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Técnicos-administrativos, professores e estudantes realizaram uma das mais vibrantes mobilizações conjunta dos últimos tempos. 
E a luta em defesa da autonomia universitária, que está sendo ameaçada pelos que defendem a todo custo a entrega da administração 
dos HUs à Ebserh, entra agora numa nova etapa. 

A atitude arbitrária do reitor Carlos Levi de encerrar tempestivamente a sessão do Consuni, na quinta-feira, dia 9, sem deliberar 
sobre a Ebserh e a crise nos HUs, mostrou a força do movimento que construímos em defesa da UFRJ e contra a privatização da saúde 
pública. Assim como também revelou de forma incontestável a fragilidade dos argumentos utilizados pelos adesistas da proposta 
oficial de abrir mão da autonomia. 

  Páginas 3, 4, 5 e 6   

A mobilização continua 

TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS,  
professores e estudantes 

ocupam a sala do Consuni e o 
salão nobre da Reitoria

Fotos: Renan Silva 

HUs, autonomia e RJU ameaçados
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DOIS PONTOS

Maio
Dia 21: Chá Dançante, das 14h às 18h, 
no Espaço Cultural do Sintufrj (Cidade 
Universitária), em comemoração ao Dia 
das Mães. 

Junho
Dia 18: Festa junina. Das 14h às 18h, no 
Espaço Cultural.

Atividades da Coordenação de Aposentados e Pensionistas
Julho
Dia 16: Comemoração do Dia dos Pais. 
Das 14h às 18h, no Espaço Cultural.

Agosto
Dia 20: Passeio ao sítio.

Cantinho da poesia
Poema mamãe 
Mamãe você merece
Mamãe eu amo você
Estamos aqui reunidos, mamãe
Pra cantar parabéns para você.

Tudo que damos é pouco
Se fosse preciso pagar
Pois não há nada no mundo, mamãe
Que possa seu amor comprar.

Saudações à mãe natureza
Liberdade senhor (bis)
Dai-nos paz, dai-nos luz (bis)
Justiça, verdade e amor
Saúde oh mãe natureza (bis)
Sol, o mar e a terra
Libertai-nos do ódio e do mal
Consciência aos governantes 
na terra.

Autor: Elliu dos Santos
aposentado UFRJ

Se você toca algum instrumento, é 
escritor, canta, dança, faz mágica, é poeta, 
trapezista, palhaço, ator ou atriz, enfim, tem 
veia artística e criativa à flor da pele, a dire-
ção sindical está interessada no seu talento. 

Fale com a gente. Envie um e-mail para 
sintufrjfazcultura@sintufrj.org.br.

Sintufrj 
faz cultura

Todas as quartas-feiras, das 15h às 
17h, o Grupo de Alcoólicos Anônimos da 
Cidade Universitária realiza reuniões na 
subsede do Sintufrj no HU. 

Alcoólicos Anônimos

A candidata única à direção do Instituto 
de Doenças do Tórax (IDT), professora 
Fernanda Carvalho de Queiroz Mello, foi 
eleita com 97,27% dos votos válidos. A eleição 
ocorreu de 24 a 26 de abril. Ela dirigirá a 
unidade até 2017. 

IDT sob 
nova direção

O campeão do torneio de futebol society 
“Trabalhador chuta a Ebserh para fora da 
UFRJ” foi o time do Sintufrj B, que venceu 
a equipe do HU na  disputa de pênaltis. A 
competição foi realizada no dia 3 de maio, 
no Grêmio da Biologia, das 14h às 17h30.

Seis equipes participaram do torneio, que 
reuniu trabalhadores da UFRJ (sindicaliza-
dos ou não), dependentes de sindicalizados, 
prestadores de serviços à universidade, diri-
gentes e funcionários do Sintufrj. 

Mobilização contra a Ebserh
A Coordenação de Esporte e Lazer do 

Sintufrj foi responsável pela organização do 
torneio, que teve como objetivos comemorar 
o Dia do Trabalhador, mobilizar a categoria 
para a luta contra a Ebserh e promover a 
confraternização entre os trabalhadores. 
Mais de 200 pessoas prestigiaram o evento.

O coordenador da pasta, Jorge Pierre, ao 

Time do Sintufrj é campeão do torneio de futebol  

entregar o troféu ao campeão e ao vice, 
agradeceu a participação das equipes, a 
presença de todos e ao Grupo de Pagode 
da Praia de Saquarema.

Competidores e jogos

Equipes: 
HU, Sintufrj A, Biotério CCS, Odonto/HU, 
Sintufrj B, Facility/HU.

Resultados:                                                                                             
Jogo final
HU 1 x 1 Sintufrj (tempo normal)
HU 1 x 2 Sintufrj (decisão por pênaltis)

Disputas
HU 2 x 0 Sintufrj A
Sintufrj B 4 x 2 Biotério
Odonto  2 x 1 Facility/HU
HU 4 x 2 Odonto/HU

Sintufrj B  3 x 1 Facility/HU
Sintufrj B 1 x 1 HU
Sintufrj B 1 x 1 HU (pênaltis)

Representantes de times 
de unidades, não percam!

A Coordenação de Esporte e Lazer 
convida os representantes de times para 
participar da reunião que será realizada 
no dia 15 de maio, quarta-feira, às 14h, 
no Espaço Cultural Sintufrj, na qual será 
discutida a  organização do campeonato 
de futebol interno do Sintufrj. 

Sábado, 4, foi dia de vacinação contra 
a gripe na Vila Residencial. À frente do 
mutirão, alunos de enfermagem e de me-
dicina da UFRJ, a coordenadora do Grupo 
de Convivência Integracional do Idoso na 
Vila Residencial e o supervisor de Saúde da 
área, Silvio, auxiliados por vários dirigentes 
da AmaVila, entre os quais Joana Angélica, 
Rodrigo e Marylena Salazar.   

