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Esta decisão foi tomada pelos 
técnicos-administrativos em educação 
na assembleia realizada no dia 21 de 
maio, no Quinhentão, com a presença 
de cerca de 500 pessoas. “É greve nas 
federais” foi a palavra de ordem que uniu 
todas as correntes políticas, e a adesão 
ao indicativo de greve da Fasubra foi 
aprovado por unanimidade. 

De acordo com a direção da Fasubra, 
a greve foi aprovada por pelo menos 80% 
das assembleias realizadas pelos sindica-
tos filiados à Federação. Até sexta-feira, 
dia 22, mais de 30 entidades de base já 
haviam aprovado a deflagração do mo-

GREVE GERAL NAS IFES

Na UFRJ a categoria para
a partir do dia 29 de maio

Dias 26, 27 e 28 de maio. Duas 
chapas disputam a preferência da 
categoria sindicalizada: a 1 – Quem 
Sabe Faz a Hora – Oposição; e a 2 – 
Unidade na Luta! Não deixe de votar, 
companheira e companheiro. Vamos 
fortalecer a nossa entidade de classe! 
PÁGINAS 3, 4 E 5

vimento grevista a partir do dia 28 de maio. 
Os trabalhadores das universidades 

federais estão em campanha salarial e 
desde o final de 2014 tentam negociar com 
o governo. O pouco-caso dos Ministérios do 
Planejamento e da Educação não deu outra 
alternativa à categoria se não a greve. 

A pauta específica sairia da plenária da 
Fasubra realizada no fim de semana e a 
delegação do Sintufrj viajou com a tarefa de 
incluir seis itens de reivindicações. PÁGINA 7  

Com certeza o movimento de greve vai 
crescer país afora com a expectativa de 
adesão dos professores – o Andes também 
aprovou indicativo de greve a partir do dia 28 

de maio, e em várias universidades federais, 
como a UFF, a categoria já decidiu pela ade-
são. Na UFRJ, os docentes fazem assembleia 
no dia 27, às 13h, no Quinhentão.  

A luta dos servidores das Ifes e dos 
servidores públicos federais em geral não 
se restringe à conquista apenas das suas 
reivindicações, mas em barrar as MPs, o 
ajuste fiscal e o projeto de terceirização 
sem limites do governo Dilma, que impõe 
a  todos os trabalhadores brasileiros pagar 
a conta dos prejuízos causados ao país pelos 
corruptos e banqueiros, e o pagamento de 
juros da dívida pública. 

PÁGINAS 2, 6 E 8



2 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1119 – 25 a 31 de maio de 2015 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

dois pontos

Governo corta R$ 70 bi no Orçamento 
e redução na Educação é mais de R$ 9 bi 

O bloqueio de verbas do Orçamento 
da União em recursos movimentados pelo 
Poder Executivo – de cerca de 70 bilhões 
de reais – abrange todos os ministérios e 
órgãos federais, e inclui gastos com o custeio 
da máquina, projetos sociais, educação, 
saúde e obras de infraestrutura, inclusive 
investimentos do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) e do programa Minha 
Casa Minha Vida. Na Educação o corte foi 
de R$ 9,42 bilhões.

O anúncio do governo foi no final da tar-
de da última sexta-feira, 22 de maio. O maior 
corte ocorreu no orçamento do Ministério 
das Cidades, com contingenciamento de R$ 
17,23 bilhões. Em seguida, o Ministério da 

Saúde teve corte de R$ 11,77 bilhões em seu 
orçamento. O Ministério da Educação teve o 
terceiro maior corte, de R$ 9,42 bilhões. O 
Ministério dos Transportes teve redução de 
R$ 5,73 bilhões em seu orçamento e o da 
Defesa, de R$ 5,61 bilhões.

O objetivo do governo Dilma é convencer 
os investidores da garantia dos investimentos 
no Brasil. O bloqueio do ano passado nem 
chegou perto do contingenciamento de 
2015 – 44 bilhões de reais. O corte maior 
foi também para cobrir despesas não pagas 
de 2014. Mas apesar do contingenciamento 
expressivo, a maioria dos analistas acredita 
que ele não será suficiente para ajudar o 
governo a cumprir a meta de superávit 

primário – economia feita pelo governo 
para pagamento de juros da dívida pública.

