
A greve na UFRJ continuaA greve na UFRJ continua

CLG/Sintufrj vai ao reitor por turno ininterrupto e pela pauta interna, e cobra uma avaliação política do movimento do CNG/Fasubra. 
À tarde, o CLG/Sintufrj engrossa a manifestação na Candelária das categorias em luta. PÁGINAS 3, 4 E 5
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Atenção: Assembleia terça-feira, dia 10, às 10h, no CT. 
Pauta: Informes locais e nacionais, avaliação da greve e encaminhamentos.

Especial dimensionamento nos HUs
Nesta semana com a palavra a Maternidade-Escola. PÁGINAS 6 E 7
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COPA DO MUNDO

Rotina muda nos 
dias de jogos 

De acordo com a Lei Geral 
da Copa, estados e municípios 
que sediarão eventos do Mun-
dial poderão declarar feriado 
ou ponto facultativo nos dias 
das partidas em seu território. 
Baseado nesta lei, o Rio de Ja-
neiro decretou feriado parcial 
a partir do meio-dia nos dias 
18 e 25 de junho (ambos na 
quarta-feira). No dia 4 de ju-
lho, uma sexta-feira, o feriado 
será integral. Isso em função 
das partidas marcadas para o 
Estádio Jornalista Mário Filho, 
o Maracanã, nos dias de sema-
na, porque as demais aconte-
cem dias 15, 22, 28 de junho e 
13 de julho, portanto em fins 
de semana.

Essa regra vale para a ini-
ciativa privada e também para 
servidores públicos. Segundo 
o decreto da Copa, em caso de 
serviços essenciais, como nas 
áreas de saúde e segurança, de-
verá ser mantido o contingente 
de trabalhadores previsto em 
lei. Os bancos deverão atender 
o público em horário alternati-
vo nos dias de jogos da seleção 
brasileira, com funcionamento 
mínimo de quatro horas. 

Na UFRJ
Embora os técnicos-admi-

nistrativos em educação este-
jam em greve, existem setores, 
além dos hospitais, que con-
tinuam funcionando porque 
executam trabalhos conside-
rados essenciais. Veja a íntegra 
da nota divulgada pela Reito-
ria no dia 2 de junho sobre o 
funcionamento da universida-
de durante os jogos da Copa do 
Mundo:

“A UFRJ terá expediente 
diferenciado durante a Copa 
do Mundo de 2014, que será 
realizada entre os dias 12/6 e 
13/7. Visando manter o bom 
andamento dos trabalhos na 
universidade e cooperando 
com os órgãos governamen-
tais para promover melhor 
mobilidade na cidade do Rio, 
a Reitoria toma como base a 
Portaria nº 113 do Ministério 
do Planejamento Orçamen-
to e Gestão, publicada no 
Diário Oficial da União em 

4/4/2014, e o Decreto nº 38365 
da Prefeitura do Rio, publica-
do na edição de 11/3/2014 do 
Diário Oficial do Município 
do Rio de Janeiro.

Nos dias de partidas da 
seleção brasileira e nos dias 
de jogos realizados no Rio de 
Janeiro em dias úteis, o expe-
diente será normal até às 13h 
em toda a universidade. A me-
dida vale para os dias 12/6, 
17/6, 18/6, 23/6 e 25/6. No 
dia 4/7 o recesso será integral, 
considerando o horário da 
partida no Rio, marcada para 
as 13h.

O campus da UFRJ em Ma-
caé e o Polo de Xerém da UFRJ, 
por estarem situados em outros 
municípios, não estão contem-
plados com a saída antecipada 
nos dias 18 e 25/6. As unida-
des de serviços essenciais, em 
especial as unidades hospitala-
res da UFRJ, deverão manter o 
atendimento”.

Calendário escolar 
da garotada no Rio

Em muitas das 12 cidades-
sede, o recesso do meio do ano 
foi antecipado para junho. A 
Lei Geral da Copa determinou 
que os sistemas de ensino ajus-
tassem os calendários de modo 
que as férias das redes pública e 
privada abranjam todo o perío-
do da Copa. No entanto, parecer 
do Conselho Nacional de Edu-
cação (CNE) deu autonomia às 
escolas para decidir o calendá-
rio com o mínimo de 200 dias 
letivos e de 800 horas no ano 
estabelecido na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional.

No Rio de Janeiro, as esco-
las da rede municipal (que in-
clui 674,3 mil alunos) inicia-
ram o ano letivo no dia 11 de 
fevereiro e estarão de recesso 
entre os dias 11 e 28 de junho. 
As férias na rede estadual (com 
900 mil alunos, 200 mil dos 
quais na capital) estão mar-
cadas para o período de 12 de 
junho a 11 de julho. 

O Sindicato dos Estabele-
cimentos de Educação Básica 
do Rio de Janeiro deixou a cri-
tério de cada escola o funcio-
namento durante a Copa, mas 

os feriados serão respeitados. 
A rede privada reúne 500 mil 
alunos.

Fontes: Agência Brasil/ 
Portal da EBC / BBC 

Calendário acadêmico UFRJ
Desde outubro do ano pas-

sado, o Conselho Universitá-
rio definiu o calendário de 
atividades acadêmicas para 
o ano letivo de 2014. Para os 
alunos do Colégio de Aplica-
ção (CAp), o primeiro período 
termina em 11 de junho e o 
segundo período começa em 
14 de julho e vai até 19 de 
dezembro.

Para os alunos dos cursos 
de graduação em geral, inclu-
sive Nutrição (Macaé) e Enfer-
magem e Obstetrícia (Macaé), 
o primeiro período letivo vai 
até 11 de junho de 2014 e o 
segundo começa no dia 4 de 
agosto (terminando no dia 12 
de dezembro).

Para cursos de Medicina 
(do Rio), Fisioterapia, Fono-
audiologia, Terapia Ocupa-
cional e Medicina (de Macaé), 
o primeiro período vai até 11 
de junho e o segundo, de 28 
de julho a 12 de dezembro e, 
para os alunos que ingressa-
ram no concurso de 2014, de 
4 de agosto a 12 de dezembro.