Vila contra 
a gripe

VITORIOSOS compõem a equipe de trabalhadores da UFRJ e do Sindicato 

TÉCNICOS e coordenadores: Michele, Jorge 
Pierre, Elaine, Carla, Carlos e Genivaldo

ESTUDANTES da UFRJ atendem moradora da Vila 
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Foto: Divulgação 

A nova diretoria eleita da Asso-
ciação de Moradores da Vila Re-
sidencial (AmaVila) toma pose na 
quinta-feira, dia 16, às 18h. Todos 
estão convidados. A AmaVila fica 
na Rua das Margaridas. 

Posse na AmaVila
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assembleia-ato convo-
cada pela direção do 
Sintufrj garantiu a pre-

sença significativa de técnicos-
administrativos na sessão do 
Conselho Universitário (Consu-
ni) na quinta-feira, dia 9, que 
iria decidir se a UFRJ abriria ou 
não mão de gerir suas unidades 
de saúde. A movimentação de 
trabalhadores no hall da Reitoria 
começou às 8h, com a chegada 
de diretores do Sindicato. 

Esta atividade do Sintufrj, 
conduzida pelo coordenador de 
Comunicação Sindical Francisco 
Carlos, foi uma espécie de “es-
quenta” para a histórica sessão do 
Consuni, que todos aguardavam e 
que começaria logo em seguida. 
Além da categoria, a assembleia-
ato contou com a participação de 
dirigentes da Fasubra e de vários 
trabalhadores de universidades 
da base da Federação, que eram 
delegados à plenária nacional, e 
de lideranças sindicais de outras 
entidades, como do Andes, Sina-
sefe, petroleiros, entre outras. 

Os dirigentes da Fasubra e os 
delegados à plenária se dividiram 
entre a UFRJ e a UniRio, onde 
também estava previsto que a 
adesão à Ebserh seria decidida 
pelo conselho universitário na 
manhã daquele dia. 

Deliberação – A assem-
bleia aprovou a composição de 
uma chapa única de delegados à 
plenária nacional da Fasubra que 
ocorreu no Rio de Janeiro de 9 a 11. 

Homenagem – Em memó-
ria aos companheiros recém-
falecidos, Vicente de Paula

Sintufrj mobiliza para o Consuni
Agitação no hall da Reitoria começou cedo na quinta-feira, 9, por conta da assembleia-ato

 e Jurema, os presentes à 
assembleia-ato, fizeram um 
minuto de silêncio. 

Manifestações 
Durante cerca de uma hora 

os sindicalistas se revezaram no 
microfone do Sintufrj para dar 
informes sobre as mobilizações em 
suas bases para barrar a entrada da 
Ebserh nas Ifes. 

“Os trabalhadores do hospital 
universitário do Espírito Santo 
estão em greve, porque depois de 
contratar a Ebserh o primeiro ato 
do reitor da universidade do Espíri-
to Santo foi pôr em disponibilidade 
os trabalhadores do HU que a em-
presa rejeitou. E, de acordo com o 
Decreto 3.151 do governo federal, o 
servidor em disponibilidade passa 
a receber salário proporcional 

ao tempo de serviço”, informou 
o coordenador-geral da Fasubra 
Paulo Henrique.  

Técnicos-administrativos e 
docentes da Universidade Federal 
Rural também cruzaram os braços 
desde terça-feira, dia 7, informou 

o diretor sindical Antônio Car-
los Valentim Neves (Manteiga). 
“São cerca de 1.300 técnicos-
administrativos e 600 professores 
em greve por conta da suspensão 
do pagamento da insalubridade. 
Todos nós trabalhamos em con-

dições precárias e não podemos 
ficar sem esse adicional”, afirmou 
o sindicalista. 

“Esta é uma semana histórica 
da luta contra a Ebserh”, sinalizou 
o coordenador-geral da Fasubra 
Gibran Jordão, que informou o 
resultado do plebiscito nacional: 
“60% dos trabalhadores dos hos-
pitais universitários onde houve a 
votação (a maioria) se manifes-
taram contra a Ebserh” e sobre a 
intensificação da luta, país afora, 
nas instituições federais de ensino 
superior para impedir a contrata-
ção da empresa: “Porque com a 
Ebserh a gestão dos HUs seguirá a 
lógica do mercado”.   

“A unidade na ação neste mo-
mento extremo é que é importante 
para a defesa de uma universidade 
pública, gratuita e referenciada. 
A Ebserh não acaba só com os 
hospitais universitários: afeta a 
nossa carreira, a prestação de um 
serviço público de qualidade que é 
essencial à população e interrompe 
a construção de uma sociedade 
mais justa e democrática”, afir-
mou a coordenadora de Educação 
da Fasubra, Rosângela Costa. 

“Quanto mais se aclara as 
dúvidas sobre a Ebserh, mais 
se desmascara as verdadeiras 
intenções dos que defendem a 
empresa. A comunidade universi-
tária apresentou uma alternativa 
concreta para os HUs, e aqueles 
que se definiram pela empresa 
por falta de capacidade de gestão 
que assinem um termo de incom-
petência e entreguem o hospital 
aos técnicos-administrativos, 
professores e estudantes”, propôs 
o presidente da Adufrj, Mauro Iasi.

 “Trago o abraço da direção na-
cional do Andes e a compreensão 
de que o que vai acontecer aqui, 
hoje, será espelho para as outras 
universidades federais. Nossa 
responsabil idade é enorme 
pela preservação da autonomia 
universitária e contra a priva-
tização dos hospitais universi-
tários”, ressaltou a diretora da 
entidade, Sônia Lúcio.  

“Sabemos diferenciar governo 
de sociedade, e este é um sinal de 
alerta às privatizações. Temos que 
dar um basta! Aqui se pensa o país 
e os técnicos-administrativos em 
educação estão mostrando a toda 
a população que não vamos 
entregar de bandeja os hospi-
tais universitários à iniciativa 
privada representada pela Eb-
serh”, afirmou o coordenador 
de Aposentados e de Assuntos 
de Aposentadoria da Fasubra e 
dirigente da CTB, Paulo Vaz.

Nos dias 7 e 8 foi realizada no Rio de Janeiro a reunião da 
direção nacional da Fasubra, que discutiu e deliberou sobre 
a organização da categoria e apresentou encaminhamentos 
à Plenária Nacional.