O bloqueio das verbas está sendo 
acompanhado de medidas de reforço da 
receita. O chamado ajuste fiscal. Depois 
de aprovar mudanças para a concessão do 
seguro-desemprego, do abono salarial, do 
seguro-defeso para o pescador profissional, 
o governo editou medida provisória elevando 
em cinco pontos percentuais a alíquota da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL) de instituições financeiras, isto é, de 
15% a 20%, em medida destinada a gerar 
a um ganho de arrecadação. Dilma tem 
elevado uma série de impostos para cativar 
investidores.

Educação já sofre 
com o ajuste fiscal

Já no início do ano, o Ministério 
da Educação foi o que sofreu maior 
contingenciamento de gastos devido ao 
ajuste fiscal do governo. “O Brasil, Pá-
tria Educadora” viu suas universidades 
federais entrarem numa profunda crise 
e o corte de verbas chegou a provocar 
por duas vezes o adiamento do ano letivo 
na UFRJ, que recentemente teve unida-
des fechadas por falta de pagamento 
dos trabalhadores terceirizados, em 
consequência de atraso na quitação de 
faturas das empresas contratadas para 
fazer os serviços. 

Sexta-feria, dia 29: todos à Cinelândia!

Concentração começa às 15h, na Cine-
lândia. Os sindicatos e as centrais sindicais 
farão panfletagem à população e se revezarão 
no corro de som. O ato unitário está previsto 
para começar às 18h.   

Espaço Saúde do 
Trabalhador é 
elogiado

O Espaço Saúde do Trabalhador tem rece-
bido muitos elogios da categoria.  A possibili-
dade de praticar várias modalidades de exer-
cícios físicos, os tratamentos alternativos  e a 
dedicação da equipe são os fatores apontados 
como responsáveis pelo sucesso do setor.

A técnica em secretariado da Coordena-
ção de Políticas de Saúde do Trabalhador 
(CPST) e servidora da UFRJ desde 1987, Te-
resinha Mourão, fez questão de registrar seu 
agradecimento ao trabalho realizado pelos 
profissionais do Espaço Saúde do Trabalha-
dor. Ela faz terapia com pedras quentes desde 
o ano passado.

“Vim elogiar o tratamento que a Carla 
[coordenadora administrativa] e a equipe 
nos dão. É uma dedicação, um cuidado e um 
carinho muito grandes. Nós somos muito 
bem recebidos, e a gente sai da terapia com-
pletamente relaxada. E esse tipo de tratamen-
to alternativo fora é muito caro. O tratamento 
aqui é muito bom. Estou muito satisfeita . A 
Carla é especial e as meninas [fisioterapeu-
tas] são muito delicadas. A única coisa que 
faço ressalva é o acesso. Não tenho carro e 
para eu sair da CPST para vir e sair do Espaço 
Saúde é uma dificuldade”, disse Teresinha. 

30 anos de 
Centro Cirúrgico

No dia 2 de junho, às 7h, na copa do 
Centro Cirúrgico, será realizada homena-
gem aos servidores que completam 30 anos 
de trabalhos no setor. 

Blog e Facebook 
do Sintufrj

O Sintufrj inaugurou um novo blog e um 
novo perfil no Facebook. A intenção é man-
ter a categoria informada sobre as atividades 
diárias sindicais e as deliberações da direção. 
Para conferir, basta clicar no link disponível 
no site www.sintufrj.org.br.

Contra a terceirização, 
as MPs 664 e 665, 
o ajuste fiscal e em 
defesa dos direitos e da 
democracia

Inscrições para o Enem 
De 25 de maio a 5 de junho estarão abertas as inscrições para o Enem, das 10h às 23h59 do último dia.
O Sintufrj disponibilizará na subsede sindical no HUCFF um computador com impressora para que o servidor e seu dependente façam sua inscrição. 