Informações sobre o ca-
lendário de demais cursos e 
datas comemorativas podem 
ser consultadas na Resolução 
nº 10/2013, acessível no site 
www.consuni.ufrj.br.

CT tem novo decano
O professor Fernando Ribeiro, do Programa de Engenharia Civil da 

Coppe, é o novo decano do Centro de Tecnologia (CT). Ele obteve 56,9% dos 
votos, contra 43,1% do professor Marcos Freitas, coordenador executivo do 
Instituto Virtual de Mudanças Globais (IVIG), também da Coppe. A eleição 
foi em dois turnos, sendo o segundo turno realizado nos dias 3 e 4 de junho. 
O resultado será homologado na reunião do Conselho de Centro do CT.

Alcoólicos Anônimos
Todas as quartas-feiras, das 15h às 17h, o grupo Alcoólicos Anônimos 

da Cidade Universitária realiza reuniões na subsede do Sintufrj no HU.  

Nota de falecimento
Com pesar informamos o falecimento de um dos lutadores pelo reco-

nhecimento da categoria de vigilantes federais e um dos fundadores da ex-
tinta Associação dos Agentes de Vigilantes Federais, o aposentado Joaquim 
Caetano da Costa, ocorrido no dia 25 de maio. Ele era pai do técnico-admi-
nistrativo da Prefeitura Universitária Nilton Costa.

Driblando um golpe da reito-
ria da Universidade Federal do Pa-
raná – que adiantou em um dia a 
sessão do Conselho Universitário e 
ainda mudou o local de realiza-
ção do colegiado na última hora, 
tentando impedir a participação 
da comunidade –, os movimentos 
organizados conseguiram barrar 
a privatização do Hospital de Clí-
nicas (HC), na quarta-feira, 4, ao 
impedirem que fosse aprovada a 
adesão da instituição à Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh).  

No dia em que o reitor Zaki 
Akel Sobrinho antecipou a vota-
ção da pauta, teve início a greve 
dos trabalhadores da Fundação 
UFPR no HC em defesa de seus 
empregos. A Ebserh, caso aprova-
da, demitiria 916 pessoas. Segun-
do o Sindicato dos Trabalhadores 
em Educação do Terceiro Grau 
Público de Curitiba, Região Me-
tropolitana e Litoral do Estado do 
Paraná (Sinditest-PR), em 2012 
o Conselho Universitário já havia 
votado contra a adesão à Ebserh. 
Mas o reitor propôs nova votação.

Com a alteração da data, o 
movimento também antecipou o 
ato público prometido para o dia 
seguinte. Foram convocadas enti-
dades e centrais sindicais e orga-
nizações políticas. Por decisão do 
CLG/Sintufrj, o coordenador de Co-
municação do Sindicato, Francisco 
Carlos, e a técnica-administrativa 

Comunidade barra 
Ebserh na UFPR

Gerly Miceli foram destacados para 
ajudar na mobilização na UFPR, 
e a estudante Gabriela Celestino, 
representante do DCE e do CA de 
Enfermagem, viajou com eles, cus-
teada pela entidade sindical.  

Vitória do movimento
Devido à manifestação, mi-

nutos antes o reitor trocou de 
local a sessão, sob a alegação de 
preservar a integridade física dos 
63 conselheiros. A justifi cativa do 
reitor foi considerada pela maio-
ria sem fundamento, porque os 
manifestantes concentrados no 
pátio da Reitoria apenas protes-
tavam em defesa do HC. 

Os manifestantes se dirigiram 
para o novo local da sessão e de-
nunciaram o golpe e a falta de de-
mocracia na UFPR. Em meio ao 
clima de protesto, 17 conselheiros 
– três docentes, cinco técnicos-
administrativos e nove estudantes 
– se retiraram. Eles justifi caram 
a atitude devido a sessão ter sido 
convocada, pela primeira vez, 
para um espaço fora da UFPR e a 
mudança de local ter sido comu-
nicada em cima da hora. 

O reitor foi obrigado a encer-
rar a sessão por falta de quórum, 
mesmo com a presença de 45 
conselheiros que entraram no 
prédio antes da manifestação. O 
movimento não descarta a possi-
bilidade de novos golpes, por isso 
a resistência continua.
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ESTAMOS EM GREVE

assembleia geral realiza-
da na terça-feira, dia 3, 
no CT, foi uma das mais 

longas desde o início da greve, 
em 17 de março: começou às 11h 
e só terminou às16h. Embora o 
auditório não estivesse cheio, os 
presentes se alongaram nos in-
formes e nas avaliações. Dentre 
as propostas aprovadas, duas já 
foram postas em prática: o ato 
no Conselho Universitário na 
quinta-feira, dia 5, às 9h, para 
reivindicar do reitor que pau-
tasse naquele órgão máximo de 
deliberações da universidade a 
implantação do turno contínuo 
ininterrupto (matéria na pági-
na 5), e a participação do CLG/
Sintufrj na manifestação à tarde 
das categorias em luta.

Os rumos da greve daqui para 
a frente preocupa as lideranças 
sindicais. Principalmente pelos 
informes trazidos pelos delegados 
eleitos para o Comando Nacional 
de Greve (CNG/Fasubra). Eles 
falam em divisão da direção da 
Federação em consequência de 
disputas políticas internas. Por 
conta disso, a assembleia apro-
vou, além de uma crítica pelo não 
credenciamento da delegação do 
Sintufrj, que o CNG/Fasubra des-
ça para as bases uma análise de 
conjuntura política sobre a greve, 
traçando os cenários possíveis so-
bre os rumos do movimento. 

  
Informes locais
Anderson, da UFRJ-Macaé, in-

formou que foram eleitos quatro re-
presentantes técnicos-administra-
tivos para o Conselho Deliberativo 
do campus: Dirceu, Mônica, Rafael 
e Elaine. Fábio Marinho, da Escola 

Assembleia debate a greve 
e organiza ação no Consuni 

de Serviço Social, contou que havia 
mais repressão do que participan-
tes (cerca de 200 pessoas) no ato 
de domingo, na inauguração do 
BRT-Transcarioca, com a presença 
da presidenta Dilma Rousseff, em 
Benfica, mas que valeu a pena, por-
que “ela ouviu nossas palavras de 
ordem e viu nossas faixas”. Fran-
cisco Carlos relatou detalhes do 

• Realização de ato no Conselho Universitário 
(Consuni) na quinta-feira, dia 5, às 9h, para que 
o reitor paute o debate sobre turno ininterrupto 
contínuo na UFRJ e às 17h30, participação no ato 
unificado das categorias em luta na Candelária.

