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A  diretoria Unidade na Luta convoca para reunião 
no dia 7 de agosto, quinta-feira, às 9h, no auditório 
do Quinhentão, no CCS.

Aposentados e 
pensionistas

Esta semana, a diretoria 
sindical retoma as reuniões nas 
bases para discutir as impor-
tantes demandas da categoria, 
como a implantação dos turnos 
ininterruptos com jornada de 30 
horas, regras de aposentadoria 
e contagem de tempo especial 
para trabalhadores em situação 

insalubre e de periculosidade, 
ações judiciais, negociação da 
pauta interna com a Reitoria e dar 
informes gerais. 

A proposta é dar continuida-
de à mobilização e à luta dos 
técnicos-administrativos como 
se ainda estivéssemos em greve, 
e envolver as direções das uni-

dades na campanha pelos três 
turnos. Vários companheiros da 
base já procuraram o Sindicato 
para agendar reuniões. Faça 
você também a sua parte e fale 
por e-mail com a secretaria da 
entidade (secretaria@sintufrj.
org.br). 

 Em Brasília, a Fasubra cum-

pre o calendário de negociação 
com o governo. Na semana pas-
sada houve duas reuniões: dias 
17 e 18, e esta semana tem mais, 
dias 23 e 24. Mas sem mobiliza-
ção nas bases não alcançaremos 
nosso objetivo, que é a conquista 
das pendências do acordo de 
2012. Além disso, temos que estar 

atentos ao que vem ocorrendo 
no país, principalmente contra 
os movimentos sindical e social, 
como a criminalização das 
greves e as prisões de militantes 
em caráter preventivo. O que é 
isso?, preventivamente. Temos 
uma Constituinte e, ela deve ser 
respeitada.  Página 3 

A mobilização e a luta continuam
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terceirizadoS

Fotos: Renan Silva

Cerca de 130 trabalhadores ter-
ceirizados do Instituto de Pesquisa 
e Elaboração de Projetos e Planos 
Integrados (Ipeppi) que prestam 
serviço ao Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (HUCFF) 
estão em greve desde sexta-feira, 
dia 11, por falta de pagamento de 
salário. A maioria exerce a função 
de maqueiro, uma atividade con-
siderada essencial para a rotina 
hospitalar. 

Na terça-feira, dia 15, com o 
apoio do Sintufrj, pela manhã, eles 
fecharam por uma hora a Rua Pro-
fessor Rodolpho Paulo Rocco, em 
frente ao HUCFF e foram recebidos 
pelo diretor da unidade, Eduardo 
Côrtes. À tarde, acompanhado de 
uma comissão dos grevistas, Côrtes 
foi à Reitoria tentar uma saída para 
o problema. A expectativa era que 
fosse possível a universidade fazer o 
repasse direto dos meses de salário 
atrasado aos trabalhadores. 

Mas, segundo a comissão, a 
Reitoria somente obteve autoriza-
ção da Ipeppi para pagar o salá-
rio de maio, o que deverá ocorrer 
nesta terça-feira. No dia seguinte, 
às 7h, eles se reunirão novamen-
te em frente ao HUCFF para saber 
se manterão ou não a greve até 
receberem também o pagamento 
de junho. Além dos trabalhadores 
lotados no HUCFF, a empresa ca-
loteira mantém contrato com a 
UFRJ para prestação de serviços no 
Instituto de Puericultura e Pedia-
tria Martagão Gesteira (IPPMG), 
em unidades da Praia Vermelha e 
no Museu Nacional.    

Explicação da UFRJ
Segundo informou a asses-

soria de imprensa da UFRJ, na 
quarta-feira, 16, o pró-reitor de 
Gestão e Governança em exercício, 
Marcelo Gonçalves, reuniu-se com 
o diretor do Ipeppi e com os dire-

A vergonha não acaba
Não há um mês sem uma greve de 
terceirizados por atraso de salário. 
Respeito a direitos trabalhistas não 
faz parte da rotina das empreiteiras, 
que lucram com a exploração de mão 
de obra pagando salários baixos a 
trabalhadores de todas as idades

tores do HUCFF e do IPPMG para 
o apurar o atraso no pagamento.