 Aulas de Campo:
Floresta da Tijuca (Interdisciplinaridade en-
tre Geografia/Biologia);
Pelas Ruas do Rio de Janeiro (Interdisciplina-
ridade entre Geografia/História);
Os 50 anos da ditadura militar – Centro Cul-
tural Banco do Brasil
(Interdisciplinaridade entre Geografia/Histó-
ria/Política e Sociedade/ literatura);
Praça XV (Interdisciplinaridade entre Geo-
grafia/História);
Cinelândia (Interdisciplinaridade entre Geo-
grafia/História);
Arquivos da ditadura – Centro Cultural da 
Justiça Federal (História);

 Projetos:
Conhecendo a UFRJ 2013 e 2014;
Um simulado por semestre – Modelo UERJ e 

Atividades  Educação Sintufrj 2013/2014
Enem 2013 e 2014;
Monitoria de Física;
Clássicos da Literatura Brasileira – Literatura;
Aulas de Apoio aos sábados;
Intensivão 2014;
Projeto Discursivas UERJ 2013 e 2014 ;
Inglês e Espanhol Instrumental 2013;
Curso Preparatório para UFRJ – Terceirizados 
e Extraquadro;

 Cursos de Capacitação:

Leitura/iniciante

e Doutorado

 Eventos:
Aniversariantes do mês;
Seminário: 50 anos do golpe militar – IFCS;
Trilhas ecológicas pelo Rio de Janeiro – 
Geografia.

Jornal do sindicato 
dos trabalhadores  
em educação da uFrJ
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Administração e Finanças

Aposentados Cultura, Educação e Fomação Sindical

Políticas Sociais Esporte e Lazer

Comunicação Sindical Organização e Política Sindical

Suplentes

Coordenação Geral

Luiz Rafael Zé
Luiz Pustiglione

ESS
José Rodolfo Silveira

ESS
Rafael Medeiros

PR-4

Zé Carlos Tibita Leo
José Carlos Pereira

PR-4
Thiago Barcellos Loureiro

CFCH
Leonardo Monteiro

Macaé

Ana Rose Graça
Ana Carolina Sade

IFCS
Roseni Lana da Mota

IG
Maria das Graças

Sodré HUCFF

Rodrigo Vinícius Vera
Rodrigo Martins 

ESS
Vinícius Vieira de Lima

Xerém
Vera Valente

CLA

Mari Tina Felipe
Mariana Magaldi

Xerém
Albertina Guimarães 

Farmácia
Felipe Guimarães 

de Melo FND

Felipe Gustavo Moacir
Felipe Teles Sampaio

Letras
Gustavo Íbis
Biologia

Moacir Selmo Magalhães
EEFD

Fábio FábioCícero Gutemberg
Fábio Marinho

ESS
Cícero Rabello
CPM/ECO

Antonio Gutemberg
DISEG

Val Bia
Valdenise Pinheiro 

Ribeiro Matemática
Ana Beatriz 

Pinheiro e Silva IH
Fábio Porto
Macaé

Fabrício Manuel Marinea
Fabrício Caseiro

TIC/PR-6
Manuel Augusto 

Rodrigues de Andrade
Macaé

Marinea da Silva 
e Silva ODONTO

VOTA PRA MUDAR O SINTUFRJ!

QUEM
SABE
FAZ A HORA

VOTA 26, 27 e 28 de MAIO

CONFIRA NOSSO PROGRAMA COMPLETO EM

facebook.com/oposicaosintufrj
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Fotos: Renan Silva

crise na ufrj

Sintufrj realiza ato e orienta a categoria 
a não trabalhar no dia 18 de maio

Coordenadores sindicais 
e apoiadores participaram do 
ato convocado pelo Sintufrj, na 
segunda-feira, dia 18, a partir 
das 8h, nos pilotis da Reitoria, 
para convocar os técnicos-
administrativos que chegavam 
para trabalhar a aderirem à 
paralisação de protesto pela si-
tuação de calamidade em que 
se encontrava a universidade, 
em consequência do corte de 
verbas para a Educação pelo 
governo federal, que resultou 
na falta de recursos para pa-
gamento às empresas tercei-
rizadas, cujos trabalhadores 
estão sem salários e benefícios 
(vale-transporte e auxílio-ali-
mentação). 