A Fasubra indicou à plenária que o Dia Nacional de Luta 
contra o PLP 92/2007 (Fundação Estatal de Direito Privado), 
conforme orientação do Fórum dos Servidores Federais, ocorra 
no dia 15 de maio. E a Jornada de Lutas da categoria, de 20 
a 24 de maio, com paralisações onde for possível no dia 22, 
com os seguintes eixos: democratização nas Ifes, jornada de 
trabalho com turnos contínuos de 30 
horas nas universidades e luta contra 
a Ebserh. 

 A reunião tratou também dos se-
guintes assuntos: Ebserh; Encontros 
Regionais; Acordo de Greve; Grupos 
de Trabalho e a organização da Jor-
nada de Lutas.

Jornada e Dia Nacional de Luta  

A

HORAS depois: comunidade universitária ocupa salão nobre da Reitoria e acompanha pelo 
telão instalado pela Adufrj a histórica sessão do Consuni. Uma mobilização emocionante 

ESTUDANTES compareceram em massa à Reitoria

Fotos: Renan Silva 

DIFERENTES 
momentos 

da reunião da 
direção 

da Fasubra
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“Na UFRJ e na UniRio, a Fasubra 
conseguiu mostrar seu posiciona-
mento e, principalmente, a coesão 
que está existindo na categoria dos 
técnicos-administrativos com toda 
essa campanha que a Federação tem 
feito. Houve uma participação maior 
de um contingente da entidade na 
UFRJ em função do seu complexo 
hospitalar com oito hospitais, mas a 
tarefa foi cumprida com êxito,  porque 

Carlos Levi. Ele não quis cumprir 
o regimento interno do Consuni 
e estender por mais uma hora 
a sessão, que começou às 11h 
e, portanto, poderia prosseguir 
até as 15h. Todos os argumen-
tos utilizados por conselheiros, 
alguns até de apelo ao bom 
senso, não foram suficientes para 
demovê-lo da decisão de dar por 
encerrado o Consuni às 14h, ao 
mesmo tempo que se levantava 
e saía quase correndo da sala. 

A atitude de Carlos Levi foi 
interpretada pela maioria como 
arbitrária, antidemocrática e au-
toritária, e ele foi acompanhado 
até a porta de seu gabinete por 

EM DEFESA DA AUTONOMIA

tão esperada sessão do 
Conselho Universitário 
de quinta-feira, dia 9, 

teve um final inesperado. E o 
sentimento geral que pairou 
entre as cerca de mil pessoas 
que lotavam os espaços públicos 
da sala de reuniões dos órgãos 
colegiados e o salão de recepção 
foi o de frustração. Isso porque, 
ao contrário de todas as expec-
tativas, não houve deliberação 
sobre a Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh) 
e para a tão propalada crise dos 
hospitais universitários. 

O responsável por esta reu-
nião anódina foi o próprio reitor 

Um dia para ficar na história da UFRJ

Para Gibran Jordão “o dia 9 
foi muito vitorioso”. “Uma vitória 
momentânea e ainda parcial, pois 
esse debate voltará ao Conselho 

Avaliação da Fasubra por dois coordenadores-gerais
nós conseguimos, mais uma vez, fazer 
com que os reitores recuassem no seu 
autoritarismo e colocassem o debate 
para a sociedade. 

Sabemos das dificuldades, porque 
há uma pressão muito grande do go-
verno em cima das universidades com 
o subfinanciamento e outras situações 
colocadas de estrangulamento da ges-
tão da universidade, caso não venham 
aderir à Ebserh. É uma luta muito 
injusta que nós estamos vivenciando, 
mas a categoria se mostrou disposta, e 
o exemplo clássico do que está acon-
tecendo em todas as universidades do 
país foi a participação intensiva do 
pessoal na UFRJ e na UniRio, inclusive 
deflagrando uma greve no hospital da 
universidade federal do Espírito Santo. 

São respostas que a categoria 
tem dado para a sociedade da sua 
disposição de estar defendendo hos-
pitais públicos, vinculados ao SUS 
e, principalmente, sem que sejam 
desagregados das universidades. Nós 

Universitário, tanto da UniRio 
quanto da UFRJ, mas a intenção 
da administração superior das duas 
universidades era aprovar a adesão 
à Ebserh, e isso não aconteceu. Não 
aconteceu por conta da intervenção 
da Fasubra, de seus sindicatos de 
base e, principalmente, do Sintufrj, 
que teve a iniciativa de fazer a 
proposta de realização da plenária 
nacional no Rio de Janeiro. Nós 
compramos a ideia e achamos que 
foi uma iniciativa muito vitoriosa. 

Por mais que lá na frente con-
sigam – por conta de manobras 
burocráticas  –  aprovar a adesão à 
Ebserh, achamos que essa atividade 
que fizemos na UFRJ foi um ato 
político muito importante, porque 
denunciou nacionalmente o que o 
governo federal vem fazendo em 
relação aos hospitais universitários. 

A prova mais concreta de que 
o que nós dizíamos era verdade, e 
muitos não acreditavam, é a greve 

indignados trabalhadores e estu-
dantes sob os gritos de “golpista!” 

O ambiente tenso já vinha se 
formando há algum tempo no 
decorrer da sessão por conta do 
prolongamento, muito além do 
normal, do chamado Expediente 
(momento de informes), que 
antecede a entrada da discussão 
dos assuntos em pauta. 

Alguns conselheiros questio-
naram o reitor a respeito desse 
prolongamento, e ele chegou, 
inclusive, a consultar a secretaria 
dos órgãos colegiados para confir-
mar o horário de início da sessão. 
De acordo com o regimento dos 
colegiados, uma sessão pode du-

rar até três horas e ser prorrogada 
por mais uma hora. Com essa 
reação inusitada do reitor, a defi-
nição sobre o futuro institucional 
da UFRJ deverá voltar à pauta do 

Consuni na quinta-feira, dia 23. 
A comunidade universitária está 
atenta, e o Sintufrj mais uma vez 
irá organizar e liderar a categoria 
rumo ao Consuni.

precisamos manter os HUs como 
unidades das universidades e não 
permitir que seja rasgada a Carta 
Constitucional que garante a auto-
nomia da universidade”, afirmou 
Paulo Henrique.

desde o dia 6 de maio dos traba-
lhadores do hospital universitário 
do Espírito Santo contra a Ebserh. 
Ao entrar no hospital, a Ebserh está 
simplesmente descartando funcio-
nários de 20 e 30 anos de casa sem 
nenhum respeito por esses compa-
nheiros, que vão ficar à disposição, 
sem ter lugar onde trabalhar na 
instituição. Então, aprofunda-se 
na Universidade Federal do Espírito 
Santo o processo de precarização 
do trabalho e de privatização dos 
serviços do hospital.