A assessoria disse que, como 
a empresa informou que o paga-
mento dos salários não foi reali-
zado porque as contas bancárias 
foram congeladas pela Justiça, a 
UFRJ faria o pagamento direta-
mente aos trabalhadores, até que 
o Ipeppi regularizasse a situação. 
E que, no momento, a universida-
de aguardava o repasse da folha 
de pagamento pela empresa para 
pagar os sem-salário. 

Situação de 
exploração se repete

De acordo com os trabalha-
dores do Ipeppi, também estão 
sem receber salários os prestado-
res de serviços da empresa Car-
ter, que atende o IPPMG. Além 
de constantes atrasos de paga-
mento, as terceirizadas contra-
tadas pela universidade se asse-
melham pelo total desrespeito 
a direitos trabalhistas básicos, 
como o registro do empregado 
na Carteira de Trabalho. 

A remuneração praticada por 
essas empresas também nunca 
ultrapassa o salário mínimo, e 

COODENADOR-GERAL do Sintufrj Celso Procópio no centro da manifestação

TRÂNSITO ficou interrompido na via por uma hora 

SEM-salário fecham a rua em frente ao HUCFF

GREVISTAS conversam com Marcos Maldonado

CÔRTES se reúne com a comissão de terceirizados e os 
coordenadores do Sindicato Celso, Rubens de Morais e Ana Célia 

auxílio-alimentação e o vale-
transporte não têm periodicidade. 
No caso dos trabalhadores do Ipep-
pi que atuam no HUCFF transpor-
tando doentes em macas, desde a 
renovação do contrato com a UFRJ 
em 17 de maio que eles deixaram 
de receber os adicionais de insalu-
bridade e periculosidade.   

“Entramos em todas as áreas 
do hospital para pegar e deixar pa-
cientes e acham que não corremos 
riscos de contaminação. Fazemos 
isso há anos, pois a maioria não 
tem menos de quatro anos de 
trabalho no HU”, denunciou um 
maqueiro.

São também contratados via 
Ipeppi os responsáveis pelo setor 
(Núcleo Interno de Regulação) 
que registra a entrada e a saída de 
pacientes e os procedimentos feitos 
nele para enviar ao Sistema Único 
de Saúde (SUS) e garantir o pa-
gamento ao hospital. Assim como 
secretárias e recepcionistas.

Porém, pasmem: todos os tra-
balhadores do Ipeppi na universi-
dade quando tinham a carteira de 
trabalho assinada eram registra-
dos como mensageiros, e o salário 
bruto é R$ 810,00. 

MANIFESTANTES denunciam em cartazes desrespeito
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REUNIÕES SINDICAIS

Depois de a proposta de porta-
ria ser apresentada no Conselho 
Universitário, a diretoria do 
Sintufrj deu prosseguimento à 
campanha pela implantação na 
UFRJ dos turnos contínuos inin-
terruptos com jornada de 30 horas 
semanais pautando a discussão 

Encontros setoriais do Sintufrj com a categoria

Nota de repúdio

Três turnos é a porta para a 
capacitação e a qualificação

Calendário de reuniões setoriais
Dia 22, terça-feira:

 A diretoria do Sindicato se reunirá com os trabalhadores do Instituto de Biologia, Nutes, Faculdade 
de Farmácia, IBQM e Anatomia, das 14 às 17h, no Salão Azul no bloco A, do CCS.  

 Escola de Química, prédio do CT, às 10h30, na sala E-205. 

Dia 23, quarta-feira:
 Às 13h30, reunião do Sindicato com os técnicos-administrativos da UFRJ-Macaé.

nas unidades. Posteriormente, o 
tema será levado aos seis Conselhos 
de Centro: CCS, CFCH, CCJE, CLA, 
CCMN e CT. 

Outros assuntos importantes 
para a categoria também serão 
tratados nas reuniões setoriais, 
tais como: conquistas da greve, 

O reitor da UFRJ, Carlos Levi, divulgou nota na quarta-feira,16,  condenando as prisões 
preventivas de manifestantes e a violência policial registrada no último fim de semana, 
no Rio de Janeiro. Confira abaixo a íntegra do documento:

“A UFRJ, historicamente comprometida com a democracia, com a liberdade de expres-
são e com a defesa intransigente dos direitos humanos, torna público seu repúdio a toda 
e qualquer ação que ameace direitos e conquistas que garantam a liberdade de expressão 
e a livre manifestação.

