização das Colsats 
(Comissões Locais de Saúde do 
Trabalhador).

Para isso, nos meses de janei-

Saúde do trabalhador em alta no SINTUFRJ
ro, fevereiro e março, a diretoria 
do SINTUFRJ estará envolvida em 
uma série de reuniões por locais 
de trabalho, buscando ideias, su-
gestões, reivindicações e, princi-
palmente, aliados para mais esta 
frente de luta.

Entendemos ser de grande 
importância garantir as condições 
salubres em nossos ambientes de 
trabalho.

É importante também a inte-
gração dos servidores nesta discus-
são, pois só assim garantiremos de 
fato sua implementação.

Participe das reuniões nas uni-
dades.

Foi publicada no boletim ex-
traordinário da UFRJ número 50 
(de 19 de dezembro) a portaria que 
implanta a jornada de 30 horas se-
manais sem redução de salário para 
os profissionais de enfermagem de 
unidades de saúde que funcionem 
em turno ininterrupto. 

A oficialização do direito foi o 
resultado de um ano inteiro de lutas 
por parte de um grupo incansável 
de companheiros que, organizados 
pelo SINTUFRJ, conquistaram ainda 
a preservação de direitos deste grupo 
de profissionais.

É que muitos trabalham em 
dois empregos (o que é permitido 

30 horas já tem portaria

Portaria nº 9.871, de 19 de 
dezembro de 2011

Dispõe sobre a jornada especial de 
trabalho dos profissionais de enferma-
gem nas unidades de saúde vinculadas 
à Universidade Federal do Rio de Janei-
ro – UFRJ.

O Reitor da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições 
legais, estatutárias e regimentais,

Considerando a previsão cons-
titucional inserida no artigo 207 da 
Constituição Federal que confere à 
UFRJ autonomia didático-científica, 
administrativa e de gestão financeira e 
patrimonial,

Considerando o disposto no art. 19 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, consolidada pela Lei nº 9.527, de 
1997, regulamentado pelo Decreto nº 
1.590, de 10 de agosto de 1995, com 

pela legislação), mas, sem a redu-
ção formal da jornada, só podiam se 
aposentar em um deles, com gran-
des perdas nos proventos.

Além da regulamentação, a 
Reitoria se comprometeu ainda a 
formar um grupo de trabalho em 
conjunto com o SINTUFRJ para fun-
damentar a extensão da jornada de 
30 horas para os demais trabalha-
dores de turno ininterrupto dos HUs, 
proposta que será levada ao Consuni.

O SINTUFRJ encaminhou à 
PR-4 os nomes daqueles que farão 
parte da comissão, indicados pelo 
Sindicato, para que a Reitoria provi-
dencie a portaria de nomeação.

as alterações introduzidas pelo Decreto 
nº 1.867, de 17 de abril de 1996 Decreto 
nº 1.927, de 13 de junho de 1996 e, em 
especial, Decreto nº 4.836, de 09 de se-
tembro de 2003,

Considerando as disposições conti-
das na Portaria/SRH/MP nº 111, de 07 
de fevereiro de 2008, e, ainda a previsão 
contida no artigo 1º da Lei nº 12.317, de 
26 de agosto de 2010,

Considerando as atividades desen-
volvidas nas unidades de saúde vincu-
ladas à UFRJ, promovendo conexão 
permanente entre a pesquisa científica, 
o avanço tecnológico e a prestação de 
serviços ambulatoriais, exames dos 
mais variados, internação, cirurgias, 
dentre outros serviços voltados a milha-
res de pacientes,

Considerando que a assistência 
de enfermagem é exercida em regime 

integral de 24 (vinte e quatro) horas de 
serviço exigindo atividades contínuas 
em função de atendimento ininterrup-
to direto ao público inclusive no perío-
do noturno,

Considerando o Projeto de Lei do 
Senado nº 2.295/2000, mais conheci-
do como PL 30 Horas, que estabelece 
a jornada máxima de 30 horas sema-
nais para os enfermeiros/as, técnicos/as 
e auxiliares de enfermagem,

Considerando, inclusive, a reco-
mendação da Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT) da Organização 
das Nações Unidas (ONU) sobre esta 
jornada, reconhecendo como a melhor 
para pacientes e trabalhadores da saú-
de do mundo inteiro, resolve:

Art. 1º - Nas unidades de saúde 
vinculadas à Universidade Federal do 
Rio de Janeiro – UFRJ que funcionem 

ininterruptamente, em todos os dias 
da semana, inclusive aos sábados e 
domingos, bem como em feriados e 
dias de ponto facultativo ou quando 
os serviços exigirem atividades contí-
nuas de regime de turnos ou escalas, 
em período igual ou superior a doze 
horas ininterruptas, em função de 
atendimento ao público ou de trabalho 
no período noturno, fica autorizada a 
realização de jornada de trabalho de 06 
(seis) horas diárias e carga horária de 
trinta horas semanais, para os ocupan-
tes dos cargos de enfermeiros, técnico de 
enfermagem, auxiliar de enfermagem, 
e atendentes de enfermagem, sendo ve-
dada a redução de salário.