• Enviar representação do CLG/Sintufrj ao 
debate sobre a Ebserh na federal do Paraná, na 
quarta-feira, dia 4. 

• Moção de repúdio ao presidente da Andifes 
pelas declarações à imprensa de que nenhum rei-
tor estaria apoiando a greve nas Ifes.

ato de fechamento da Reitoria que 
culminou com a nota publicada 
pelo reitor em exercício em favor da 
greve da categoria. Gabriel, da PR-
4, deu informes das reuniões dos 
fóruns dos trabalhadores em luta.

  Nacionais
Francisco Carlos leu o último 

Informe Geral da Fasubra (IG) e 

abriu espaço para as manifesta-
ções do plenário. Gerly Miceli, que 
estava em Brasília representando a 
categoria no CNG/Fasubra, infor-
mou sobre as atividades políticas 
realizadas nas últimas semanas e 
comentou as resoluções do IG da 
Federação: por que “Muitos dele-
gados perguntavam na reunião 
por que caravanas, se Brasília es-

tará esvaziada durante o período 
da Copa do Mundo? Além disso, 
a segurança reforçada impedirá a 
entrada de qualquer ônibus estra-
nho na cidade”. 

Gerly e Francisco de Assis  tam-
bém informaram que a Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte 
do Senado Federal aprovou a re-
alização, no dia 5 de junho, de 
audiência pública para discutir 
as reivindicações dos técnicos-
administrativos em greve das uni-
versidades federais. “A expectativa 
é que o Senado faça pressão para 
que o governo abra negociação 
com a Fasubra”, disseram. 

Walmir Penedo, que também 
estava em Brasília, acusou o CNG/
Fasubra de falta de transparência e 
de desrespeito ao Sintufrj, por não 
estar credenciando os delegados 
da base do Sindicato. 

Francisco de Assis, coordenar-
geral do Sintufrj e coordenador 
Jurídico da Fasubra, informou 
que na sua viagem a Campina 
Grande (PA), na semana anterior, 
participou da reunião do Coman-
do Local de Greve com o reitor da 
UFCG para tratar sobre turno inin-
terrupto e que o reitor se compro-
meteu em implantá-lo. “Também 
participei de ato com os estudantes 
que reivindicavam assistência es-
tudantil”, complementou.  

Outro informe de Assis é que 
a Fasubra está se movimentando 
para derrubar a Orientação Nor-
mativa (ONS) que impede a apo-
sentadoria especial dos servidores 
públicos, e que nessa construção 
saiu a súmula 15 e 16. “O Sintufrj 
participa dessa frente politicamen-
te e financeiramente”, fez questão 
de registrar o sindicalista.

Propostas aprovadas   
• Moção de apoio ao CLG do Ceará pela ocupa-

ção da Reitoria e também para que fossem retiradas 
as punições aos companheiros aguerridos. 

• CLG/Sintufrj deve participar das reuniões do 
Fórum Intersindical das Categorias em Luta, às 
segundas-feiras.

 • Feitura de faixa e cartazes reivindicando discussão 
no Consuni da pauta interna e da pauta da Fasubra.

 
• Recuperar ofício em que as propostas do go-

verno não são rejeitadas. 

• Encaminhar documento crítico ao Coman-
do Nacional de Greve/Fasubra exigindo o creden-
ciamento dos sete delegados da base do Sintufrj e 
reivindicar também que seja feita correção nos IGs 
para inclusão dos nomes dos delegados do Sintufrj. 

• Cobrar do CNG/Fasubra uma análise de 
conjuntura política sobre a greve com cenários 
possíveis e explicar o que significa girar o foco 
para o MEC e se isso representa a discussão do 
documento apresentado pelo governo antes da 
greve, e também cobrar do CNG/Fasubra avalia-
ção quanto aos limites desta greve.    

A 

MILTON Madeira, Gerly Miceli, Francisco Carlos e Rafael Medeiros

ANDERSON GABRIEL FRANCISCO de Assis

Fotos: Renan Silva
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ESTAMOS EM GREVE!

ontribuímos com 30% das despesas da Fasubra 
e hoje estou vendo minha Federação jogada no 
lixo. Não importa quem está lá no comando; 

o que importa é o desrespeito com este Sindicato”, disse o 
coordenador do Sintufrj Boaventura Souza Pinto.    

“Não há transparência na Federação, que sonega infor-
mações às bases. Não existe vontade política da direção de en-

frentamento com o 
governo. Não estamos 
devendo fatura ne-
nhuma (o Sintufrj) e 
a delegação da UFRJ 
não é credenciada. O 
Sindicato está sendo 
desrespeitado e já ti-
vemos coordenado-
res-gerais na direção 
dessa entidade. Temos 
que enviar documen-
to exigindo esclare-
cimentos. E por que 
mandar caravana se 
não terá objetivo polí-
tico nenhum?”, ques-
tionou Paulinho, da 
ECO, recém-chegado 
do CNG/Fasubra. 

“Em momen-
to algum me senti 
desrespeitado. A Fa-
subra é um instru-
mento de luta e tem 
que ser fortalecida”, 
defendeu a Fede-
ração Gilvan, que 
também represen-
tou o CLG/Sintufrj 
no CNG/Fasubra. 

“A Fasubra não 
está se importando se 
vamos ou não ter ga-
nhos políticos. Nossa 
greve está fadada a 
acabar por inanição. 
Meia dúzia fechar a 
Reitoria é engodo, as-
sim como os atos em 
Brasília que reúnem 
pouca gente”, afir-
mou Walmir Penedo.

