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Em defesa da carreira e pelo cumprimento do acordo da greve de 2012

19 de março, terça-feira:
Dia Nacional de Luta

Agenda de lutas 
Plenária Nacional da Fasubra aprova uma agenda de ações visando o fortalecimento das reivindicações da categoria. 
Caravaneiros do Sintufrj são exemplo em Brasília de organização e disposição de luta. Páginas 3, 4 e 5

Ebserh
Entidades e Reitoria fecham calendário de debates e audiências públicas sobre a Ebserh. Páginas 3 e 7

Sintufrj convoca todos os trabalhadores para o ato assembleia, às 10h, no hall da Reitoria. 
Das 14h às 18h, reunião do GT-Carreira Sintufrj, no auditório Samira Mesquita (prédio da Reitoria). 
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DOIS PONTOS

O Curso Preparatório Samora Machel inicia seu ano letivo 
somente em abril. Portanto, a aula inaugural na segunda-
feira, 11, foi somente do Curso Pré-Vestibular do Sintufrj 
(CPV/Sintufrj).

orginaldo Willian de Olivei-
ra, técnico em herbáreo da 
UFRJ e integrante da Rede de 

Educadores Ambientais do Rio de 
Janeiro (Rearj), lamenta constatar 
que a instituição não tem uma 
política ambiental unitária que 
dê conta das questões ambientais 
específicas do campus do Fundão 
e dos materiais que devem ser 
descartados.  

“O que temos são iniciativas e 
projetos de Centros e unidades. São 
ações isoladas e a comunidade não 
sabe o que está sendo feito, porque 
falta também comunicação. Em-
bora o nosso seja  um dos maiores 
campus universitários, as ações 
são pontuais e sem continuidade. 
Visto a camisa da universidade, no 

Funcionário levanta debate ambiental na UFRJ
entanto, ela deixa a desejar nos 
debates, preocupação e ação em 
relação ao meio ambiente”, avalia. 

Jorginaldo tem larga bagagem 
na área de educação ambiental, 
pois integra ações desde a Eco 92 
e participa da Rede Brasileira de 
Agendas 21 Locais, além de repre-
sentar a universidade em vários 
fóruns sobre o tema. Para ele, que 
é biólogo com pós-graduação na 
área de meio ambiente, as questões 
ambientais do Fundão têm suas 
especificidades e a preocupação 
com o meio ambiente deve ser 
um compromisso dividido com a 
comunidade. 

“Cobro muito a socialização 
da informação. O que se pensa, o 
que se faz e o que se pretende fazer 

com o nosso campus em termos 
de meio ambiente. É uma oportu-
nidade para podermos dar nossas 
opiniões e participar. Na UFRJ a 
comunidade universitária fica a 
parte. A reciclagem, por exemplo, 
é feita isoladamente. Por que não 
é colocada para todos os institutos 
como regras para serem aplica-
das?”, questiona o profissional, 
que é representante dos técnico-
administrativos da Biologia.

Uma das ideias de Jorginaldo 
é a institucionalização da recicla-
gem de estabilizadores nobreaks. 
Segundo ele, o lixo eletrônico é um 
problema na universidade, o volu-
me é enorme e a universidade tem 
compromisso com o seu destino. 
“Existem Ongs que podem reco-

lher esse material. O recolhimento 
do lixo eletrônico poderia ser 
feito de forma institucional 
através de um projeto de 
aproveitamento e descarte. 
Para mim isso só resolve se 
a instituição assumir 
essa tarefa”.

As atividades de univer-
sidades de ensino superior 
privado do estado são alvo de 
investigação numa Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) 
da Assembleia Legislativa do Rio 
(Alerj). O relatório da comissão, 
ainda a ser finalizado, acusa 
o grupo Galileo Educacional, 
mantenedor da Universidade 
Gama Filho e da UniverCidade, 
de vários crimes, entre eles este-

Particulares são alvo de CPI
Dívidas levam professores a cruzar os braços

lionato, apropriação indébita e 
formação de quadrilha. O grupo 
acumula dívidas em torno de R$ 
900 milhões, entre elas repasses 
do INSS e depósitos do FGTS 
de funcionários, e tem receita 
mensal de R$ 11 milhões.

As universidades continuam 
recebendo mensalidades dos 
alunos, embora não estejam 
oferecendo cursos, e descontaram 
os encargos sociais e impostos 

sindicais sem repassá-los. Os 
professores da Gama Filho, sem 
salário há dois meses e sem re-
ceberem gratificação de férias de 
2012 e 2013, dizem que só voltam 
às salas quando for pago o que é 
devido. Os professores da Univer-
Cidade, semana passada também 
paralisaram as atividades. A Gama 
Filho tem cerca de 15 mil alunos 
e a UniverCidade 20 mil, segundo 
o site das universidades.

Emocionante foi a partida de futebol disputada pelas equipes do Sintufrj e da Associação Atlética de Gua-
ratiba, sábado, dia 9, no campo do adversário, sob sol escaldante. Placar: 2X2.

A bola rolou em Guaratiba
Será na terça-feira, 26, às 10h, no Espaço 
Cultural do Sintufrj, no Fundão. Todos os 
aposentados técnicos-administrativos 
estão convidados. 

Reunião 
dos aposentados

Errata
EQUIPE do Sintufrj faz pose antes de iniciar a partida contra a A.A. Guaratiba

Foto: Coord. de Esporte e Lazer

Foto: Emanuel Marinho

J

Na quarta-feira, 20 de março, entidades e movimentos 
realizam em Brasília manifestação pelo Dia Nacional de 
Luta Contra a Privatização da Água e do Saneamento e a PPP 
(Parceria Público Privada). A concentração será na Catedral de 
Brasília a partir das 10h de onde os manifestantes marcharão 
até o Palácio do Planalto.