§ 1º - Aplicando-se o disposto no 
caput ficará dispensado o intervalo 
para refeições.

§ 2º - Entende-se por período no-

turno aquele que ultrapassar as vinte e 
uma horas.

Art. 2º - Cabe a cada Diretor de Uni-
dade organizar o horário dos servidores, 
observado o interesse da administração, 
de modo a garantir a continuidade dos 
serviços e a passagem ordenada das 
tarefas.

Parágrafo único - Cada unidade 
deverá fixar, em local visível, em relação 
nominal dos servidores com especifica-
ção individual do horário de entrada e 
saída, cabendo à chefia imediata e ao 
setor de Recursos Humanos da respec-
tiva unidade zelar pela fiel observância 
dessas disposições.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Leia a íntegra também em: http://
www.ufrj.br/docs/boletim/2011/50-2011_
extraordinario-parte2.pdf

A portaria na íntegra

Veja a importância das Col-
sats: o SINTUFRJ apresentou, no 
final de 2010, a reivindicação 
de implantação do adicional 
de insalubridade para os far-
macêuticos do IPPMG que fora 
negado pela DVST. O SINTU-
FRJ apresentou recurso junto à  
PR-4. Desde então, vem reite-
rando a solicitação.

O Sindicato contratou um 
engenheiro de segurança do tra-
balho para embasar tecnicamen-

Adicional para farmacêuticos do IPPMG
te o direito ao adicional.

Em reunião em outubro de 
2011 com a Pró-Reitoria de Pes-
soal, ficou acertado que a Reitoria 
resolveria as pendências adminis-
trativas e implantaria o adicional 
na folha o mais rápido possível, já 
que a DVST reconheceu a exposição 
destes servidores a agentes nocivos à 
saúde. Isso levantou enorme expec-
tativa entre os trabalhadores.

Agora, aguardamos uma re-
solução definitiva do caso, orien-

tando àqueles funcionários que 
vêm tendo negado seu adicional 
de insalubridade pela DVST que 
procurem o SINTUFRJ.

Na semana passada, o pró-
reitor de Pessoal, Roberto Gam-
bine, informou que a concessão 
do adicional de insalubridade 
para os farmacêuticos do IPPMG 
ainda não foi implantada, mas 
garantiu que a PR-4 tentaria 
implantar o direito ainda nesta 
folha de pagamento.

Foto: Emanuel Marinho

Em ato realizado com os trabalhadores dos HUs, em outubro, coordenadores do SINTUFRJ 
cobram do reitor oficialização das 30 horas
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A direção sindical prossegue esta semana com as reuniões nas unidades, que foram iniciadas 
no dia 17, pelos HUs, e contaram com a participação expressiva dos trabalhadores. Páginas 4 e 5

 A pauta dos próximos encontros é implantação das Comissões Locais de Saúde do Trabalhador 
(Colsats), eleição de delegados sindicais de base e informes gerais. Veja em quais unidades, dia e 
horário ocorrerão as reuniões:

terça-feira, dia 31 de janeiro, às 10h (refeitório)
terça-feira, dia 7 de fevereiro, às 10h (auditório 1 do Horto) e na
quarta-feira, dia 8, às 10h (galpão da antiga área do Metrô)
terça-feira, dia 14 de fevereiro, às 10h (auditório do Quinhentão)

Reuniões nas unidades 
mobilizam a categoria
Reuniões nas unidades 
mobilizam a categoria

GRÁFICA

PREFEITURA NO FUNDÃO 

DECANIA DO CCS 
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Jornada de 30 
horas

Os dirigentes sindicais fizeram 
um histórico da luta nacional da 
Fasubra pela jornada de 30 horas 
nas universidades, e da decisão do 
SINTUFRJ, na UFRJ – inclusive a 
reivindicação consta da pauta in-
terna entregue ao atual reitor –, até 
a tomada de decisão, apoiada pela 
categoria em assembleia, durante 
a greve em 2011 –, em priorizar, 
neste momento, a conquista das 
30 horas para os trabalhadores dos 
hospitais da UFRJ. Pelos seguintes 
motivos: pôr fim à pressão por 
acúmulo de cargos que, embora 
constitucional, portanto lícito, 
encontra resistência do MPOG; 
acabar com as dificuldades para 
se aposentar dos trabalhadores 
dos hospitais, em virtude da não 
oficialização das 30 horas, como 
também proteger os trabalhado-
res em caso de implantação da 
EBSERH.  