A UFRJ registra, portanto, a sua grave preocupação com os atos levados a cabo, no 

último sábado (12/7), com a busca e prisão preventiva de pessoas, com base na acusação 
de crime de formação de quadrilha armada.

A UFRJ condena também a violência policial que, mais uma vez, foi registrada no Rio 
de Janeiro contra civis, entre eles diversos profissionais da imprensa.

Assim como destacado pela Anistia Internacional, a UFRJ demonstra sua preocupação 
com a repetição de um “padrão de intimidação” contra ativistas e manifestações populares 
democráticas”.

Carlos Levi, Reitor da UFRJ

TRABALHADORES acompanham a entrega da proposta de portaria no Consuni

RISANEIDE Alves Cordeiro

reivindicações da pauta interna 
em discussão com o reitor na mesa 
permanente de negociação com a 
Reitoria, regras de aposentadoria 
e contagem especial em situação 
de insalubridade e periculosidade, 
ações judiciais e informes gerais da 
entidade de classe. 

A representante dos técnicos-administrativos no Conselho de Centro 
do Centro de Ciências da Saúde (CCS), Risaneide Alves Cordeiro, acha 
importante a campanha deflagrada pelo Sintufrj pela implantação dos 
turnos ininterruptos com jornada de 30 horas semanais. “Na prática 
isso já ocorre, e me sinto feliz em levar essa demanda para o Conselho 
de Centro do CCS, onde se reúnem as mais importantes cabeças da 
universidade por ser a maior decania”, festejou. 

Na avaliação da chefe do Financeiro do Instituto de Biologia, ca-
pacitação, qualificação e qualidade de vida estão interligadas, por isso 
a jornada de 30 horas semanais deve se tornar realidade o mais breve 
possível para todos os trabalhadores da UFRJ. “A gente quer fazer um 
bom trabalho, mas para isso precisamos ter tempo para estudar. E já 
está mais do que provado que o trabalhador com qualidade rende mais 
e com eficiência”.

Segundo Risaneide, apostar na capacitação de todos os trabalhado-
res da universidade significa dar passos à frente para a integração dos 
técnicos-administrativos e docentes no fazer institucional. Para ela, 
muitas vezes as causas de conflitos entre os dois segmentos é porque um 
não sabe o que dar e o dirigente não sabe pedir, porque ambos não estão 
preparados: um para assumir novas tarefas e o outro para administrar. 

“Há muita cobrança em cima da gente. É preciso mudar a cultura 
dos técnicos-administrativos e dos professores, pois acima de tudo tem 
que estar o fazer de cada um, que deve ser o melhor possível”, disse a 
risonha funcionária. Para reforçar a importância do trabalhador estar 
sempre se qualificando, ela cita a si própria como exemplo. “Ao voltar a 
desempenhar tarefas de finanças, tive que fazer uma reciclagem, pois a 
legislação está sempre mudando. Infelizmente temos que nos capacitar 
fora, porque a instituição não nos oferece cursos”, queixou-se. 

Outra preocupação da técnica-administrativa é com a evasão dos 
recém-concursados, o que pode ser estancado com a nova jornada. “Os 
últimos concursos têm trazido muita gente capacitada, com mestrado, 
doutorado, mas que acaba não vestindo a camisa da universidade, e a 
instituição se transforma em trampolim para outros concursos. Quem 
faz isso não está errado. Afinal, eles fizeram um investimento pessoal e 
vão atrás de retorno financeiro”, constata. 
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Instituto de Nutrição e Espaço Saúde Sintufrj 
juntos pela qualidade de vida dos trabalhadores

Vinte e cinco trabalhadores na 
UFRJ participam do programa piloto 
Saúde na Medida Certa, que reúne 
acompanhamento nutricional e 
físico. O projeto foi lançado no dia 
15 pelo Instituto de Nutrição Josué 
de Castro em parceria com o Espaço 
Saúde do Sintufrj, a Faperj e a Fa-
culdade de Farmácia. O objetivo da 
iniciativa é perder peso com saúde. 