Este é o tema do seminário que a 
Secretaria da Mulher Trabalhadora da 
CUT-Rio realiza na sexta-feira, dia 22 de 
março, das 14h às 18h. Endereço: Avenida 
Presidente Vargas 502/15° anda.  

A Situação da mulher 
no mercado de trabalho

Contra a privatização 
da água
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MOVIMENTO 

O Sintufrj, a Adufrj e o 
DCE, as três entidades repre-
senta t ivas  da  comunidade 
universitária da UFRJ,  e a 
Frente em Defesa dos HUs se 
reuniram com o reitor Carlos 
Levi, na quinta-feira, 14, e con-
seguiram que fosse ampliado o 
calendário de debates sobre a 
Ebserh, bem como a realização 
de audiências públicas.

O  ca lendár io  acordado 
começa dia 18 de março e só 
termina em maio, quando no 
dia 9 será realizada a sessão 
extraordinária do Conselho 
Universitário (Consuni) que 
decidirá se a UFRJ irá ou não 
aderir à Ebserh.  A discussão 
das datas foi tranquila, porque 
a Reitoria acabou concordando 
com as entidades em ampliar 
a discussão sobre a empresa. 

Cobranças 
Um dos argumentos fortes 

das entidades e militantes e 
que “a UFRJ não pode abrir 
mão da autonomia e de sua 
história para entregar os HUs 
à gerência de uma empresa.” 
Os participantes da reunião 
também cobraram  da Reitoria 
a apresentação de documentos 
com informações sobre a Eb-
serh para esclarecimento de 
todas as dúvidas da comuni-
dade universitária durante os 
debates e audiências públicas. 

Os coordenadores do Sin-
tufrj querem a apresentação 
dos diagnósticos das unidades 
de saúde da UFRJ feitos pela 
Ebserh. “Para fazermos um 
debate qualificado é funda-

Plenária aprova agenda de ações
Terça-feira, 19, é Dia Na-

cional de Luta em Defesa da 
Carreira e pelo Cumprimento 
do Acordo da Greve de 2012. 
Em todo o país, os técnicos-
administrativos das instituições 
federais de ensino superior 
(Ifes) realizarão atividades ou 
paralisações. Esta foi uma das 
principais ações aprovadas pela 
Plenária Nacional da Fasubra, 
realizada de 8 a 10 de março, 
que contou com a participação 
de 141 delegados representando 
31 entidades sindicais. O forta-
lecimento da luta do conjunto 
dos trabalhadores da base da 
Fasubra, com a construção de 
uma agenda de luta foi o centro 
das preocupações da maioria. 

A mobilização na UFRJ terça-
feira começa às 10h, com o ato 
assembleia do Sintufrj no hall da 
Reitoria. Todos os trabalhadores 
devem fazer um esforço para 
atender ao chamado do Sindica-
to, pois a proposta é fortalecer a 
Fasubra na mesa com o governo 
pelo respeito e valorização da 
carreira e pelo cumprimento 
integral do acordo que pôs fim à 
greve do ano passado. A expectativa 
é que em toda a base, os trabalha-
dores se manifestarão com firmeza 
na defesa dos seus direitos. 

Nesse mesmo dia, das 14h às 
18h, será reiniciado o Grupo de 
Trabalho do Sintufrj sobre a Car-
reira dos Técnicos-Administrativos 
em Educação.

Sob pressão, reitor amplia debate sobre Ebserh 
mental sabermos o resultado 
desses diagnósticos”, destacou 
o coordenador-geral, Francisco 
de Assis. Ele também pediu 
explicações sobre o contrato 
divulgado pela Ebserh em seu 
site, que segundo o sindicalista 
é uma proposta inicial feita 
para a universidade federal do 
Maranhão e que ele soube ter 
havido um esforço da Reitoria 
da UFRJ para adequá-lo de 
forma que não ferisse a autono-
mia universitária, mas o MEC 
não o aceitou. “Essa informa-
ção é importante, pois sinaliza 
que existe sim a interferência e 
imposição do governo na nossa 
autonomia”, concluiu. 

Respostas do reitor
O rei tor  respondeu que 

a UFRJ não tem o plano de 
reestruturação de todos os hos-
pitais, apenas da Maternidade 
Escola, que para ele serviria 
de base para a discussão. Mas 
esse argumento foi desmontado 
pelo professor da Faculdade de 
Medicina e médico do Hospital 
Universitário Clementino Fra-
ga Filho (HUCFF), Eduardo 
Côrtes, que tem ido a Brasília 
para obter  todas informa-
ções sobre a Ebserh e sobre 
a mobilização da sociedade 
organizada contra a empresa. 
“Um plano para a Maternidade 
Escola jamais pode servir de 
referência para um hospital da 
complexidade do Clementino 
Fraga Filho”, frisou.

Carlos Levi admitiu que o 
calendário apresentado pela 
Reitoria ao Consuni era “ina-

dequado”, e por isso marcou 
a reunião para receber as 
propostas das entidades. Ape-
sar da mea culpa, já no final 
da reunião, Carlos Levi não 
deixou de defender a Ebserh 
como “uma possibilidade de 
reforço da publicização da 
administração dos hospitais 
públicos universitários.” 

A reunião foi encerrada com 
uma triste declaração do reitor 
da UFRJ. Ele afirmou que “se 
deve defender a autonomia 
nos limites das possibilidades 
e compromisso com a univer-
sidade pública, gratuita e de 
qualidade, mas que é preciso 
reconhecer a época de definir 
prioridades para garantir a 
preservação desse patrimônio 
que está sendo corroído por 
falta de financiamento”.  E 
para Carlos Levi, a única forma 
de obter recursos para os HUs e 
através da Ebserh. 