A UFRJ tem pago em dia 
as prestadoras de serviços, 
mas as terceirizadas, por 
sua vez,  nunca cumpriram 
o contrato assinado com a 
universidade. Pelo contrato, 
essas empresas teriam que ar-
car com as despesas dos tra-
balhadores pelo menos por 
três meses, independente da 
fatura paga pela universida-
de. Se isso estivesse ocorren-
do, os salários e benefícios dos 
terceirizados estariam em dia 
e o trabalho sendo executado 
normalmente. 

De acordo com os trabalha-
dores, as empresas de terceiri-
zação de mão de obra para a 
UFRJ não respeitam a CLT: não 
pagam 13º salário, não depo-
sitam o FGTS e não aceitam 
atestado médico. 

Rotina abalada   
Na sexta-feira, dia 15, a 

Reitoria divulgou uma nota re-
comendando a suspensão das 
atividades acadêmicas na se-
gunda-feira, dia 18, em função 
da falta de limpeza nas unida-
des, serviço esse a cargo da em-
presa Qualitécnica.  

Diante da recomendação 
dirigida a decanos e direto-
res de unidades acadêmicas, 
a direção do Sintufrj decidiu 
orientar a categoria técnico-
administrativa a também não 
assumir nenhum posto de tra-
balho nesse dia.

O Sindicato distribuiu 
boletim à categoria nas pri-
meiras horas da manhã de 
segunda-feira e também o 
disponibilizou na página do 
Sintufrj na internet. O texto 
justificava a decisão da dire-
ção sindical em orientar os 
técnicos-administrativos a não 
trabalhar: “por entender que 
a suspensão das aulas deve ser 
seguida de uma ação política 
de indignação contra mais esse 
ataque do governo à UFRJ... O 
lixo que impõe a suspensão 
das aulas também afeta as 
condições de trabalho da nos-
sa categoria”. 

O boletim convocava a ca-
tegoria para o ato, às 8h, na 
Reitoria, contra a política de 
ajuste fiscal do governo e pela 
imediata liberação de recur-
sos para garantir a norma-
lidade de funcionamento na 
universidade.

Solidariedade aos 
terceirizados sem salários

No ato do dia 18, em frente à entrada principal 
da Reitoria, estavam presentes os coordenadores 
(desincompatibilizados em função da eleição 
para o Sindicato) Ana Célia da Silva, Márcia 
Farraia, Rodrigo de Mello, Rubens Nascimento, 
Boaventura Souza Pinto e os apoiadores Esteban 
Crescente, Geraldo Teotônio, Clério Francisco 
Rosa, Rafael Coleto e Rogério Batista. 

“Estamos solidários com os companheiros 
sem salário e também convocando para a 
assembleia de organização da nossa greve, no 
dia 21, às 10h, no auditório do Quinhentão”, 
explicava Esteban. 

Estudantes e terceirizados também compa-
receram ao ato.

Mas apesar da falta de higiene, diretores de 
várias unidades insistiram em manter a rotina 
de trabalho nos setores administrativos.  

PR-4 também divulga nota e o Sintufrj orienta categoria na EBA
A Pró-Reitoria de Pessoal divulgou nota no fim de semana 

informando que as atividades técnico-administrativas no 8º 
andar foram suspensas, sendo mantidas apenas as urgentes 
e inadiáveis, “em especial aquelas que, porventura, possam 
auxiliar na superação das questões que nos obrigam à sus-
pensão”.

O Sintufrj foi convidado a visitar alguns setores cujas 
direções solicitavam a permanência dos trabalhadores, entre 
elas a Divisão de Gestão Documental e de Informação (DGDI) 
e a Escola de Belas Artes (EBA). 

Na EBA, os coordenadores sindicais se reuniram com a 
direção da unidade e os trabalhadores para explicar o motivo 
da paralisação. Os técnicos-administrativos informaram que 
pretendiam parar não apenas em função da sujeira: “Estamos 
solidários com o pessoal terceirizado, que estão trabalhando 
com fome e vindo a pé para o trabalho, porque não têm o 
dinheiro da passagem”, disse Luciene Araújo, chefe da Seção 
de Ensino.