O programa vai durar seis meses 
e as cinco equipes serão acompanha-
das nos quatro desafios que valerão 
pontos. O vencedor ganhará, no fim 
do ano, um fim de semana numa 
pousada em Cabo Frio com direito a 
acompanhante. No primeiro dia do 
programa os participantes participa-
ram de uma oficina culinária para 
incentivar a alimentação saudável.

Objetivos do Sintufrj e 
do Instituto de Nutrição

“Essa parceria foi muito feliz, 
porque hoje no Rio de Janeiro em 
quase todas as praças foram insta-
lados equipamentos visando à qua-
lidade de vida da população. Espero 
que este projeto se propague por 
toda a universidade. O objetivo não 
é contribuir para a perda de peso. 
Ao chegarmos a uma determinada 
idade, precisamos de qualidade de 
vida”, disse o coordenador de Esporte 
e Lazer do Sintufrj, Jorge Pierre. 

“Na nossa gestão, queremos 
realmente buscar parcerias com a 
instituição para beneficiar os tra-
balhadores. A ideia é somar forças 
para podermos avançar. No Espaço 
Saúde, buscamos fomentar o exer-
cício, uma atividade, para estimular 
a qualidade de vida. Apostar nesse 
viés é importante, já que nossas 
lutas com o governo têm fracassa-
do. Espero que a partir desta ideia 
possamos fomentar e fortalecer um 
projeto maior que estamos buscan-
do no Ministério dos Esportes, pois 
queremos envolver 1.200 pessoas”, 
complementou o coordenador-geral 
Francisco de Assis.

A professora Eliane Fialho, ide-
alizadora do projeto, afirmou que a 
ideia não é um plágio do programa 
Fantástico da TV Globo, ela surgiu na 
festa de encerramento do instituto, em 
dezembro de 2013. Segundo ela, os 
funcionários da universidade se reú-
nem no almoço, mas não têm tempo 
para se alimentar direito. Então pen-
saram numa forma de ajudá-los. 

A ponte com a coordenadora 
técnica do Espaço Saúde do Sintu-
frj, Carla Nascimento, que procurou 
a professora, foi feita pelo Luciano 
Alvarez, que trabalha no instituto e 
frequenta o Espaço Saúde. 

“E com a equipe extremamente 
motivadora do Espaço Saúde, e eu 

saindo da direção, pensei em como 
seria bom participar de um projeto 
fora do cotidiano burocrático”, con-
tou Eliane Fialho. 

A consulta nutricional dos parti-
cipantes do programa será feita pelo 
Laboratório de Avaliação Nutricional 
(Lanutri), do Instituto de Nutrição. 
Haverá medição da massa corpo-
ral, anotação de medidas e peso, e 
o acompanhamento será mensal. 
Os exames de sangue serão feitos na 
Faculdade de Farmácia, e o atestado 
médico para a atividade física com 
os devidos testes é obrigatório.

“As equipes do Instituto de                                                                  
Nutrição e do Espaço Saúde estão 
vestindo a camisa do projeto. O foco 
é a melhoria da condição geral do 
funcionário, não é só perder peso”, 
anuncia Eliane Fialho.

Tarefas do Espaço Saúde
Os profissionais do Espaço 

Saúde, instrutores de educação fí-
sica e fisioterapeutas, traçarão um 
programa específico para cada 
participante. Além dos exercícios 
físicos, as equipes contarão com o 
apoio também das terapias alter-
nativas, como a auriculoterapia. 
Haverá aulas de danças, ginástica 
localizada e circuito para condi-
cionamento físico. 

Carla Nascimento enalteceu o 
apoio do coordenador Jorge Pierre, 
que há 10 anos acompanha o tra-
balho do Espaço Saúde, e deu seu 
recado para os participantes. “Com 
o seu apoio ao longo dessa jornada 
conseguimos dar o formato que o 
Espaço tem hoje. Não faltem, pois 
a regularidade é importante. E esse 
projeto é interessante para que vocês 
tomem consciência de que a ativi-
dade física aliada a uma alimenta-
ção saudável traz bons resultados”. 
Quem não faltar ganhará um bônus 
de terapia alternativa, como massa-
gem relaxante ou reflexologia.