HOMENAGEM: no primeiro dia da plenária, os delegados fazem um minuto de silêncio em 
memória do companheiro da base de Pernambuco, Marcos Ribeiro (foto no detalhe)

DEPOIS de muita discussão representantes das entidades e o reitor chegam a um acordo  

Foto: Fasubra

Foto: Emanuel Marinho

Março
· Sexta-feira, 22/3, às 10h30: auditório da Maternidade Escola.
· Quarta-feira, 27/3: auditório do Instituto de Psiquiatria 
(Ipub). Assim que for definido o horário informaremos através 
do site e por cartazes.

Abril
· 1/4 a 5/4* – Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão 
Gesteira (IPPMG).
· 8 a 12/4* – Campus da Praia Vermelha.
· 15 a 19/4* – Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 
(HUCFF).
· 22 a 26/4* – Faculdade Nacional de Direito (FND).
· 2/5* – Centro de Tecnologia (CT).

Maio
· 6 a 8/5* – Centro de Ciências da Saúde (CCS).
*Previsão

Calendário divulgado pela Reitoria 
A direção do Sintufrj aguardou até às 16h30 de sexta-feira, 15, que o 

gabinete do reitor complementasse as informações do calendário. O que 
não ocorreu e o Jornal do Sintufrj foi enviado à gráfica.
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CARAVANA

Nota 10
“A caravana e a marcha das 

centrais foi excelente, mostra-
ram que os trabalhadores estão 
nas ruas com as suas insatisfa-
ções e pelo atendimento de rei-
vindicações históricas. A Fasubra 
teve um papel importante para 
fortalecer a organização das ba-
ses pelo cumprimento integral do 
acordo. E a marcha da Federação 
foi um ótimo termômetro para 
medir o grau de mobilização da 
categoria para responder aos 

Ação política dos caravaneiros é destaque em Brasília 
A classe trabalhadora marcou presença significativa em 

Brasília na segunda semana de março, ocupando as avenidas 
de Capital Federal nos dias 6 e 7 ao participarem da 7 ª Marcha 
da Classe Trabalhadora e os Movimentos Sociais, organizada 
pela CUT e outras centrais sindicais, e da Marcha Lilás da 
Fasubra, em defesa do cumprimento integral do acordo da 
greve de 2012.

O Sintufrj participou das duas atividades com 95 técnicos-
administrativos, que saíram do Rio de Janeiro em dois ônibus 
fretados pelo Sindicato na terça-feira, 5, pela manhã. No 
balanço geral dos coordenadores da caravana e veteranos 
militantes desta árdua empreitada, os trabalhadores deram 
show de organização, disciplina e disposição para cumprir 
todas as tarefas. 

Pela primeira vez, os caravaneiros do Sintufrj foram pro-
tagonistas de uma ação política inédita: em grupos, visitaram 
os gabinetes dos deputados federais do Rio de Janeiro, que 
ainda se encontravam na capital do país, e entregaram a eles 
documento contendo reivindicações que, para serem vitorio-
sas, dependem da vontade e do empenho deles.  Como, por 
exemplo, a aprovação do Projeto de Emenda Constitucional 

Todas as avaliações foram positivas   
 “Nós inovamos ao fazermos 

uma normativa para conduzir 
a caravana da melhor forma, 
no que diz respeito a horário 
das refeições, hospedagem e até 
mesmo o papel dos caravaneiros 
e sua responsabilidade para 
cumprir a determinação como 
representantes de uma entidade 
de luta e de classe”, informou Clé-
rio Francisco Rosa, coordenador 
político da caravana.

O Sindicato produziu coletes 
com os eixos das duas marchas 
que foram distribuídos entre os 
caravaneiros para dar visibilidade 
à entidade. Sob o ponto de vista 
político também houve inovação. 
“Produzimos uma carta para 
entregar aos parlamentares do 
nosso estado e nos dividimos em 
grupos. Tivemos a oportunidade 
de dizer a eles que estamos nos 
aproximando das eleições e que 

alguns eixos de nossas reivindi-
cações vão para o plenário da 
Câmara, portanto, que façam 
uma reflexão sobre o que estão 
votando”, contou Clério. 

Segundo Clério, a ação reper-
cutiu na Fasubra e entre as outras 
entidades. “Acharam muito bom 
o que fizemos. Estamos propondo 
que outras entidades façam o 
mesmo. Imagine a repercussão 
que terá se representantes de cada 

ataques do governo”, avaliou 
Francisco de Assis, coordenador-
geral do Sintufrj e dirigente da 
Fasubra.

Francisco destacou a ação 
do Sintufrj no Congresso Na-
cional, depois da marcha da 
Fasubra: “Fizemos lobby com os 
deputados federais da bancada 
do Rio de Janeiro sobre os eixos 
da marcha. Pedimos apoio para 
aprovação da proposta da PEC 
555/2006, que prevê a extinção 
da contribuição previdenciária 

entidade for visitar os parlamenta-
res da bancada de seu estado? Nós 
inovamos e outros companheiros 
vão fazer o mesmo”, acredita.

Nova investida 
Clério antecipou que no dia 

25 de abril, os representantes 
do movimento negro farão uma 
atividade no Congresso Nacional 
por conta das declarações homo-
fóbicas e racistas do presidente da 
Comissão de Direitos Humanos da 

Câmara. “Nós vamos denunciar 
esta estigmatização das minorias, 
o que é um absurdo principal-
mente vindo de um legislador”, 
afirmou, acrescentado que a além 
deste protesto, a militância retor-
nará à Câmara dos Deputados 
sustentando os eixos da marcha 
da Fasubra. “Possivelmente com 
sindicatos de outros estados para 
a ação ser ainda mais contun-
dente”, disse. 