“ E n t r a m o s 
numa greve que de-
veria ser dos SPFs e 
da Educação, mas 
não é. A greve é só 
da Fasubra. Só tem 
em greve uma par-
cela dos trabalha-
dores da Condsefe. 
O PSOL e o PSTU 
são maioria, sim, 
na direção da Fasu-
bra, e são eles que 
vão para a mesa (de 
negociação), e estão 
equivocados. Nós 

Técnicos-administrativos 
avaliam o movimento 

não podemos ficar aqui fazendo 
jogo de palavras. E também não 
podemos nos submeter à pseudo-
maioria”, alertou o coordenador 
do Sintufrj Francisco Carlos.

“Cadê o enquadramento dos 
aposentados que reivindicamos há 
uma década e o governo diz que 
não tem dinheiro, enquanto gas-
ta milhões com armas não letais 
para reprimir manifestações?”, 
questionou Valdenise, do Instituto 
de Matemática.

“Ficamos sempre batendo na 
tecla de que estamos numa greve 
isolada, mas nosso mundo não se 
encerra na UFRJ. Nossa vida está lá 
fora junto com os rodoviários, pro-
fessores, IBGE...”, lembrou Rafael 
Medeiros, da PR-4. 

“Fomos vitoriosos porque fe-
chamos a Reitoria e entregamos 
documento. Agora, temos que fa-
zer faixa e cartazes para chamar 
para quinta-feira e não ficar re-
fém de quem quer reeleger Dilma 
Rousseff”, disse José Rodolfo. 

“Pelos informes dos compa-
nheiros que chegam de Brasília, 
hoje a Federação não me represen-
ta. E hoje estamos fazendo uma 
greve sem força, e ela deverá aca-
bar no dia 17, quando termina a 
Copa do Mundo”, acredita Vander. 

Gerly Miceli chamou a aten-
ção para o calendário eleitoral 
e lembrou que o prazo é até 5 de 
julho para qualquer concessão 
de tabela pelo governo, e também 
criticou a direção da Fasubra: “Fi-
quei dois meses lá (em Brasília, no 
CNG/Fasubra) brigando por uma 
análise de conjuntura, pois preci-
samos saber qual é o cenário que 
a gente tem hoje. Estamos numa 
greve corporativa, a solidariedade 
sindical tem que existir, sim, mas 
neste momento temos que girar 
para o MEC e verificar que ganhos 
obteremos.”

Sobre as 30 horas, falou: “Desde 
a greve de 2011 a UFRJ fala das 30 
horas, mas qual é o foco desta greve? 
Temos que saber qual o caminho a 
percorrer e dar um desfecho menos 
pernicioso para a nossa categoria e 
pararmos de nos agredir.” 

“O setor público tem imagem 
amaldiçoada na sociedade, mas nós 
somos iguais aos rodoviários e con-
vivemos com as mesmas péssimas 
condições de trabalho”, lembrou Al-
zira, da Prefeitura Universitária.

Luiz, do CFCH, defendeu a luta 
pelas 30 horas porque acredita que 
essa conquista na UFRJ representa 

uma grande vitória para todas as 
universidades federais: “Se a gente 
sair desta greve sem arrancar nada 
do MEC e do MPOG mas com as 30 
horas, vai ou não ser uma grande 
vitória? Por isso, na quinta-feira, 
todos ao Consuni.” 

“Depois que recebeu o não do 
MEC, a Fasubra ficou sem rumo 
e fazendo atos isolados”, avaliou 
Marcílio, do Instituto de Química.

“A gente está numa greve em 
que os revolucionários disseram 
que todos os SPFs estariam em 
greve, o que não é verdade. E só 
para esclarecer: o HU custaria 
R$ 21 milhões para ser reforma-
do, e o dinheiro vem do MEC”, 
afirmou Milton Madeira, do 
campus UFRJ-Macaé. 

“Este será o primeiro Consuni 
(quinta-feira, dia 5) de uma série 
para tratar das 30 horas. E à tarde 
tem o ato unificado na Candelá-
ria”, disse Fábio Marinho.

Nivaldo, coordenador do 
Sintufrj: “Mais uma vez fica-
mos aguardando que os SPFs 
entrassem em greve. E agora, 
qual é o rumo?”

Boaventura Souza Pinto, 
coordenador do Sintufrj: “Para-
béns aos companheiros que es-
tão tentando encabeçar essa luta 
das 30 horas.”

Paulinho, da ECO: “A nossa 
greve é um fiasco por causa da 
terceirização.” 

Walmir Penedo: “A gente 
tem que ser solidário aos com-
panheiros em greve, mas temos 
que discutir as perspectivas da 
nossa greve. E admitir que a 
Fasubra está dividida: enquanto 
a majoritária quer greve, os de-
mais ficam calados.” 

Francisco Carlos, coordenador 
do Sintufrj, propôs: “Vamos fazer 
uma reunião para se criar uma 
estratégia para um debate no Con-
selho Universitário sobre o turno 
contínuo ininterrupto e o Centro 
de Convivência.”  

Francisco de Assis, coorde-
nador-geral do Sintufrj: “Pro-
ponho uma articulação com 
as bancadas dos técnicos-ad-
ministrativos,  estudantes, As-
sociação dos Pós-Graduandos 
e com os professores progres-
sistas do Consuni, a Adufrj e o 
Quintino, da comissão que foi 
criada no passado, para tra-
tarmos dos turnos contínuos 
ininterruptos e de mais itens 
da nossa pauta interna.” 

BOAVENTURA
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estamos em greve

Categoria reivindica turno ininterrupto
Conforme deliberação da 

última assembleia, técnicos-
administrativos da UFRJ se 
reuniram no dia 5, pela ma-
nhã, no salão da Reitoria, para 
reivindicar que o reitor Carlos 
Levi apresentasse ao Conselho 
Universitário (Consuni) pro-
posta de inclusão na pauta do 
colegiado da discussão sobre a 
implantação do turno ininter-
rupto de trabalho na UFRJ. A 
intenção é ampliar o atendi-
mento das demandas, inclu-
sive dos estudantes dos cursos 
noturnos, com redução de jor-
nada para 30 horas semanais, 
sem redução de salário.