Nós vamos seguir com essa 
luta. Fizemos recentemente um 
plebiscito em que mais de 60 mil 
pessoas votaram contra a Ebserh. 
Fizemos esse ato no Rio de Janeiro, 
e provavelmente a plenária deve 
votar uma jornada de lutas de 20 
a 24 de maio, e entre os eixos está 
a Ebserh, a redução da jornada de 
trabalho e a luta por democracia 
na universidade”.

A
NENHUM espaço vazio na sala da sessão do Consuni. Estava em jogo o futuro da mais importante universidade do país 

ATO ARBITRÁRIO: reitor encerra a sessão e se retira 

GIBRAN Jordão 

PAULO Henrique
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A sessão do Consuni não come-
çou no horário normal, ou seja, às 
9h, porque o reitor agendou para as 
9h30 reunião com os integrantes 
das três comissões que compõem 
o colegiado máximo da UFRJ: de 
Legislação e Normas, de Ensino e 
Títulos e de Desenvolvimento.  

A reunião de quinta-feira foi 
um desdobramento do encontro 
de Carlos Levi com os membros 
da comissão na segunda-feira, dia 
6, também por iniciativa dele. Na 
ocasião, segundo conselheiros, ele 
informou que a Ebserh não iria 
à votação – “porque agora havia 
sobre a mesa, além da empresa, 
a proposta das entidades”– , e so-
licitou que as comissões apresen-
tassem na reunião de quinta-feira 
uma proposta de cronograma para 
discutir as duas propostas.

Proposta não agradou
De acordo com informações de 

conselheiros que participaram da 
reunião, o reitor não gostou da pro-
posta apresentada pelas três comis-
sões. Mas, antes que ele dissolvesse a 
reunião, a proposição foi posta em 
votação e aprovada individualmen-
te por cada comissão. 

Em seguida, os conselheiros 
se dirigiram à sala de reuniões do 
Consuni, garantindo assim que a 
sessão fosse iniciada.  

A proposta que deixou de ser 
apreciada pelo Consuni é a se-
guinte:

1 – As comissões propõem que 
o Consuni forme uma comissão 
específi ca para fazer o diagnóstico 
dos HUs, para que se tenha uma 
avaliação das unidades de saúde 
sob o ponto de vista da UFRJ e não 
da Ebserh.

2 – Num prazo de 30 dias, a 
Ebserh deveria apresentar uma pro-
posta concreta de gestão dos HUs, 
o que na avaliação das comissões 
ainda não ocorreu. 

3 – A partir daí, a comissão for-
mada pelo Consuni teria um prazo 
sufi ciente, entre 60 a 90 dias, para 
apresentar parecer ao Consuni.  

Manifestações 
no Consuni 

Reitor não encaminha proposta das comissões

 “Ouvi algumas falas aqui que me incomodam, e, se estou na luta, 

é porque não posso aceitar que insinuem que os técnicos-administrati-

vos não pensam, são apenas serviçais. Somos trabalhadores, pensamos 

a universidade e defendemos a autonomia universitária, e por isso so-

mos contrários à Ebserh.

Sim, há problemas de gestão nos hospitais, mas o que está em jogo 

é o modelo de Estado. Nós, técnicos-administrativos, e os professores já 

vivemos sob o regime da CLT. Avançamos para o RJU, e por que temos 

de voltar à CLT?

Defendemos a autonomia e somos solidários ao professor Geraldo 

em relação aos ataques que ele tem sofrido. Mas acho estranho que 

toda a universidade se mobilize para defender a autonomia especifi -

camente no caso do professor Geraldo e não a autonomia que o movi-

mento está defendendo contra a Ebserh.”

Francisco de Assis, coordenador-geral do Sintufrj

“Magnífi co reitor: vamos se-

guir o regimento. São três horas 

de reunião mais uma hora pror-

rogável.”
André Augustin, represen-

tante dos pós-graduandos

“Lá atrás, quando começamos a discussão (da Ebserh), diziam 

nesse Conselho que era uma discussão interna sobre o hospital univer-

sitário. Era um problema do HU e não tinha a ver com toda a univer-

sidade. Nós estamos provando aqui hoje que a questão da Ebserh é um 

problema sim de toda a UFRJ e toda ela está presente aqui no Conselho 

Universitário. A sociedade inteira veio dizer: Ebserh não.

Falam em mantras. O mantra que mais se repete é que se não tiver 

Ebserh o HU vai fechar. O dinheiro da empresa é nosso. A estrutura do 

hospital é nossa. Os profi ssionais são nossos. O que muda com a em-

presa se tudo é igual? Muda o regime de trabalho para poder demitir e 

utilizar um modelo de gestão que exclui os usuários.”

Tadeu Alencar, representante dos estudantes no Consuni e di-

rigente do DCE

“Queria saudar a presença de todos que estão presentes e que entenderam o que está em jogo, particularmente nossa Federação, que trouxe 

militantes de todos os estados e de todas as universidades para nos ajudar a defender a autonomia da universidade. Porque é isso que está em 

jogo.
A discussão da Ebserh não está dissociada da discussão autonomia e não há por que nos determos em detalhes, quando a grande discussão 

é sobre uma política de governo. O governo Dilma quer acabar com a autonomia universitária, e isso não é uma questão pontual.

Fui aos debates, e o lado que defende a Ebserh não responde. Por que com a Ebserh haverá dinheiro para gerir os hospitais e fazer concurso 

público e para a universidade não tem? Se essa resposta não vem é porque a essência da proposta é a de que a universidade não terá mais auto-

nomia para dizer quem vai trabalhar e quem vai dirigir seus hospitais. Então não dá para dizer que o problema é técnico. É político. Se é assim, 

temos que reagir politicamente. A UFRJ tem que reagir dizendo que temos proposta alternativa.”