de aposentados e pensionistas do 
setor público, e para a aprovação 
da PEC n° 34/2007, da Ascensão 
Funcional. Pedimos apoio a quem 
encontrávamos nos gabinetes 
e denunciamos o Secretário de 
Recursos Humanos do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MPOG), Sérgio Mendonça, 
pela interpretação diferente que 
ele faz do que foi acordado na 
mesa de negociação que pôs fim 
à greve de 2012, que prejudica os 
aposentados”. CATEGORIA unida na defesa da integralidade do acordo

DISPOSIÇÃO para a luta marcou a participação dos trabalhadores da UFRJ nas marchas

ORGANIZAÇÃO, disciplina e consciência da importância da tarefa garantiram a eficiência da atuação política dos caravaneiros do Sintufrj 

Fotos: Aluizio Nascimento
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CARAVANA

Celso Procópio, coordenador 
de Políticas Sociais, também des-
tacou a organizada participação 
do Sintufrj e das demais entidades 
nas duas marchas: “A organização 
de nossa caravana foi muito boa, 
mas podemos fazer ainda melhor 
na próxima garantindo com isso 
mais conforto para os aposenta-
dos.” A preocupação do dirigente 
é em virtude do clima de Brasília 
ser seco e o verão escaldante. “Para 
quem tem mais idade é  desgas-
tante enfrentar essa maratona 
sob sol forte. Por isso precisamos 
pensar sempre no bem-estar dos 
aposentados”, explicou.  

Na avaliação política dele, 
as marchas foram politicamente 
muito  positiva. “Conseguimos 
uma reunião no dia 19 de março 
com o governo e foi um sucesso 
a abordagem dos deputados 
pelos caravaneiros do Sintufrj. 
Dividimos-nos em nove grupos e 
visitamos cada um cinco gabine-
tes, protocolando junto às secre-
tarias ou assessorias o documento 
pedindo apoio para reivindicações 
como o cumprimento pelo governo 
do acordo de greve de 2012”. 

 
Repercussão na imprensa
“A marcha das centrais, dia 

6 de março, foi um sucesso: 
conseguimos parar a Esplanada 
dos Ministérios do Estádio Mané 
Garrincha até o Congresso Nacio-
nal, mas a marcha da Fasubra no 
dia 7 de março também teve uma 
boa repercussão na imprensa. E 
o trabalho feito pelos caravanei-
ros do Sintufrj na Câmara dos 
Deputados com os parlamentares 
do Rio, foi primoroso. Nem to-
dos estavam em seus gabinetes, 
mas os assessores nos receberam 
com respeito. Deixamos nossas 
reivindicações e acredito que isso 
trará um saldo positivo para toda 
categoria”, avalia Aluizio Paulino 
do Nascimento, coordenador de 
Organização e Política Sindical. 

Ainda melhor 
Gercino Teotônio da Silva 

Filho, um dos coordenadores da 
caravana, avalia que a tendência 
daqui para frente é proporcionar 
aos trabalhadores que se dispõem 
a participar dessas tarefas políticas, 
deslocamento confortável e seguro. 
“São mais de 20 horas de estrada, 
portanto, uma viagem longa e 
cansativa, principalmente para os 
aposentados. Por isso temos como 
meta realizar pesquisas para con-
tratar uma empresa de ônibus que 
ofereça qualidade aos viajantes e a 
preço acessível ao Sindicato. Com 
esses cuidados, todos cumprirão 
bem a missão, que é representar a 
nossa entidade da melhor forma 
possível”, acredita o militante. 

Gersino também destacou a 

Tratamento especial para os aposentados

Durante o percurso da passeata convocada pelas centrais no dia 6, debaixo de um sol escaldante, Maria 
Alves da Silva, de 62 anos, não resistiu e infartou, vindo a falecer antes de receber atendimento médico. Ela 
integrava a caravana da Federação das Entidades Sindicais de Servidores Públicos Municipais do Estado de 
Goiás.

No dia 7, perdemos o companheiro do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, Marcos 
Ribeiro, 52 anos. Ele também foi vítima de infarto horas depois de ter participado da “Marcha Lilás”, quando 
já estava no hotel. Segundo informações do Sintufepe, Marcos era diabético e cardíaco. 

Na plenária estatutária da Fasubra realizada nos dias 8, 9 e 10, os presentes fizeram um minuto de silêncio 
em memória ao companheiro. No dia 8, a Fasubra suspendeu todas as atividades da plenária, retomando no 
dia seguinte com o credenciamento de delegados.

ida à Câmara dos Deputados: “Foi 
uma iniciativa do Sintufrj muito 
criativa. Os companheiros ficaram 
encantados e os que participaram 
pela primeira vez da caravana 
querem voltar”. 

Momento de união
Ana Célia da Silva, coorde-

nadora de Educação, Cultura e 
Formação Sindical, integrou pela 
primeira vez uma caravana do 
Sintufrj. “Organizar uma carava-
na não é fácil, embora o resultado 
sempre compense o esforço e o 
sacrifício de todos. Mas esta via-
gem foi muito bem planejada e 
os participantes demonstraram 
estar conscientes do seu papel e 
responsabilidade. Foi maravilhoso 
ver todas aquelas pessoas unidas 
pelo mesmo propósito”, elogiou 
a dirigente, destacando, ainda, a 
eficiente ação política dos carava-
neiros na Câmara dos Deputados. 

Para que tudo tivesse sido 
perfeito, em Brasília, na opinião 
de Ana Célia faltou um posto de 
atendimento médico, porque esta-
va muito sol e durante as marchas 
algumas pessoas passaram mal.

Sem desrespeito
 Nelson Alves Marin, enfermei-

ro aposentado do HU, coordenou 
um dos grupos que foi ao Congres-
so Nacional. Experiente caravanei-
ro, ele creditou os bons resultados 
obtidos com esta caravana ao 
novo regulamento elaborado pelo 
Sintufrj para esse tipo de atividade 
com a categoria. “Não ocorreram 
bebedeiras, jogatinas, desrespeito 
aos coordenadores dos ônibus. Pelo 
menos na ida, pois fui observador 
da plenária da Fasubra e não voltei 
com os caravaneiros”, elogiou. 