O reitor convidou os repre-
sentantes do Comando Local de 
Greve/Sintufrj (CLG) para uma 
reunião, na qual se comprome-
teu a dar continuidade à mesa 
de negociação permanente da 
pauta interna e propôs que fosse 
instalado um grupo de trabalho 
para tratar das reivindicações, 
antes de levá-las ao Conselho 
Universitário. Ele sugeriu até 
mesmo a elaboração de uma 
carreira interna para organizar 
a estrutura de recursos huma-
nos, “independente de decisões 
extramuro”.

Agenda retomada
O reitor reafirmou o respei-

to à autonomia do movimen-
to, mas pediu que se evitassem 
confrontos. Solicitou a inclu-
são, entre as atividades consi-
deradas essenciais, de algumas 
tarefas referentes a projetos e 
obras em curso para não haver 
suspensão de contratos.

Carlos Levi destacou que in-
teressava à Reitoria a discussão 
da pauta interna, e lamentou 
que, depois da primeira reu-
nião, o encontro tenha sido des-
marcado pelo movimento. Os 
presentes reagiram, lembrando 
que fora ele quem desmarcara o  
segundo encontro. Então o rei-
tor reiterou que era de seu in-
teresse retomar a discussão “de 
fato”. A agenda permanente foi 
retomada, e as reuniões ocorre-
rão às quintas-feiras, às 15h.

Mesmo assim, os represen-
tantes do movimento insisti-
ram na reivindicação para que 
o reitor propusesse no Consuni 
uma data para discussão do 
turno ininterrupto.

Levi explicou que não seria 
coerente jogar a discussão no 
plenário sem subsídios, e pro-
pôs a criação de um grupo de 
trabalho sobre o tema, assim 
como o que já existe para o di-
mensionamento. 

HUs são prioridade 
O reitor destacou que é 

prioridade máxima da gestão 
este ano os hospitais univer-
sitários. “Porque a gente ha-
via assumido o compromisso, 
quando discutiu a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospita-
lares, de tentar definir ou iden-
tificar qual a nossa capacidade 
própria de enfrentar a questão 
de recursos humanos nos nos-
sos hospitais. Isso está meio 
travado por decisões externas  
judiciais em curso. Talvez até 
por isso outras questões, uma 
abordagem mais geral da nos-
sa carreira técnico-adminis-
trativa está sendo prejudicada 
nos seus desdobramentos e 
avanços. Mas é importante que 
se faça essa questão avançar”, 
afirmou Carlos Levi. 

Ele propôs o encaminha-
mento do grupo de trabalho 
“para a gente discutir o di-
mensionamento adequado, 
ver quais são as áreas e fazer 
um quadro de uma carreira 
interna, independente de deci-
sões extramuro. Uma carreira 
interna que a gente pudesse 
organizar nossa estrutura de 
recursos humanos que tives-
se um quadro bem definido”, 
disse, ponderando que hoje é 
difusa a compreensão de como 
se cresce nesta carreira.

CLG/Sintufrj 
no Consuni

Depois da reunião, o grupo 
seguiu para a abertura da ses-
são do Consuni, que havia sido 
marcada especialmente para 
discutir a carreira docente. Por 

solicitação da bancada técni-
co-administrativa, foi conce-
dido tempo para manifestação 
do CLG/Sintufrj, que foi re-
presentado pelo coordenador-
geral do Sindicato, Francisco 
de Assis. Ele saudou a con-
quista dos docentes no cole-
giado e solicitou espaço igual 
para discussão de demandas 
dos técnicos-administrativos e 
para pontos da pauta interna 
da categoria em discussão des-
de 2011. Um dos itens centrais, 
informou, era a ampliação dos 
serviços da universidade com 
a implantação do turno contí-
nuo, uma reivindicação histó-
rica da categoria. 

“Nós trabalhamos a questão 
da expansão da universidade, 
mas ainda temos precariedade 
no atendimento aos alunos, 

como no curso noturno”, disse 
ele, argumentando a favor da 
ampliação do turno e da redu-
ção da jornada para 30 horas, 
sem redução de salários. 

Ele incluiu, nesta discus-
são, a importância de temas 
como democratização, dimen-
sionamento da força de traba-
lho e fortalecimento da carrei-
ra, para a construção de uma 
universidade “que defendemos 
e sonhamos”.

Reitor insiste com
criação de GT

O reitor reafirmou o respei-
to à autonomia do movimento, 
reiterou o acordo de inclusão 
de representantes do movi-
mento no grupo de trabalho e 
a construção de uma proposta 
de carreira interna. 

FRANCISCO de Assis fala pelo CLG/Sintufrj no Conselho Universitário

Fotos: Renan Silva

CONSELHEIROS aprovram a intervenção do CLG/Sintufrj

E embora a bancada técni-
co-administrativa insistisse na 
proposição de uma agenda de 
discussão no colegiado, o rei-
tor respondeu que seria mais 
eficiente levar a discussão ao 
colegiado de forma mais con-
sistente, com “um material 
para análise”, fruto do traba-
lho do GT. E, assim, o calen-
dário no Consuni seria uma 
consequência natural.

Mobilização – Os partici-
pantes da ação apontaram que 
na assembleia de terça-feira, 
dia 10, seja reforçada a neces-
sidade de mobilização em tor-
no da reivindicação e da volta 
ao Consuni. Concluíram que é 
preciso ampliar a informação 
sobre o turno contínuo, num 
movimento tão intenso como o 
que impediu a Ebserh na UFRJ.



6 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1078 – 9 a 15 de junho de 2014 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

1º de maiomaternidade-escola

O pior problema da Mater-
nidade-Escola é de pessoal. Os 
profissionais contratados para 
suprir essa deficiência (os extra-
quadro) são quase metade da força 
de trabalho da unidade (48%), e 
com os servidores do quadro efetivo 
(52%) realizam o trabalho de toda 
a Maternidade. Noventa e cinco por 
cento dos anestesistas são extra-
quadro. “Se eles forem mandados 
embora o hospital para”, afirma 
o diretor Joffre Amim.