 Neuza Luzia, representante dos técnicos-administrativos no Consuni

 “Queria chamar a aten-

ção pelo fato de que até hoje 

– e eu sinceramente estou 

ouvindo todos os argumentos, 

mesmo embora as pessoas 

que eu represente sejam con-

trárias – todos os documentos 

que eu li apresentados pela 

Ebserh são uma ofensa à mi-

nha inteligência. Até eu, que 

não sou expert em diagnósti-

co, faria melhor. É muito pe-

queno. É entender que somos 

pessoas muito simplórias. Não 

dá para aceitar. Acho que de-

vemos pensar seriamente na 

composição dessa comissão, 

representativa desta casa, e 

que possa fazer seu próprio 

diagnóstico com toda a com-

petência.
Existe empresa pública 

sim com direito privado. E 

é disso que a Ebserh trata. 

É uma empresa de capital 

público com direito privado. 

Signifi ca dizer que o dinheiro 

público vai ser utilizado para 

interesses privados.
“O fato da Sesu (Secre-

taria de Ensino Superior do 

MEC) já ter entrado aqui e 

quebrado a nossa autonomia 

em parte isso apenas expressa 

um erro que nós cometemos e 

não devemos cometer de novo. 

Não cometer novo erro é não 

votando na Ebserh.”
Mônica Pereira, repre-

sentante dos professores ad-

juntos do CFCH

BANCADA: categoria garante que um dirigente do Sintufrj fale na sessão do Consuni 

MANIFESTAÇÃO na saída do reitor da sala do Consuni. A indignação foi geral

 

         

EM DEFESA DA AUTONOMIA
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em defesa da autonomia

O último debate sobre a Em-
presa Brasileira de Serviços Hospi-
talares (Ebserh) antes da sessão do 
Conselho Universitário (Consuni) 
na quinta-feira, dia 9, no auditório 
do Quinhentão, foi dirigido espe-
cialmente à comunidade do Centro 
de Ciências da Saúde (CCS). Ao 
contrário do esperado, a audiência 
foi baixa.  

Os dirigentes do Hospital Uni-
versitário Clementino Fraga Filho 
(HUCFF), da Maternidade Escola, 
do Instituto de Puericultura e Pe-
diatria Martagão Gesteira (IPPMG) 
e do Instituto de Pediatria (Ipub) 
sustentaram o mesmo argumento 
usado em debates anteriores para 
justificar a adesão antecipada (an-
tes da decisão do Consuni) à Eb-
serh: falta de pessoal. 

A proposta alternativa à  
Ebserh elaborada pelas entidades 
que representam politicamente os 
três segmentos na universidade: 
Sintufrj, Adufrj e DCE Mário Pra-
ta, e que foi levada ao Conselho 
Universitário no dia 2, foi utilizada 
pelos debatedores contrários à em-
presa. Triste papel coube ao pro-
curador federal na UFRJ, Renato 
Vianna, que, depois de participar de 
vários debates ao lado da tropa de 
choque da Reitoria e de sempre se 
posicionar veementemente favorá-
vel à empresa, tentou convencer a 
plateia desta última audiência pú-
blica que “não tinha lado”.

Unidades fora dos conselhos
No último minuto do segundo 

tempo, Nelson Souza e Silva, dire-
tor do Instituto do Coração Edson 
Saad, levantou uma questão que 
agitou os defensores da Ebserh. 
Segundo o professor, se os docentes 
serão cedidos e geridos pela empre-
sa, da mesma forma como ocorrerá 
com o patrimônio material e os re-
cursos financeiros que chegam aos 
hospitais pelo Rehuf, o orçamento 
da União e o  Fundo Nacional de 
Saúde, as unidades de saúde não 
poderão mais fazer parte dos órgãos 
deliberativos da universidade. “Por 
essa razão haverá a necessidade de 
se rever os estatutos das unidades 
de saúde entregues à Ebserh”, afir-
mou o diretor. 

Nelson chamou a atenção 
para outro fato: além de não trazer 
nenhum recurso para a universi-
dade, a Ebserh ainda vai manter 
os mesmos gerentes, o que ele 
considera antiético: “Se eu estou 

Ebserh: não tem dinheiro e nem 
competência para gerir os HUs

contratando uma empresa, como 
vou servi-la?”, indaga. 

Passa fora
Em resposta ao procurador 

Renato Vianna, Diana Mau de Car-
valho, que representa no Consuni 
os professores associados do CCS, 
afirmou: “A judicialização desta 
discussão não nos ajuda em nada.  
E essa discussão é interna da UFRJ, 
e não deveria ter uma pessoa como 
o senhor, que tem posição”.  

Propostas das entidades
“Para resolver o problema de 

pessoal, estamos propondo a con-
tratação imediata de profissionais 
para garantir o funcionamento dos 
hospitais e objetivando restabelecer 
o número de leitos em operação por 
meio do instrumento de contrato 
temporário da UFRJ, previsto na Lei 
n° 8.745, e também que seja reali-
zado acordo com os Ministérios do 
Trabalho e da Saúde para a libera-
ção das vagas necessárias ao cum-
primento do Acórdão 1520/2006, 
que foram referendados nos re-
centes acordos da UnB e do Inca”, 
informou a dirigente da Adufrj 
Fátima Siliansky, que leu parte da 
proposta sobre reposição de pessoal 
contida no documento produzido 
pelos movimentos técnico-admi-
nistrativo, docente e estudantil.

“E para se contrapor ao diag-
nóstico malfeito pela Ebserh dos 
hospitais, as entidades propõem a 
realização de outros levantamentos, 
dessa vez a cargo de uma comissão 
composta de representantes de todas 
as unidades de saúde da universida-
de, técnicos-administrativos e docen-
tes, autônoma, multidisciplinar e 
multifuncional, que realizaria o tra-
balho com metodologia e tecnologia 
adequadas”, disse a dirigente. 