Os caravaneiros, segundo 
Nelson, contaram com a infraes-
trutura necessária para uma boa 
viagem e estadia confortável em 
Brasília. Os ônibus somente para-
ram nos lugares pré-estabelecidos, 
e não faltou lanche e água para 
ninguém. Os que controlam doen-
ças, como hipertensão e diabetes, 
por exemplo, foram orientados a 
levar seus remédios e a se mante-
rem na dieta recomendada pelos 
médicos. Ninguém passou mal. 

Os ônibus estavam equipa-
dos com aparelhos de medir 
pressão e medicamentos de 
primeiros socorros.

Nota triste

SOLIDARIEDADE na luta e sempre pela esquerda

MARCHA LILÁS: homenagem da Fasubra ao Dia Internacional da Mulher

TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS em marcha pelas ruas e avenidas de Brasília 

Fotos: Aluizio Nascimento
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alta de infraestrutura 
adequada põe em risco a 
continuidade de funcio-

namento do Centro de Vacina-
ção de Adultos (CVA) instalado 
no Centro de Ciências da Saúde 
(CCS). Em fevereiro, a coorde-
nação chegou a interromper o 
atendimento ao público porque 
a sala de armazenamento dos 
imunobiológicos ficou sem 
refrigeração.

Além de pôr em risco a qua-
lidade e validade das vacinas, 
que precisam ser armazenadas 
numa temperatura entre 2°C a 
8°C, o calor tornou insuportá-
vel a permanência de qualquer 
pessoa no pequeno espaço, 
vedado por vidros e divisórias, 
onde trabalham seis pessoas, 
convivem estagiários de medi-
cina e enfermagem, e o público 
é atendido. 

Não foi falta de avisos
O Centro foi montado no 

CCS em 2011 e, embora faça 
parte da Seção de Programas 
Especiais (Sepe) da Divisão de 
Saúde do Trabalhador (DVST), 
está subordinado à Coordena-
ção de Desenvolvimento de 
Pessoal da PR-4. Desde o ano 
passado, a equipe coordenada 
por Maira Fontanelli reivindica 
providências para um elenco 
de problemas que foram se 
acumulando. 

Mas a luz vermelha foi ace-
sa, impondo o fim do limite de 
tolerância da equipe, quando 
houve a queda de energia que 
danificou de vez o único ar 
condicionado que atendia as 
câmaras de vacinas – e que já 
não garantia a temperatura 
ideal para a conservação dos 
imunobiológicos  por ser anti-
go e não passar por manuten-
ção –, e a bateria do nobreak 
não sustenta o funcionamento 
direto por 12 horas. O aparelho, 
segundo Fontanelli, também 
não é revisado há meses.

A coordenadora avalia que 
teriam perdido imunobioló-
gicos se a equipe não tivesse 
sido ágil na transferência dos 
produtos das câmaras para a 
caixa térmica com bobinas de 
gelo e termômetro de aferição 
da temperatura. Procedimento 
que, segundo ela, é repetido 
todas as vezes que a energia 
no CCS oscila.  

Tímidas providencias 
Depois de fechado ao públi-

co e os problemas serem expos-
tos à comunidade universitária 

Centro de Vacinação sob ameaça

através da internet, o socorro 
de emergência chegou ao CVA. 
Um técnico em refrigeração foi 
contratado às pressas pela Co-
ordenação de Desenvolvimento 
de Pessoal para consertar o 
ar condicionado quebrado e 
instalar o novo, que havia sido 
comprado há quase um ano, 
mas permanecia dentro da 
caixa num canto do Centro, a 
espera de quem o instalasse. E 
por aí pararam as providencias.   

“Estamos brigando para tra-
balhar”, observa Maira Fontanelli, 
lamentando a falta de sensibilida-
de das “instâncias superiores” para 
os problemas relacionados no texto 
que ela divulgou. 

O nobreak continua do mesmo 
jeito; o acesso à internet interrom-
pido em 2012 não foi restaurado, 
o que dificulta e inviabiliza parte 
do trabalho da equipe. Por conta 
disso, também, o CVA não é infor-
matizado e não conta com um 
banco de dados, prejudicando a 

população e impossibilitando a 
realização de pesquisas por estu-
dantes e professores. As estatísticas 
são feitas à mão. Segundo a coor-
denadora, em época de campanhas 
de vacinação, ela tem que sair 
correndo com o seu carro para 
entregar no Centro Municipal de 
Saúde Necker Pinto, as estatísticas 
diárias, tarefa que poderia ser feita 
por e-mail. Transporte também 
é outro problema: quando tem 
viatura, falta gasolina. 

O único computador está 
obsoleto. Os profissionais rei-
vindicam quatro equipamentos 
novos e completos. Além disso, há 
escassez de material de consumo, 
como seringas, agulhas, caixas 
coletoras descartáveis de material 
contaminado, esparadrapo, papel 
toalha, algodão, entre outros itens. 

Mesas apoiadas em pedaços 
de madeira, gavetas despencando,  
cano da pia vazando água (o que 
cria transtorno aos profissionais 
que precisam lavar as mãos antes 

e depois de cada procedimento) 
e bebedouro a espera de ligação 
hidráulica para funcionar com-
pletam o quadro que comprova 
a necessidade urgente de o CVA 
contar com suporte e manutenção 
de marceneiros, bombeiros hi-
dráulicos, técnicos de informática, 
eletricistas, mecânicos etc. 

A coordenadora informou que 
já enviou “muitas solicitações 
à Prefeitura Universitária, mas 
continua dependendo de quebra-
galhos.” 