Gerly, que é auxiliar de en-
fermagem do IPPMG, explicou, 
nas reuniões, que o SINTUFRJ se 
baseou, para deflagração desta 

Debate 
concorrido

A primeira semana de reuniões 
do Sindicato com a base foi bem sa-
tisfatória. Os trabalhadores das cinco 
unidades hospitalares atenderam ao 
chamado da direção sindical e partici-

luta, no Decreto Presidencial nº 
4.836, de 2003, que regulamenta 
o regime de 30 horas para as uni-
dades hospitalares que funcionem 
em turno ininterrupto, o que daria 
respaldo legal ao reitor para im-
plantar a carga horária de 30 horas 
semanais sem redução de salário. 

Mas o reitor decidiu conceder 
as 30 horas somente para a enfer-
magem. “Ele justificou sua decisão 
informando que para estender as 
30 horas a todos os trabalhadores 
dos HUs era necessário aprovação 
do Conselho Universitário. A 
contrapartida foi ele ter aceitado 
a nossa sugestão e criado o grupo 
de trabalho que irá preparar a 
proposta a ser levada ao Consuni”, 
disse Gerly.  

Representam o SINTUFRJ neste 
grupo de trabalho o biomédico do 
HUCFF, Quintino Silveira de Souza, 
e o médico e ex-reitor de Pessoal, 
Luiz Afonso Mariz. 

Mobilização 
para o Consuni
No IPPMG, Gerly lembrou que 

assim que a atual gestão sindical 
assumiu atentou para a reivindica-
ção das 30 horas nos HUs. “Quando 
fomos à Reitoria, levamos uma 

minuta de portaria e todos os 
decretos do governo. Mas se avan-
çamos na nossa reivindicação, foi 
porque a enfermagem ouviu o 
Sindicato e participou dos atos de 
mobilização. A enfermagem deu 
o exemplo, e deve ser seguida por 
toda a categoria nos HUs. No dia 
em que formos ao Consuni levar a 
nossa proposta, temos que realizar 
uma grande manifestação. Sem 
isso, vai ser difícil impormos o que 
é correto e de direito”, alertou a 
sindicalista. 

Comissão Local de 
Saúde do Trabalhador   

    (Colsat)
Huascar Costa Filho apresen-

tou nas reuniões a proposta do 
Sindicato de retomar o debate para 
constituição das Colsats. “Este é 
um trabalho de formiguinha e 
que nem sempre sensibiliza a 
todos, porque muitos estão preo-
cupados com ganhos e não com 
as condições de trabalho”, disse o 
especialista em saúde e segurança 
no trabalho.

Como representante do SINTU-
FRJ no comitê técnico-acadêmico 
para implantação na UFRJ do 
Sistema Integrado de Atenção à 

Saúde do Servidor (Siass), Huascar 
procurou chamar a atenção da 
categoria para a importância do 
debate sobre o tema, com vistas 
à implantação das Colsats, se 
quisermos interferir na política do 
governo de saúde do trabalhador. 
“O trabalhador tem que participar 
ativamente das discussões para 
mudar as condições de trabalho 
e garantir qualidade de vida com 
uma política efetiva de saúde 
dos trabalhadores. Não podemos 
permitir que as decisões sejam 
impostas de cima para baixo, 
porque nunca atendem aos nossos 
legítimos interesses”, afirmou. 

As Colsats nasceram da preo-
cupação de se reduzir os riscos à 
saúde e à segurança de todos os 
que executam atividades laborais 
ou estudantis na UFRJ. No 1º Semi-
nário de Políticas de Saúde Integral 
do Trabalhador da UFRJ, realizado 
em outubro de 2003 pelo Grupo Tra-
balho composto pela PR-4, DVST, 
SG-4, Colsat do Museu Nacional e  
SINTUFRJ, por proposição da nossa 
entidade sindical, foi aprovado a 
institucionalização das Colsats. 