“Nossos parceiros”
“A Ebserh é MEC e trabalha-

mos com essas pessoas (pessoal da  
Ebserh) desde 2003. Elas nos co-
nhecem muito bem e todos os 
projetos serão elaborados por nós 
(Ebserh, secretarias de saúde e 
Ministério da Saúde)”, afirmou a 
diretora do Ipub, Maria Tavares, 
confiante que a empresa irá abrir 
para a unidade 200 vagas de con-
curso. “O que temos hoje no Ipub 
é graças à parceria com o MEC e a 
Ebserh. Tenho dez obras correndo, 
as duas arquitetas se aposentaram 
e a UFRJ não tem como repor esses 
profissionais. Hoje o que nos é dito 
é que, com a Ebserh, teremos mais 
agilidade para ter pessoal, e que 
seja por RJU ou CLT”, acrescentou 
a professora. 

“Nossos eleitores no Consuni de-
veriam evitar a vergonha de, no futu-

ro, os hospitais universitários serem 
salvos por órgãos de fora”, alertou o 
vice-diretor do Ipub, Márcio Amaral. 
Segundo o professor, “tem gente no 
Consuni que vai votar pela Ebserh 
com o sentimento de comiseração e 
misericórdia do reitor; outros porque 
querem se livrar dos extraquadro; e 
alguns para não perder o poder na 
área da saúde”.    

Plus salarial 
“Minha posição é por idealismo 

à instituição”, afirmou o diretor do 
IPPMG, Edimilson Migowski, que 
disse deixar de atender a cerca de 
mil crianças por falta de pessoal. 
Ele informou que os profissionais 
contratados pela CLT para a Ebserh 
vão ganhar no mínimo o dobro do 
que ganhariam pelo Regime Jurí-
dico Único. Questionado por uma 
pessoa na plateia, admitiu que, 
com a cessão da unidade à Ebserh, 
tanto o seu salário como o do vice-
diretor vão aumentar.

Já o diretor da Maternidade Es-
cola, Joffre Amim Junior, resume sua 
simpatia pela Ebserh com uma frase 
curta: “A crise dos hospitais universi-
tários é histórica e temos que apro-
veitar o que está sendo oferecido”.

“Cadê os pós e os contras?” 
“O país precisa acordar para 

os 46 hospitais universitários, que 

são responsáveis pela formação de 
profissionais da saúde e atendem a 
população em vários programas de 
alta complexidade. A Ebserh nunca 
administrou hospital algum. Essa 
opção não é boa. Quem serão os 
gestores? Só no HU são 12 gerentes. 
Onde se acha gestores de hospitais 
experientes para contratar? Nunca 
vi os defensores da empresa acha-
rem nada de errado nela, assim 
como nunca houve discussão so-
bre os pós e os contras da Ebserh”, 
questionou Eduardo Cortês, profes-
sor da Faculdade de Medicina. 

“A crise do HU foi feita por pes-
soas. De 1986 a 1989 eu fui diretor 
financeiro do HU e não vi nada di-
ferente do que vem ocorrendo em 
termos de gerenciamento. Geren-
ciar é um ato de respeito ao dinhei-
ro público. O subfinanciamento do 
governo existiu, mas quem fez mal 
o dever de casa foi incompetente e 
tem nome: Amâncio”, afirmou o 
coordenador de Comunicação Sin-
dical do Sintufrj Francisco Carlos.

“Parem de defender a Ebserh 
afirmando que os meus hospitais vão 
fechar. Defendam que querem a CLT, 
porque a única coisa que vai mudar 
com essa empresa é o regime de tra-
balho. E é isso o que o governo quer: 
acabar com o RJU”, falou o represen-
tante dos estudantes no Consuni e di-
rigente do DCE, Tadeu Alencar.   

Foto: Renan Silva

DEBATE expõe mais a ineficiência da Ebserh e faz revelações aos apoiadores da empresa
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fasubra

Protestos no debate do HUCFF

Programação
20/5: Mesa de abertura – reitor Carlos Levi, pró-reitor de Pes-
soal, Roberto Gambine, e a secretária Municipal de Políticas para 
Mulheres, Ana Rocha.
Palestrantes: Jean Wylys (Psol/RJ), Marcos Vinicius Torres 
(FND/UFRJ), Alexandre Bortolini (PR-5/UFRJ) e Elídio Marques 
(CCJR/UFRJ).
21/5: Mesa – Violência contra a mulher
Palestrantes: Anna Marina Bárbara (IFCS/UFRJ), Eliana Moura 
(Nepp-DH/UFRJ/Maré), Claudia Otília (Polícia Civil/RJ) e Rose 
Pedreira (assistente social/Prefeitura do Rio).
22/5: Mesa – O homem e o sexo
Palestrantes: René Murilo (HU/UFRJ) e José Mauro Braz (Hesfa/
UFRJ).
23/5: Mesa – Questões sobre o aborto
Palestrante: Alvio Palmiro (Maternidade Escola/UFRJ), Rejane Fa-
rias (Escola de Serviço Social/UFRJ), Rosângela Talib (Católicas 
pelo Direito de Decidir/SP), Dóris Hipólito (Movimento Pró-Vida) 
e Lucia Pedroso Barbosa (Faculdade de Medicina da UniRio).

Plenária discute calendário de lutas, que inclui o 
combate à Ebserh e a conquista do turno de 30 horas

A plenária nacional da Fasu-
bra de 10 e 11 de maio desta vez foi 
realizada no Rio de Janeiro em vir- 
tude da votação prevista da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh) no Conselho Universitário 
da maior universidade federal do país, 
a UFRJ, e da UniRio, na quinta-feira, 
dia 9. Os delegados à plenária de todo 
o país reforçaram a mobilização nas 
reitorias das duas instituições. 

Participaram da plenária 93 dele-
gados representando 23 sindicatos da 
base da Federação. O Sintufrj enviou 
oito delegados. Em pauta, a luta con-
tra a Ebserh, pela redução da jornada 
de trabalho com turno contínuo de 30 
horas e contra o PLP 92/2007 (Fun-
dação Estatal de Direito Privado). 