O CVA também precisa de 
mais espaço e de pelo menos 
mais três técnicos de enfermagem 
para dar vazão à demanda atual. 
Diariamente, filas se formam à 
porta do setor. Lá são atendidos 
todos os profissionais de saúde 
do Hospital Clementino Fraga 
Filho (HUCFF) e Instituto de Pue-
ricultura e Pediatria Martagão 
Gesteira (IPPMG), a população 
circulante da Cidade Universitá-
ria, os trabalhadores da Petrobrás 

e das subsidiárias da estatal, de 
empreiteiras e extraquadros da 
UFRJ. E desde que a DVST passou 
a ser uma unidade do Sistema 
Integrado de Atenção à Saúde do 
Servidor Público Federal (Siass), 
o Centro atende pessoas de outras 
instituições para vacinação ad-
missional e periódica, como, por 
exemplo, a Fundação Nacional de 
Saúde e a Comissão Nacional de 
Energia Nuclear.

Projetos futuros
Maira Fontanelli trabalha 

para que o CVA se torne projeto 
piloto da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
para certificação da febre amarela 
em nível internacional. O setor 
já emite o certificado nacional, 
por conta das constantes viagens 
de professores e estudantes. Faz 
parte ainda dos planos da equipe 
de expansão do setor, ir a cada 
15 dias ao campus Macaé, onde 
há bases de pesquisa de petróleo.   

Fotos: Emanuel Marinho

COORDENADORA da equipe mostra o cano furado da pia: Os profissionais têm dificuldades até para lavar as mãos

AR condicionado recauchutado MESA apoiada em pedaço de pau 

F

“Estamos brigando 
para trabalhar”, ob-
serva Maira Fontanelli, 
lamentando a falta de 
sensibilidade das “ins-
tâncias superiores” 
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s extraquadro do Hospital 
Universitário Clementino 
Fraga Filho (HUCFF) 

ocuparam o salão do Conse-
lho Universitário (Consuni), na 
quinta-feira, dia 14. Mais uma 
vez, eles exigiram a regularização 
do vínculo com a universidade 
e reconhecimento de direitos 
básicos, como reajustes salariais 
e 13º salário.  Uma comissão dos 
trabalhadores foi recebida pelo 
reitor Carlos Levi, mas o resultado 
da reunião foi estarrecedor.

 “O reitor sabe o que está acon-
tecendo e disse que a única solução 
para a gente nesse momento é a 
entrada da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh) na 
universidade. Não existe segunda 
opção”, informou um integrante 
da comissão, acrescentando que “o 
reitor  pediu o empenho do grupo 
para que as pessoas que votarão 
(conselheiros do Consuni) saibam 
das nossas necessidades e o que está 
ocorrendo no hospital”. 

O Jornal do Sintufrj perguntou 
ao reitor se ele confirmava o que a 
comissão havia dito, e ele respon-
deu: “É como eu entendo o nosso 
cenário. Esta é a única alternativa 
que temos a responsabilidade de 
avaliar.” Segundo Carlos Levi, se 
a Ebserh não for aprovada pelo 
Consuni a universidade ficará sem 
condições de sustentar o pagamen-
to dos salários dos extraquadro.  

O reitor pôs em dúvida a in-
formação de que as universidades 
que não se submeteram à Ebserh 
estavam conseguindo manter seus 
HUs. E voltou a repetir que “só exis-
te uma alternativa e ele tem que 
trabalhar com essa alternativa de 
forma muito séria e responsável”.

No Consuni, a bancada dos téc-
nicos-administrativos manifestou  
solidariedade aos extraquadro, mas 
apontou o absurdo do que foi dito 
pelo reitor na reunião com a comis-
são. Para os conselheiros, o grupo 
deveria ter acesso à documentação 
existente sobre a Ebserh, porque 
em meio a um embate ideológico 
estão pessoas que mantém o HUCFF 
funcionando e não podem ser trata-
das com tal desrespeito. E bateram 
na tecla de que “se há dinheiro 
para o governo bancar a Ebserh, 
há dinheiro para a manutenção 
dos hospitais universitários e para 
regularizar a situação trabalhista 
dos extraquadro.”  

“No limite. É assim que estamos 
vivendo. Temos orgulho de estar 
no HUCFF, mas nosso salário está 
mais que defasado. Não queremos 
ficar na corda bamba política. Não 
somos políticos”, disse uma das 
representantes dos extraquadro, 
explicando que desde 2008 eles 
tentam regularização de direitos 
básicos, como 13º e férias.

Entidades apoiam luta dos extraquadros

Hora de unir forças 
Francisco de Assis, coordena-

dor-geral do Sintufrj, argumentou 
no Consuni que as três entidades 
representativas de docentes, es-
tudantes e funcionários (DCE, 
Adufrj e Sintufrj) já apresentaram 
um calendário de debates sobre 
a Ebserh para que todos possam 
participar, porque não se pode 
permitir a um grupo que sofre com 
situação precária fique no meio do 
fogo cruzado. 

Ele explicou que o Sindicato, 
assim como a Fasubra, acumulam 
ações na Justiça contra a Ebserh. 
“Temos que juntar forças para sair 
dessa enrascada que nos coloca o 
governo federal e não nos pormos 
em disputa. A solução imediata é 
a abertura de concursos públicos 

para substituir terceirizados, como 
aponta o relatório do Tribunal de 
Contas da União (TCU) ao invés de 
cair na enrascada de um governo 
que cria um novo modelo de Es-
tado e joga os trabalhadores para 

uma disputa interna.”
Segundo o sindicalista, o que 

não se pode admitir é a contratação 
pelo regime celetista e a terceiriza-
ção com a Ebserh, e alertou para o 
jogo do governo de pôr trabalhador 

O professor da faculdade de 
medicina da UFRJ e oncologista 
do HUCFF, Eduardo Côrtes, que 

contra trabalhador, chamando 
todos para unir forças: Somos 
capazes de pensar e debater sobre 
o que é melhor para a instituição e 
temos que trazer os companheiros 
extraquadro para discutir conosco. 
A situação que eles enfrentam 
é complicada e a nossa posição 
colegiada é lutar em defesa da 
universidade pública e pela contra-
tação através do Regime Jurídico 
Único RJU)”.