Rodrigo de Mello, do Sintufrj, sugeriu que fizessem uma 
reunião, tomassem sua decisão e redigissem uma ata para 
entregar à direção da unidade, o que foi aceito por todos os 
técnicos-administrativos. 

O diretor da EBA, Carlos Terra, que estava acompa-
nhado da vice-diretora Madalena Grinaldi, concordou 
com o encaminhamento e considerou justo o motivo da 
paralisação. Mas avaliou que a paralisação deveria ser 
de ocupação, até porque os trabalhadores pretendiam 
participar da plenária que a Reitoria estava convocando 
para o fim da tarde para discutir os rumos da situação na 
UFRJ e os resultados da reunião do reitor Carlos Levi com 
o Ministério Público, que ocorreu na mesma segunda-
feira, à tarde, sobre o tratamento dado aos trabalhadores 
terceirizados.

Plenária – A Reitoria confirmou a realização na segunda-
feira, às 16h, de plenária de decanos e diretores, no salão de 
reuniões dos órgãos colegiados.  

DIREÇÃO sindical se reúne com a categoria na Escola de Belas Artes

COORDENADORES sindicais licenciados e apoiadores no ato na Reitoria
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É luta

Categoria aprova greve a partir de 29 de maio
Próxima assembleia dia 2 de junho, às 10h. Local a ser definido. 

A assembleia geral dos técnicos-
administrativos em educação, rea-
lizada na quinta-feira, dia 21, no 
auditório do Quinhentão (CCS), 
aprovou, por unanimidade, o indi-
cativo de greve da Fasubra a partir 
do dia 29 de maio.

Em pé, os cerca de 500 traba-
lhadores presentes numa só voz 
decretaram: “Greve geral em toda 
federal!”. A assembleia aprovou 
também a participação da catego-
ria no Dia Nacional de Paralisação 
– 29 de maio, organizado pelas 
centrais sindicais, realizando atos 
pela manhã e à tarde no Centro do 
Rio de Janeiro.

Reivindicações 
Os oito delegados à plenária 

nacional da Fasubra nos dias 23 
e 24 de maio, em Brasília, terão 
como tarefa defender, para inclusão 
na pauta de reivindicações que a 
Federação negociará com o gover-
no, os seguintes eixos aprovados 
pela assembleia: estabelecimento 
de data-base; índice de 27,3%; pa-
ridade entre ativos e aposentados; 
isonomia de benefícios; fim da Eb-
serh; aprimoramento da Carreira e 
encampação da luta dos terceiriza-
dos na universidade.

Essencialidade
A assembleia definiu como 

atividades essenciais, ou seja, que 
não poderão deixar de funcionar 

liaram também que a construção de 
uma greve da educação com a união 
de professores e estudantes é funda-
mental para contrapor o avanço da 
pauta conservadora em curso no 
Congresso Nacional e a política eco-
nômica do governo, que beneficia 
banqueiros e retira direitos da classe 
historicamente conquistados. 

Outros aspectos levantados na 
assembleia foram a necessidade de 
união dos trabalhadores da UFRJ, 
independente da disputa eleitoral e 
da disputa entre correntes políticas, 
e a participação efetiva da categoria 
na greve e que não faça, como na 
anterior, greve de plantão. O objeti-
vo tem de ser o de fortalecer o movi-
mento paredista e não ao contrário.

Agenda
No dia 25 de maio, segunda-

feira, serão realizadas duas reu-
niões unificadas para organizar a 
paralisação do dia 29: às 18h, no 
Sindipetro, e às 19h, na sede do 
Andes-Rio.