E o complicador, segundo ele, 
é que a unidade tem que atender 
– além da assistência – a sua fi-
nalidade maior que é o ensino e a 

Extraquadro são quase metade 
dos trabalhadores da unidade

A Maternidade-Escola da UFRJ presta assistência 
de qualidade à saúde materno-infantil, à formação profissional 
e realiza atividades de pesquisa. Foi criada em 1904 com a 
finalidade de assistir as gestantes e as crianças recém-nascidas 
das classes menos favorecidas, e ampliou seu leque de atuação 
ao longo do século com a incorporação das novas tecnologias 
à medicina e ao surgimento das novas especialidades. Assim, 
a força de trabalho necessária para atender a essa evolução 
cresceu e se diversificou, mas os mecanismos para acompanhar 
uma política de pessoal que atendesse às novas necessidades 
desse hospital universitário não. Hoje, a crise principal refere-se 
exatamente a essa força de trabalho, que é deficitária.

pesquisa. A falta de pessoal é o que 
dificulta muito a gestão dos hospi-
tais universitários da universidade, 
na análise de Amim, que está à 
frente da direção da Maternidade 
pela terceira vez. “Nesta unidade o 
problema principal é o de pessoal, 
80%”, frisa categórico. 

Resolver o problema de pessoal 
na área de saúde é complexo. “É 
preciso agilidade para cumpri-
mento das normas e leis específicas 
que vira e mexe aparecem para 
repor pessoal que está doente, de 
licença médica, licença-gravidez. 
Com o instrumento que se tem 
hoje, e não é má vontade da 

Pró-Reitoria de Pessoal, isso não 
é possível, porque essa agilidade 
não existe e você não pode fazer 
mágica, fazer milagre. É um 
problema”, relata Joffre.

Ebserh
Para o gestor, a universidade 

ficou parada discutindo a proposta 
do governo (de adesão à Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares 
– Ebserh). Agora existe a discussão 
interna, mas os problemas dos HUs 
não foram resolvidos. “Perdemos uns 
dois anos discutindo a proposta do 
governo, e se parou porque veio uma 
proposta interna para tentar resolver 

nossos problemas sem essa interfe-
rência do governo. Mas até agora não 
se chegou a uma solução”.

Recursos
Segundo Joffre Amim, a Ma-

ternidade-Escola tem uma folha 
de 600 mil reais e atualmente é 
a Reitoria quem paga aos extra-
quadro. Mas ele considera isso 
um paliativo, e que não durará 
por muito tempo. E aí a situação 
voltará a ser crítica. “Quando isso 
acabar, o hospital terá de tirar de 
sua verba de custeio para pagá-los 
(os extraquadro). Teremos de pegar 
60% da receita do hospital para 

pagar pessoal, e esse é um problema 
muito sério. Será um caos”.

Ele informa que a verba do 
governo para os hospitais universi-
tários vem do Programa Nacional 
de Reestruturação dos Hospitais 
Universitários Federais (Rehuf), o 
que tem ajudado os HUs em muitas 
coisas, mas não é para pessoal 
e, sim, para resolver problema 
estrutural de orçamento. “Vamos 
receber um milhão de reais do 
Rehuf. É um reforço de caixa, mas 
não é o ideal. O ideal é termos um 
orçamento para poder planejar o 
que não acontece, mas são dificul-
dades da gestão pública”. 

PACIENTE sob cuidados médicos:  
exame de ultrassonografia

JOFFRE Amim
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Joffre Amim resgata a origem 
do problema com pessoal nos HUs. 
“Desde os anos 1970 se utilizava 
a Fundação José Bonifácio para 
contratar pessoal e repor quadros. 
Então hoje metade do quadro é 
extraquadro. Esta é a situação”. 

Os concursos posteriores, por 
sua vez, não supriram a deficiência 
de pessoal. “Os concursos abertos 
depois de 2010 não contemplaram 
as vagas anteriores. Essas mor-
reram. Realmente promoveram 
muitos concursos, mas o que acon-
tece na área da saúde? A assistência 
se modifica ao longo do tempo”.

Segundo o diretor, a adequação 
de pessoal não acompanhou a 
evolução dos serviços oferecidos e os 
profissionais exigidos por força de 
normas e leis específicas. Para mos-
trar que a evolução do hospital não 
foi contemplada com a adequação 
de pessoal, o diretor analisa: 

 “Se você pega a Maternidade 
há 40 anos, havia dentro da casa 
praticamente só obstetras. Tinha 
um ou dois anestesistas, um ou 
dois pediatras, e a casa era tocada 
por obstetras e enfermeiros. Hoje 
você tem uma assistência perina-
tal – a maternidade não é só para 
parir –, então você tem de ter uma 
assistência multidisciplinar. 

“Isso significa ter uma equipe 
de enfermagem maior, uma UTI 
neonatal que não existia na época, 
ter nutricionistas no ambulatório, 
na enfermaria, na assistência 
social, que também não tinha, ter 
psicólogo na assistência, serviço 
social, fonoaudiólogo, fisiotera-
peuta. 

“Então, são muitos profis-
sionais que entraram, e por lei. 
Porque existem leis que regulam 
essa assistência, e sou obrigado a 
ter fisioterapeuta dentro da minha 
UTI com um determinado número 
para cada leito. Mas a gente não 
cumpre a lei por não ter fisiotera-
peuta no quadro e não abre vaga 
para esta ocupação. Tenho que 

Problema começou na década de 70 
1º de maiomaternidade-escola

ter fonoaudiólogo para o teste de 
orelhinha. E até o reitor foi citado 
pelo Ministério Público por causa 
do teste que não tem, porque não 
temos fonoaudiólogo especializa-
do no quadro para fazer o teste.”

Como reflexo disso, o diretor 
explica que terá de contratar um 
fonoaudiólogo como extraquadro. 
“Desde 2010 estão batendo na 
gente, e vai ter um momento que 
vai todo mundo preso”, observa. 
“Então se criam leis e não se abrem 
vagas para estes profissionais para 
podermos cumprir essas leis. E 
ficamos numa situação toda irre-
gular, não é verdade?”