Francisco concluiu lembrando 
que universidades como a de Campo 
Grande, em Mato Grosso do Sul, e 
Paraná já se manifestaram contra 
a Ebserh e estão sobrevivendo, en-
frentando problemas com a força da 
união. “Claro que a posição da UFRJ 
é estratégica. Vamos ficar unidos. 
Se dividirmos forças será o fim da 
universidade”, alertou.

Fátima Silianski, diretora 
da Adufrj, concordou com o 
coordenador do Sintufrj quanto 
à necessidade de concursos pelo 
RJU e a efetivação dos extraquadro 
dos HUs. “Se decidirmos manter 
os hospitais universitários dentro 
da nossa autarquia, vamos ter 
que lutar por concursos e mais 
recursos públicos e certamente 
teremos ao nosso lado o Ministério 
Público federal, que está muito 
preocupado com o descaso do 
governo com os HUs e entrou com 
uma ação de inconstitucionalida-
de no Supremo Tribunal Federal 
(STF)”, informou a professora, 
que cobrou do reitor a divulgação 
do modelo de contrato da Ebserh e 
do diagnóstico feito pela empresa 
dos HUs da universidade.

“A sociedade está se movimentando”

integra o grupo de trabalho 
que reúne professores e técnico-
administrativos no estudo de 

alternativas à Ebserh, denunciou 
no Consuni que há muita desinfor-
mação dentro da área da ciência e 
saúde, e também ameaças:

“Dizem que o governo vai 
cortar verbas se o Consuni não 
aprovar a Ebserh; o reitor demi-
tirá as pessoas no dia seguinte; 
quatro hospitais vão ser fechados 
e o Tribunal de Contas da União 
(TCU) é o ponto central da questão. 
Diante dessa ofensiva, tivemos 
o cuidado de nos informar dos 
aspectos jurídicos e legais. Fomos 
a Brasília várias vezes, ao TCU, 
com o apoio do Sintufrj, Adufrj e 
DCE e constatamos que as infor-
mações não estão sendo passadas 
adequadamente”.

O médico contou que o acór-
dão n° 520/2006, do plenário do 
TCU, em momento algum fala que 
a universidade tem que demitir ex-
traquadro. “O acórdão determina 

que o Ministério do Planejamento 
substitua os extraquadro.”

Côrtes aponta que a sociedade 
está se movimentando: “Estivemos 
no Conselho Federal de Medicina 
e com conselheiros da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), 
que analisa o nosso pedido e de 
várias associações de advogados 
e procuradores da república, para 
estudar a inconstitucionalidade 
da Ebserh.”

Debate na 4ª feira
Eduardo convocou a todos para 

um debate organizado pelo grupo 
de estudo de alternativas à Ebserh, 
no dia 20 de março, quarta-feira, 
às 11h30, no auditório Rebouças, 
no Centro de Tecnologia (bloco D), 
com a presença do subprocurador-
geral da República, Oswaldo Bar-
bosa, e a auditora externa do TCU, 
Luciene Pereira. 

Fotos: Emanuel Marinho

FRANCISCO de Assis: “A hora é de unir forças e esquecer as disputas políticas” 

EXTRAQUADRO aguardam o fim da reunião com o reitor

EDUARDO Côrtes: denuncia esquemas a favor da Ebserh

O
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 Os alunos do Curso Pré-
Vestibular do Sintufrj (CPV/Sin-
tufrj) foram recepcionados pelos 
professores e pela direção sindical 
na aula inaugural realizada na 
segunda-feira, dia 11, no salão 
nobre do Instituto de Filosofia 
e Ciências Sociais (IFCS). Foi 
um momento especial para os 
futuros universitários e também 
para a diretoria da entidade, que 
enalteceu o curso e a eficiência dos 
profissionais e expôs sua proposta 
de inclusão.

A coordenadora-geral, Alzira 
Trindade, os coordenadores de 
Educação, Cultura e Formação 
Sindical, Carlos Alberto e Ana 
Célia, a coordenadora e a orien-
tadora educacional do CPV/Sin-
tufrj, Maxlene Bastos e Iara Maria 
Barros, e o superintendente-geral 
de Políticas Estudantis da UFRJ, 
Antônio José Barbosa deram as 
boas-vindas aos alunos. A maioria 
estava acompanhada de familiares 
e ouviram mensagens de otimismo 
e de esperança no futuro.

Participaram também da ce-
rimônia os dirigentes do Sintufrj 
Celso Procópio, Nivaldo Holmes, 
Gloria Pagano, Carmen Lucia e 
Francisco Carlos.

Palavras de incentivo 
Alzira Trindade disse que tinha 

prazer em ver entre os novos alu-
nos pessoas que não desistiam de 
tentar ingressar na universidade, 
e afirmou: “A persistência é a 
característica que deve ser preser-
vada para se mudar a realidade 
educacional brasileira. E fomos 
nós, trabalhadores organizados em 
entidades sindicais quem começou 
essa luta, inspirados no exemplo 
do educador Paulo Freire, que 
se destacou mundialmente pelo 
seu trabalho na área da educação 
popular e por ter influenciado o 
movimento chamado pedagogia 
crítica.” Segundo a sindicalista, 
“a equipe do Sintufrj se preocupa 
em preserva a importância do CPV 
e a quem ele se destina.” 