A diferença entre as Colsats e as 
Comissões Internas de Prevenção 

de Acidentes (Cipas) é que as Col-
sats são formadas exclusivamente 
por trabalhadores eleitos nos seus 
locais de trabalho, enquanto as 
Cipas, que são regulamentadas 
pela Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), são compostas 
por representantes do empregador 
e dos empregados. 

Delegados 
sindicais de base 
Segundo Huascar, a pretensão 

do Sindicato é também sensibilizar 
e conscientizar a categoria sobre a 
necessidade de eleger seus repre-
sentantes nos locais de trabalho, 
assim como deve ocorrer com as 
Colsats. 

A representação sindical por 
local de trabalho já foi muito 
atuante no movimento sindical da 
categoria, principalmente entre os 
anos de 1989 e 2001. O delegado 
sindical de base é eleito pelos seus 
pares e atua como elo entre os 
trabalhadores e o Sindicato. O 
delegado sindical de base é a en-
tidade presente em todos os campi. 
O conjunto dos delegados forma o 
Conselho de Delegados Sindicais 
de Base, que é uma instância de 
decisão da categoria.

REUNIÃO DE UNIDADES

param do debate dos pontos propostos. 
No IPPMG até o diretor Edimilson 
Migoviski expôs sua opinião a respeito 
de segurança e saúde do trabalhador. 
“É uma angústia da direção”. Já no 
Instituto de Psiquiatria (Ipub), o vice-
diretor, Marcio Amaral, se declarou 
contrário à EBSERH e manifestou sua 
preocupação com a aceitação fácil da 

entrada da empresa na universidade 
por parte da maioria. 

O diretor do IPPMG se com-
prometeu com a direção sindical 
a discutir o encaminhamento da 
formação da Colsat na unidade. 
Na ocasião, alguns funcionários 
do hospital denunciaram con-
dições inadequadas de trabalho, 

como, por exemplo, aparelho de 
ar condicionado que faz tanto 
barulho quanto uma britadeira 
perfurando asfalto.   

Reunião no HU
Os trabalhadores do Hospital 

Universitário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF) atenderam ao 

chamado do Sindicato e lotaram o 
auditório 11E-34, dia 26 de janeiro. 
Entre os assuntos pautados, a  EB-
SERH foi o que mais suscitou per-
guntas da categoria. A enfermeira 
do Trabalho, Vânia Glória, foi quem 
fez a apresentação sobre a EBSERH. 
Ela alertou para os riscos que esta 
empresa oferece para a UFRJ. 

INSTITUTO de Neurologia Deolindo Couto HOSPITAL-ESCOLA São Francisco de Assis 

HOSPITAL Universitário Clementino Fraga Filho INSTITUTO de Psiquiatria da UFRJ 

Fotos: Emanuel Marinho


	75.pdf
	Jornal975p01.pdf
	Jornal975p2
	Jornal975p3
	Jornal975p4
	Jornal975p5
	Jornal975p6
	Jornal975p7
	Jornal975p8

	76
	Jornal976p1.pdf
	Jornal976p2
	Jornal976p3
	Jornal976p4
	Jornal976p5
	Jornal976p6
	Jornal976p7
	Jornal976p8

	77
	Jornal977p1.pdf
	Jornal977p2
	Jornal977p3
	Jornal977p4
	Jornal977p5
	Jornal977p6
	Jornal977p7
	Jornal977p8

	78
	Jornal978p1.pdf
	Jornal978p2
	Jornal978p3
	Jornal978p4(4)
	Jornal978p5(1)
	Jornal978p6
	Jornal978p7
	Jornal978p8

	79
	Jornal979p1.pdf
	Jornal979p2
	Jornal979p3
	Jornal979p4
	Jornal979p4.pdf
	Jornal979p5

	Jornal979p5
	Jornal979p6a
	Jornal979p7
	Jornal979p8

	80
	Jornal980p1.pdf
	Jornal980p2
	Jornal980p3
	Jornal980p4
	Jornal980p5
	Jornal980p6
	Jornal980p7
	Jornal980p8

	81
	Jornal981p1.pdf
	Jornal981p2
	Jornal981p3
	Jornal981p4
	Jornal981p5
	Jornal981p6
	Jornal981p7
	Jornal981p8

	85
	Jornal985_ p1.pdf
	Jornal985_ p2
	Jornal985_ p3
	Jornal985_ p4
	Jornal985_ p5
	Jornal985_ p6
	Jornal985_ p7
	Jornal985_ p8

	86
	Jornal986p1.pdf
	Jornal986p2
	Jornal986p3
	Jornal986p4
	Jornal986p5
	Jornal986p6
	Jornal986p7
	Jornal986-p8