Delegação do Sintufrj – Ni-
valdo (IB), Boaventura (PU), Francis-
co Carlos (PR-4), Geraldo (EQ), Lu-
ciano (PU), Rodrigo Martins (ESS), 
Paulo César (PU) e Gerly (IPPMG). 
Todos os diretores do Sindcito foram 
credenciados como observadores.

Homenagens
Na abertura da plenária houve 

um minuto de silêncio pela perda 
de três militantes do movimento, os 
técnicos-administrativos Vicente de 
Paula, da UFRJ, Glauce Oliveira, da 
UFPE, e o professor Edmundo Dias, 
da Unicamp e um dos fundadores do 
Sindicato dos Trabalhadores da Uni-
camp. Nesse dia, a reunião passou a 
se chamar Plenária Nacional Vicente 
de Paula e Glauce Oliveira, em ho-
menagem aos dois companheiros 

técnicos-administrativos de luta.  
A parte da manhã foi reservada 

aos informes da direção nacional 
e das bases. Foi explicado o motivo 
da realização da plenária no Rio de 
Janeiro. Na avaliação da direção, a 
ação no Rio foi vitoriosa e a decisão 
de mudar a plenária foi correta, pois 
não houve votação pela adesão à 
Ebserh nos dois conselhos universitá-
rios: da UFRJ e da UniRio.

Lutas 
As greves nas universidades 

federais do Espírito Santo e Rural 
do Rio de Janeiro foram relatadas 
pela direção e pelos delegados dos 
respectivos sindicatos. Os compa-
nheiros do Espírito Santo iniciaram 
uma greve dia 6 de maio por causa 
da Ebserh, pois foram colocados 
em disponibilidade 100 trabalha-
dores regidos pelo RJU. Na Rural, a 

greve foi deflagrada devido ao corte 
do pagamento dos percentuais de 
insalubridade e periculosidade.

Para subsidiar o debate, os 
delegados apresentaram um pa-
norama da situação das lutas em 
cada universidade – principal-
mente sobre a redução da jornada 
de trabalho com turnos contínuos 
de 30 horas nas universidades, Eb-
serh, PLP 92/2007 –, além de suas 
lutas específicas. Para um balanço 
geral, a direção solicitou que as 
entidades respondessem a duas 
perguntas: uma sobre a luta con-
tra Ebserh e a outra sobre a luta 
pela redução da jornada de traba-
lho para 30 horas.

No primeiro dia da plenária a 
parte da tarde foi reservada ao de-
bate de conjuntura, que prosseguiu 
no dia seguinte, 11 de maio. Nesse 
último dia de plenária saíram os 
encaminhamentos das lutas da ca-
tegoria para as próximas etapas da 
agenda de luta. Como esta edição 
fechou na sextaa-feira, publicare-
mos na próxima as resoluções da 
Plenária. 

UMA das reuniões da plenária no auditório do Rio’s Hotel President, no Centro da Cidade 

“Todos os servidores serão 
afetados com o Funpresp”

Esse foi o alerta dado pela au-
ditora fiscal do Tribunal de Contas 
da União (TCU), Luciene Pereira, 
no seminário sobre a Fundação de 
Previdência Complementar do Ser-
vidor Público Federal (Funpresp), 
dia 8, no auditório do Quinhentão 
(CCS). A atividade fez parte da pro-
gramação da plenária nacional da 
Fasubra. “A Previdência Comple-
mentar afetará diretamente o bolso 
dos servidores, ativos e aposenta-
dos”, afirmou. 

A especialista fez uma apresen-
tação minuciosa sobre a Funpresp 
e suas implicações para os servi-
dores para mostrar os riscos que a 
categoria corre. Segundo Luciene, 
o novo modelo brasileiro não existe 
em nenhum outro país, e com os 
servidores que ganharem acima 
do teto da Previdência Social (R$ 
4.159) estarão submetidos ao regi-
me aFunpresp.

A auditora informou ainda 
que a Previdência Complementar 
faz parte do pacote de reforma ad-
ministrativa para a administração 
pública desenhado em 2007 no 
Ministério do Planejamento.  Na 
avaliação de Luciene as consequên-
cias da Previdência Complementar 

num futuro próximo serão motivo 
para o governo legitimar mudan-
ças que cortarão de vez os direitos 
dos servidores públicos. 

Ao final, Luciene exibiu um 
vídeo produzido pelo Sindicato dos 
Servidores do Poder Legislativo Fe-
deral e pelo Tribunal de Contas da 
União (Sindilegis) para mostrar 
diversas ações, avaliações e mani-
festações realizadas contra a Eb-

serh e a favor da autonomia para 
destacar a atuação da Fasubra e 
do Andes. “É uma homenagem 
aos colegas da Fasubra e do Andes. 
Sem vocês não teríamos feito esse 
debate como tem sido feito e temos 
chances de sucesso”, declarou. A 
auditora desejou sorte à categoria 
na votação da Ebserh na UFRJ e 
mostrou confiança numa possível 
vitória nesse embate.

LUCIENE: explicações e alertas à categoria 

1° Seminário de Identidade 
e Gênero da PR-4

Já estão abertas as ins-
crições para participar do 1° 
Seminário de Identidade e 
Gênero que a Pró-Reitoria de 
Pessoal organiza e que será 
realizado de 20 a 23 de maio, 
às 9h, no auditório do bloco A 
do Centro de Tecnologia (CT), 
na Cidade Universitária. Os 
interessados devem acessar 
www.genero.pr4.ufrj.br e para 
obter mais informações pelo 
e-mail gênero@pr4.ufrj.br.

O seminário é voltado para 
técnicos-administrativos em 
educação, docentes e alunos 

da UFRJ, para servidores e 
estudantes de outras univer-
sidades públicas e privadas 
e para movimentos sociais. 
Todos podem colaborar para 
divulgação do evento, inclu-
sive professores e instrutores 
de cursos. Serão emitidos 
certificados de participação. 

Fotos: Renan Silva
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PERFIL

á oito anos Paulo Cesar dos Santos 
Marinho administra uma das mais 
conceituadas unidades da UFRJ 

no país: a Escola de Comunicação (ECO). 
Paulo Cesar, o Paulinho, é um ho-

mem de 47 anos que começou aos 16 sua 
vida de trabalhador, e desde muito jovem 
adquiriu o gosto pela militância política. 