Decreto Lula
Para o diretor, o Decreto nº 

7.232, de 2010, que autoriza as 
universidades a realizar concurso 
públicos, independente de prévia 
autorização do Ministérios do 
Planejamento, Orçamento e Ges-
tão e do  Ministério  Educação, 
ajuda, mas não resolve. “Começa 
a colocar luz no fim do túnel, no 
entanto não resolve”. 

Segundo ele, com o decreto 
de 2010 já havia defasagem de 
pessoal na ordem de 50%. “Não 
adianta repor quadros por decreto, 
pois repondo só o quantitativo que 
sai no momento, nunca vai se 
conseguir equilibrar a situação. A 
não ser que se tenha um aporte 
maior do número de vagas, que é o 
que realmente todo mundo solicita 
há anos. Briga-se, briga-se e não se 
consegue. Então, apesar do decreto, 
você não consegue repor o quadro”.

Na avaliação do gestor, era 
necessário zerar o processo de 
deficiência de pessoal. “Colocar 
o número ideal de funcionários 
e também ter uma brecha para 
que toda lei que saísse regulando 
os hospitais incluísse um outro 
tipo de serviço prestado, que for-
necesse o número de profissional 
necessário antes de exigirem que 
se cumpra a lei”.

Pioneira na assistência e no ensino 
A Maternidade-Escola da UFRJ tem sua importância no ensino da 

obstetrícia, no país. Foi a pioneira da ultrassonografia no Brasil, em 1974, 
e no uso do doppler em obstetrícia. A unidade foi base para a formação 
dos cursos de pós-graduação em níveis de mestrado e doutorado em 1974. 

E evoluiu. A obstetrícia se uniu à pediatria, mais especificamente à 
neonatologia, tendo atualmente uma assistência perinatal, com a parti-
cipação de profissionais médicos e outros profissionais da área de saúde.

É uma unidade especializada, que dispõe de assistência ambulatorial 
e hospitalar multiprofissional, oferecendo linhas de cuidado específicas 
na atenção à saúde de gestantes e recém-nascidos de alto risco. Possui 
ambulatórios especializados na assistência pré-natal, programa de 
rastreio de risco para gestantes no primeiro trimestre, planejamento 
familiar para mulheres de risco, genética pré-natal e medicina fetal.

Fotos: Renan Silva

SALA de espera ao ar livre: privilégio da Maternidade-Escola da UFRJ

PROFISSIONAIS preparam 
medicamentos para os pacientes

SALA de controle de ultrassom

UTI Neonatal: acolhe os recém-nascidos como se fosse o útero materno
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m confronto de ideias do 
ponto de vista político-
ideológico reuniu os pro-

fessores Carlos Ziller e Mauro 
Iasi, da UFRJ, e André Singer, da 
USP, no dia 22 de maio, no au-
ditório Horácio Macedo (antigo 
Roxinho), no Centro de Ciências 
Matemáticas e da Natureza, na 
Cidade Universitária. O governo 
federal e o sindicalismo estive-
ram no centro do debate. 

O debate teve como tema 
“Trabalho, Produção e Distri-
buição de Riqueza” e fez parte 
do seminário Identidade e Clas-
se, organizado pela Pró-Reitoria 
de Pessoal (PR-4), entre os dias 
22 e 24 de maio. Também par-
ticiparam dos demais debates 
os professores Ricardo Antunes 
(Unicamp) e Margarida Barre-
to (PUC/SP). A mediação coube 
ao pró-reitor de Pessoal, Roberto 
Gambini, e ao superintendente de 
Pessoal, Agnaldo Fernandes.

O seminário teve como fina-
lidade tratar as questões relati-
vas à organização do Estado e do 
serviço público, aos conflitos nas 
relações de trabalho e às pers-
pectivas de classe. O objetivo da 
PR-4 foi promover a reflexão so-
bre a luta dos trabalhadores, as 
perspectivas e ações sob a ótica 
da política, do Estado e do tra-
balho, na busca por conquistas 
sociais e econômicas dentro do 
novo conceito de Estado. 

Distribuição de renda
Para Carlos Ziller, passados 

12 anos de governo do Partido 
dos Trabalhadores (PT), muitas 
coisas mudaram, e a principal 
delas na sua avaliação foi a dis-
tribuição de renda. “O Brasil pas-
sou por uma distribuição de ren-
da impressionante nos últimos 12 

Reflexões sobre trabalho,
produção e riqueza

DEBATE/PR-4 

anos. É perceptível. Aqueles que 
trabalham, os empregados, efeti-
vamente estão ganhando mais do 
que ganhavam há 12 anos”.

Os programas assistencia-
listas ajudaram, mas na visão 
do professor o grande motor da 
distribuição de renda foi a re-
muneração pelo trabalho. E a tal 
distribuição não foi igual, pelo 
contrário, provocou um efeito. “O 
número de bilionários aumentou 
oito vezes. Efeito extraordinário 
numa conjuntura excepcional 
que produziu a distribuição de 
renda e ao mesmo tempo aumen-
tou significativamente o número 
absoluto de bilionários”.

Para Ziller, essa distribuição 
de renda veio acompanhada de 
mais efeitos. Despertou na popu-
lação o senso por direitos – tra-
duzido pelas manifestações de 
junho de 2013 e que continuam 
em menores proporções – e des-
montou as estruturas políticas 
representativas dos trabalhadores 
como a CUT, que teve seus diri-
gentes transferidos do ambiente 
sindical para o Estado. Mas ape-
sar desse efeito, Ziller classificou 
a ida de dirigentes sindicais para 
a estrutura de governo e o desper-
tar da cidadania como resultado 
das conquistas dos trabalhadores. 

Distribuição e 
concentração
Segundo o professor Mauro 

Iasi, a distribuição de renda foi 
concomitante a uma enorme 
concentração de renda nos 12 
anos de governo do PT. E apre-
senta dados. “O salário mínimo, 
se considerarmos o salário mí-
nimo do Dieese, é próximo de 
23,9% do valor que deveria ter. Os 
10% mais ricos saltaram de 53% 
para 75,4% da riqueza nacional”.