Serão quatro desafios a serem 
vencidos pelas equipes. O primeiro 
é uma corrida de dois quilômetros 
daqui a um mês. O segundo será 
um crossfit, que é um circuito com 
obstáculos. O terceiro, uma corrida 
de quatro quilômetros. O quarto de-
safio, o crossfit com uma intensida-
de maior, e para fechar uma corrida 
de oito quilômetros. Os instrutores 
Carlos Guimarães, Elaine Almeida, 
Michele Moraes e a fisioterapeuta 
Fabiana Cardoso do Espaço Saúde  
falaram sobre o trabalho que será 
desenvolvido e deram também seu 
recado incentivando o grupo.

Motivação
Dois alunos do Espaço Saúde, 

Rodrigo Cravo e Glauce da Concei-

ção, relataram suas experiências 
destacando o esforço pessoal e o 
bom trabalho da equipe. Eles dis-
seram que a dedicação e a vontade 
são fundamentais, porque vencer a 
balança e alcançar disciplina para se 
alimentar bem e praticar exercícios 
dá trabalho, mas vale muito.

“A minha motivação foi a de 
mudar. O projeto é ótimo, mas é 
fundamental termos iniciativa. Es-
tava com 107 quilos e caminhava 
para a diabetes, perdi seis quilos e 
meus exames já ficaram perfeitos. 
O Espaço Saúde é diferente de uma 
academia tradicional: é acolhedor, 
a equipe é maravilhosa e os colegas 
também. É real a intenção em trazer 
qualidade de vida. Sou da graduação 
da Nanotecnologia e meu expedien-
te começa no Espaço Saúde, onde 
chego às 7h. Hoje estou com 75 qui-
los e aprendi a ter hábitos saudáveis e 
fazer disso parte da minha vida. Vale 
a pena. Pra mim a palavra mágica 
foi disciplina”, disse  Rodrigo.

“Eu tinha 123 quilos. Fiz cirur-
gia bariátrica e tive uma série de 
complicações. Me recuperei, voltei à 
vida normal e com o passar do tem-
po minha alimentação retornou ao 
que era. Se você continua a comer 
errado, vai ganhar peso novamente. 
De 67 quilos que tinha, passei para 

81 quilos. Frequentava a academia, 
mas não me adaptava. Acabei desis-
tindo. E aí conheci o Espaço Saúde. 
É uma família que te acolhe para 
te ajudar a ter qualidade de vida. Te 
estimula o convívio com os colegas 
e o cuidado é diferente. Aqui todo 
mundo te ajuda, se tiver errado te 
corrigem. Comecei a participar do 
circuito de corrida e hoje corro de 10 
a 15 quilômetros sem me cansar. Eu 
quase morri e me conscientizei, pois 
tive uma nova oportunidade”, afir-
mou Glauce.

Expectativas 
 Márcia Maria Barros, professo-

ra do Instituto de Nutrição: “Preciso 
muito, o negócio está feio”.

 Audrey Cintra, funcionária do 
Hospital Universitário: “Estou me 
candidatando ao Medida Certa como 
estímulo a mais”.

 Luciano Alvarez: “Sou funcio-
nário do Instituto, frequento o Es-
paço Saúde e não tenho dúvida do 
sucesso do projeto”.

 Danilo Ribeiro, professor da Fa-
culdade de Farmácia: “Se o Ronaldi-
nho ganhou seis milhões para perder 
peso, se eu ganhar 600 fico satisfeito”.

 Vanira Oliveira, funcionária da 
Prefeitura Universitária: “Já estou 
chegando aos 60 anos e quero ter 
qualidade de vida”.

FRANCISCO de Assis, Jorge Pierre e Carla Nascimento

ELIANE Fialho, Ana Luiza e Marcele
NO pRImEIRO dia, participantes aprendem a fazer 
comida saudável  com a equipe do Instituto de Nutrição

pARTICIpANTES e profissionais do Instituto de Nutrição 
que fazem parte do programa e do Espaço Saúde Sintufrj

Fotos: Renan Silva
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