Ana Célia destacou o lema da 
atual direção: “Inclusão, Trans-
parência e Democracia” para 
ressaltar a importância da parceria 
firmada com Curso Preparatório 
Samora Machel. “Procuramos o 
professor João Massena para que 
pudéssemos dar oportunidade a 
todos, sem distinção, a ter acesso à 
universidade. Fizemos isso ao mes-
mo tempo em que  colocávamos 
em prática o nosso projeto, junto 
com a Coordenação do CPV/Sintu-
frj, que  garante aos sindicalizados 
um tratamento individualizado e 
mais humanizado”, disse a coor-
denadora. A sindicalista afirmou 
que “se sente contemplada por 

Começa uma nova etapa do CPV/Sintufrj
Abertura do ano letivo reuniu ex-alunos e histórias de vitórias e conquistas

CPV marcou vidas

fazer parte da atual direção, prin-
cipalmente da pasta da Educação.” 

A coordenadora do curso, 
Maxlene Bastos, visivelmente 
emocionada, destacou a iniciativa 
do Sintufrj de criar uma proposta 
nova para o CPV/Sintufrj com 
orientação vocacional diferen-
ciada. “Foram meses de reuniões 
com a Coordenação de Educação, 
Cultura e Formação Sindical,” 
contou a professora. Ela lembrou 
que o CPV/Sintufrj, assim como 
o Curso Preparatório Samora 
Machel, também prepara para a 

obtenção do diploma do ensino 
médio, através do Exame nacional 
do Ensino Médio (Enem).

“Todos nós juntos sempre esta-
remos prontos para sanar qualquer 
dúvida, dividir apreensões e ansie-
dades e, principalmente, encorajá-
los a seguir”, prometeu Maxlene 
aos recém ingressos no CPV.

A orientadora educacional, 
Iara Barros, incentivou os estudan-
te: “Cada ano que se inicia é um 
novo desafio, tanto para nós como 
para vocês. Hoje, aqui, começa 
uma jornada longa, que vai exigir 

esforço, dedicação e renúncia. Fa-
çam ser possível. Estudem tudo. O 
curso é uma coisa que se constrói 
sozinho e em conjunto através de 
laços de solidariedade. E a sala de 
aula é um espaço importante de 
participação, diálogo e de ama-
durecimento”.

 “Queria saudar todos aqueles 
que acreditam que esse projeto 
sempre foi um dos carros-chefes 
desse Sindicato. A gente nunca 
foi contra o pré-vestibular. Ele é 
um mecanismo para promover 
mudanças na sociedade brasi-

leira. E esse grupo de professores 
sempre foi merecedor de nossa 
atenção, mas distorções ao longo 
do tempo merecem ser corrigidas. 
No entanto, os acertos que fizemos 
não foram bem entendidos, à 
época, dando margem a celeumas 
desnecessárias. Porém, este é o 
momento de resgatar a proposta 
original do Pré-vestibular do 
Sintufrj, e quando houver neces-
sidade de mudanças elas serão 
discutidas”, afirmou o coorde-
nador de Comunicação Sindical, 
Francisco Carlos.

O superintendente-geral de Po-
líticas Estudantis da UFRJ, Antônio 
José Barbosa, lembrou das suas 
aulas no CPV/Sintufrj há 18 anos 
e dos professores, alguns ainda 
no curso. Para ele, o curso foi um 
marco. “Se a UFRJ é um divisor 
de águas na minha vida, o CPV 
certamente é um divisor de águas 
na minha vida na UFRJ”, disse.  

Barbosa era técnico-adminis-
trativo e entrou no CPV em 1994, 
graduou-se em História pela UFRJ, 
onde também fez o mestrado, mas 
depois de concluir uma especiali-

COORDENADORAS Ana Célia e Alzira Trindade JORGE Antônio Nascimento

DIRETORES do Sintufrj, professores, estudantes, funcionários da entidade e convidados confraternizam 

zação na Uerj. Tornou-se professor 
substituto e em 2009 foi aprovado 
como docente efetivo.  “Ainda 
tenho sangue de técnico-admi-
nistrativo correndo nas veias, falo 
com sentimento de classe mesmo, 
em sentido, inclusive, marxista do 
termo”, afirmou Antônio Barbosa, 
atualmente cursando doutorado. 
E que como superintende há dois 
anos contribui para tornar a UFRJ 
menos elitista, mais aberta, mais 
democrática e, por que não, mais 
popular”.

O Luciano Reis, 23 anos, agra-

deceu aos professores e ao curso. Ele 
passou para Engenharia Elétrica na 
Uerj e Estatística na UFRJ. “Foi um 
momento muito bom na minha 
vida e uma realização muito grande 
entrar para a faculdade. Junto 
com os colegas e com a atenção 
dos professores consegui superar 
minhas dificuldades com algumas 
matérias. Foi uma escolha que fiz 
para minha vida estar nesse curso 
e podem acreditar que também 
vai ser bom para todos vocês. Aqui 
não só estudei, fiz amigos e queria 
agradecer a todo mundo.” 

O técnico-administrativo da 
Prefeitura Universitária, Jorge Antô-
nio Nascimento, aproveitou a opor-
tunidade para agradecer o apoio da 
mãe: “sua primeira professora”, e 
contou, emocionado, que “depois 
de idas e vindas, mas sempre com 
a apostila do CPV/Sintufrj na mão 
e as orientações dos professores na 
cabeça, finalmente foi aprovado no 
curso de Gestão Ambiental da Fa-
culdade de Educação Tecnológica 
do Estado Rio de Janeiro (Faeterj).
Estou feliz da vida e sei que vocês 
também vão conseguir.”

ESTUDANTES, ex-alunos, familiares lotaram o salão nobre
CARLOS Alberto, Maxlene Bastos, Antônio José Barbosa, 
Iara Maria Barros, Ana Célia e Alzira Trindade 

Fotos: Emanuel Marinho

LUCIANO Reis
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