Para Iasi, isso aconteceu de-
vido à aliança proposta e opera-
da pelo governo Lula, que criou 
as condições para a acumula-
ção de capitais. “Acreditou no 
mito que uma vez se dando essa 
acumulação a própria riqueza 
pública como um todo cresce e 
permite a distribuição de renda. 
Mas o capital produz riqueza 
num polo da sociedade ao mes-
mo tempo que produz miséria 
noutro polo da sociedade”.

E em sua avaliação esse mito 
foi o responsável pelo “pacto” 
firmado pelo PT, que avaliava a 
necessidade de um novo contra-
to social para beneficiar a todos, 
grandes capitalistas, trabalhado-
res, classe média, população. “A 
lógica foi distribuir renda para 
inserir as pessoas no mercado”. 

Mas os programas para agir 
sobre a desigualdade, na aná-
lise do professor, fracassaram. 
E a ação focalizou em atacar a 
miséria absoluta com os progra-
mas típicos de enfrentamento 
da questão e cujo resultado foi 
o benefício maior aos mais ri-
cos. “Pouco dinheiro na mão 
de muitos. Tirou-se uma consi-
derável fatia da população que 
vivia na miséria absoluta. Para 
um programa emergencial, se-
ria louvável. Mas essa política 
dobrou a renda dos 20% mais 
pobres e fez com que as 15 famí-
lias mais ricas do país tenham 
mais riqueza do que todas as 14 
milhões de pessoas beneficiadas 
pelo Bolsa Família. E isso seguiu 
no mandato Dilma”.

Iasi sustenta que o resultado 
da “migalha de distribuição de 
renda de um lado e a enorme 
concentração de outro” não é 
uma novidade diante do modelo 
de desenvolvimento escolhido. E 

para resolver só vê como saída, 
o rompimento com o capital. 
“Não há possibilidade de dimi-
nuir essas desigualdades, ainda 
que em momentos conjunturais 
elas possam formalmente dimi-
nuir a miséria absoluta, sem que 
com isso se reproduza as condi-
ções que aprofunda tanto a mi-
séria relativa quanto em longos 
períodos a própria miséria abso-
luta. Portanto, a solução é rom-
per com o capitalista no sentido 
de uma sociabilidade fundada 
em outras relações sociais. O que 
nós queremos mesmo é uma so-
ciedade comunista”.

Opção pelo futuro
André Singer afirma que hou-

ve um conjunto importante de 
avanços nos últimos 12 anos do 
ponto de vista dos trabalhadores. 
Ele refutou os argumentos do 
professor Iasi, afirmando que se 
combateu a pobreza extrema e 
houve ganho salarial expressivo 
para os trabalhadores com uma 
situação de pleno emprego. Mas, 
no seu raciocínio, essas conquis-
tas estão sob ameaça diante da 
conjuntura atual e do avanço do 
capital sobre o trabalho. Sendo 
preciso então haver uma escolha 
pelos trabalhadores.

Ele explica que o governo 
Dilma enfrentou uma situa-
ção nova, que não se deu nos 
mandatos anteriores. “Ela está 
enfrentando uma crise mundial 
de uma natureza que não conse-
gue ser revertida pelos mecanis-
mos que foram usados em 2008 
e 2009. Os reflexos dessa crise 
econômica no Brasil resultaram 
numa perda de dinamismo da 
economia, e para que o processo 
de conquistas que foi iniciado 
continuasse seria necessário que 

o Brasil retomasse o crescimento 
na ordem de 4,5% a 5% ao ano”.

Singer avalia o que houve 
no governo Dilma. “Na minha 
opinião, consciente dessa situa-
ção, o governo Dilma tentou, no 
seu primeiro período, uma infle-
xão à esquerda, ou seja: tentou 
modificar a política econômica, 
pela primeira vez, enfrentan-
do o núcleo do capital, que é o 
seu núcleo financeiro, por meio 
de uma política que combinou 
a redução acentuada dos ju-
ros com a valorização do real e 
o investimento público, de tal 
maneira a relançar a economia 
com duas características muito 
importantes do ponto de vista 
dos trabalhadores, que é uma 
reindustrialização do país e uma 
aceleração do processo de distri-
buição de renda”.

Mas o professor relata que  
essa tentativa do governo Dilma 
durou cerca de um ano, mais 
ou menos de meados de 2011 a 
meados de 2012. E o problema 
para os trabalhadores é que essa 
tentativa fracassou. “Fracassou 
ao que parece, ao julgar pelo 
que dizem os economistas, por-
que faltou investimento. Faltou 
investimento porque aparente-
mente os setores capitalistas que 
estariam sendo beneficiados por 
essa política, sobretudo os da in-
dústria, decidiram não investir.

André Singer tem uma hi-
pótese: de que as razões estão li-
gadas a uma opção de natureza 
política. “A burguesia percebeu 
que se aderisse a esse projeto e 
apoiasse essa política que foi 
tentada pelo governo Dilma, os 
trabalhadores, junto com o Es-
tado, ficariam muito fortes. Ou 
seja, ganhariam uma verdadeira 
capacidade de condução da eco-
nomia brasileira que não houve 
antes. Mas nessa conjuntura 
atual estamos vivendo um perí-
odo diferente. E a pergunta que 
nós temos que fazer é a seguinte: 
O que é que vem pela frente no 
próximo período e o que nós po-
demos fazer?”

Para ele, o capital se unifi-
cou em torno da ideia de que é 
preciso fazer a partir do ano que 
vem um ajuste fiscal forte, ou 
seja, cortar gastos públicos para 
rearrumar a casa do seu ponto 
de vista. “E, na minha opinião, 
produzir uma diminuição ex-
pressiva do valor do trabalho. Aí, 
sim, revertendo esses aumentos 
de renda que foram efetivos. Eu 
acredito que o projeto que vem 
do lado do capital é na direção 
de reverter esses ganhos para 
aumentar o que os formula-
dores econômicos desse campo 
chamam de aumentar a produ-
tividade brasileira. O que signi-
fica reduzir o valor do trabalho 
para aumentar a competitivi-
dade do Brasil”.
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