Antes de entrar para a UFRJ, Paulinho 
foi camelô, trabalhou em loja e em ban-
co. Conciliava a batalha pela sobrevivên-
cia com o estudo no tradicional Colégio 
Luso Carioca e a militância estudantil. 
“Para mim foi marcante a luta pelas Di-
retas Já. A Cinelândia tomada pelo povo 
em plena transição do regime militar 
para a democracia. Eu mesmo fui um dos 
que sentou no chão. Na UFRJ tive bons 
momentos, mas o que marcou a minha 
vida de militante foi esse momento. 
Acredito que isso moldou para sempre 
o meu jeito de viver e querer mudanças 
para melhorar a vida dos trabalhadores 
e do povo”, revela.

Trajetória UFRJ
Paulinho entrou para a universidade 

em julho de 1989 para trabalhar no al-
moxarifado do antigo Grupo Executivo de 
Manutenção e Desenvolvimento (GEMD). 
Permaneceu lá por dois anos e foi para 
o Centro de Tecnologia (CT), onde ficou 
16 anos, no setor de compras.

O trabalho no CT lhe rendeu o 
convite para a Escola de Comunica-
ção, feito pela diretora administrativa 
Sheila Camlot, em 2005. “Vim para 
assumir a administração da escola e fui 
representante técnico-administrativo na 
Congregação por dois mandatos. Isso 
me traz muita satisfação. Não vim para 
a ECO por amizade; modéstia à parte, 
foi por competência. Vai haver eleição 
para uma nova direção da escola e os 
pré-candidatos já me convidaram para 
continuar na administração”, conta com 
orgulho merecido.

Tarefas
O administrador cuida da manutenção 

das salas de aula, da limpeza e segurança 
da unidade, acompanha as obras, fiscaliza 
contratos, trata da agenda de eventos, en-
tre outras tarefas. Trabalha das 7h às 22h 
para deixar ainda melhor uma máquina 
composta de cerca de 80 funcionários, 
102 professores e 480 alunos. 

“Quem conheceu a ECO antes de eu 
vir para cá verifica que a escola avançou 
muito. Hoje têm bons espaços e ótimos 
equipamentos para os alunos desenvol-
verem seus trabalhos acadêmicos com a 
total segurança de que irão se formar e 
serão bons profissionais. Isso tudo foi fei-
to por uma equipe dedicada, que muitas 
vezes briga com a administração central 
da UFRJ”, afirma o administrador.

 Na equipe da administração, Pau-
linho destaca os companheiros Joel e 
Adriano, além da diretora Sheila Camlot; 
na coordenação de Extensão, Valdirene 

Orgulho de ter a militância no sangue
e Mércia; na arquitetura, Luciane e no 
Departamento de Pessoal, Laércio.

Militância sindical
Na UFRJ a militância sindical começou 

para Paulinho na luta pela isonomia: “Eu 
era prestador de serviço, e a greve para mim 
foi marcante. O movimento pela isonomia 
me fez sindicalista”. 

Na universidade, Paulinho namorou 
com o Movimento por uma Tendência 
Socialista (MTS), do PSTU, com Lenin 
Pires e José Carlos Pereira. O movimento 
defendia a conformação de um bloco de 
esquerda na CUT. 

Depois do namoro com o MTS, foi 
casar com a Tribo. “Fui atraído pela sau-
dosa e grande companheira Marlene Ortiz. 
Naquela época éramos só Marlene, eu, 
Francisco de Assis e Manoel Dantas. Fomos 
fundadores da Tribo na UFRJ”, relembra.  
Paulinho conta que o começo foi difícil: 
fi zeram reuniões durante muito tempo, 
mas paulatinamente foram arregimen-
tando mais gente. “O grupo foi crescendo 
e conquistou dois mandatos proporcionais 
e agora esse majoritário. Apesar de eu ter 
me desvinculado do coletivo por descuidar 
de alguns pontos, é ainda o grupo político 
ao qual tenho mais proximidade”, disse. 

Mesmo afastado da Tribo, Paulinho 
afirma que acredita na gestão: “Creio 
que será boa para a categoria, embora 
eu esteja um pouco desacreditado do 
movimento sindical. Esse movimento no 
pós-Lula, para mim, perdeu sua razão de 
ser, porque a maioria dos sindicalistas é 
petista. Então não há mais enfrentamento, 
viraram braços do governo”.

Futuro
Faltam oito anos para o técnico-

administrativo se aposentar, mas pretende 
trabalhar até o último dia a que tem di-
reito como servidor público, e continuar 
lutando: “Pretendo fi car até os 69 anos 
de idade e oito meses e militando dentro 
do movimento, porque nós, trabalhadores 
da UFRJ, sempre teremos que lutar pela 
qualidade do ambiente de trabalho e um 
salário digno. Nunca vou abandonar o 
movimento sindical”. 

Viúvo aos 35 anos e com dois filhos 
pequenos, Paulinho foi à luta, e hoje 
está com a vida organizada novamente. 
Ele atualmente mora em uma casa con-
fortável em Iguaba, Região dos Lagos, e 
até já casou novamente.

Recado
Para os companheiros, Paulinho deixa o 

seguinte recado: “As correntes devem parar 
de se enfrentar, pois não somos inimigos. 
Estamos do mesmo lado. Nossos inimigos 
são aqueles que querem destruir o serviço 
público. Temos de andar de braços dados 
e buscar consenso para as divergências de 
pensamento para podermos avançar. So-
mos todos trabalhadores e com os mesmos 
objetivos: melhorar a nossa qualidade de 
vida, nossa condição de trabalho e salário”. 

H

“Era prestador de serviço e a 
greve para mim foi marcante. 
O movimento pela isonomia 
me fez sindicalista”

Paulo Cesar dos Santos Marinho

Fotos: Vanor Correia

PAULINHO: dedicação ao trabalho reconhecida pela unidade

INTERAÇÃO TOTAL: Paulinho com alunos da ECO
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