Homenagem
Houve um minuto de silêncio 

em deferência ao companheiro 
José Alberto de Araújo Lima (Lott), 
que faleceu no dia 12 de maio, e 
ao médico cardiologiasta da UFRJ, 
Jaime Gold, que não resistiu a 
um esfaqueamento sofrido no dia 
19 de maio na Lagoa Rodrigo de 
Freitas.

política estudantil

Consuni garante reivindicações dos estudantes e eles desocupam a Reitoria
Os estudantes que ocupavam  a 

Reitoria da UFRJ desde o dia 14 rei-
vindicando assistência estudantil e o 
pagamento aos trabalhadores tercei-
rizados conquistaram uma grande 
vitória na quinta-feira, dia 21.

Em sessão extraordinária convo-
cada pelo reitor Carlos Levi, o Conse-
lho Universitário (Consuni) aprovou 
integralmente as propostas formu-
ladas pela Comissão de Assistência 
Estudantil. 

Após a sessão do Consuni, eles 
realizaram  assembleia  para avaliar 
as conquistas e decidiram pela deso-
cupação do prédio. A discussão foi 
longa e a votação apertada: a saída 
da Reitoria foi aprovada por 99 votos 
a favor e  96 contra. 

Propostas aprovadas
Condições básicas para a mora-

dia na Residência Estudantil (como 
aquisição de caçambas de lixo e 
desratização do local; abertura de 
salas de estudo; biblioteca e sala de 

UNANIMIDADE: todos querem a greve  

MESA: coordenadores Francisco Carlos e Carmen Lucia 

totalmente no período da greve, as 
relacionadas a hospitais, biotérios, 
vigilância, pagamentos de pensão 
por morte, aposentadorias compul-
sórias e folha de pagamento. Foi 
aprovado também que, nas reuni-
ões por locais de trabalho, os traba-
lhadores avaliarão como funciona-
rão seus setores durante a greve. 

Greve forte
As avaliações feitas na assem-

bleia, em sua maioria, conside-
raram que os ataques do governo 
feitos aos trabalhadores e ao setor 
público – principalmente os da 
educação – têm de ter uma resposta 
firme da classe. 

Os trabalhadores da UFRJ ava-

Fotos: Renan Silva

informática); conclusão de obras no 
bloco feminino prevista para outubro 
de 2015 e diretrizes para ocupação dos 
252 quartos do bloco com definição 
de prioridades; celeridade das obras 
do complexo residencial ao lado do 
CCMN; realização de pregão dos res-
taurantes universitários dos campi da 
Praia Vermelha e Macaé; criação de 
comissão para viabilizar alternativa de 
alimentação para estudantes de unida-
des isoladas e do campus Xerém; cum-
primento da decisão 01/2015 do CEG 
sobre o uso do nome social nos registros 
acadêmicos ou funcionais e em docu-
mentos internos da UFRJ, e publicação 
imediata de erratas dos prazos do edital 
de seleção para a bolsa-auxílio e bolsa-
moradia, e encaminhar para o CEG a 
apreciação dos editais para o segundo 
semestre. 

“A maior vitória”
Cada vitória obtida era saudada 

com palavras de ordem pelos estudan-
tes, e ao final a comemoração foi geral. 

Luiza Foltran, representante discente 
no Consuni, explica que a pauta era 
extensa, mas que só agora, depois de 
sete reuniões da comissão, a proposta 
foi fechada e por fim aprovada. “Foi a 
maior vitória. Foi muito bom. A gente 
está muito feliz”, disse ela.

Os estudantes combinaram de 
realizar, no mesmo dia, uma assem-
bleia às 15h para decidir os rumos do 
movimento.

Desocupação 
Dezenas de estudantes ocupavam 

o prédio desde o dia 14 para reivindi-
car, além de pontos da assistência es-
tudantil, o pagamento dos trabalha-
dores terceirizados. Depois de arrumar 
e limpar o salão, até então cheio de 
colchonetes e barracas de acampa-
mento, os alunos deixaram o prédio 
por volta das 23h.

“Optamos pela desocupação da 
Reitoria entendendo que nosso movi-
mento foi vitorioso, pois conseguimos 
a aprovação de todas as pautas da As-

sistência Estudantil e também porque 
a questão dos terceirizados está no Mi-
nistério Público. Fomos informados 
que os salários caíram nas contas 
dos trabalhadores e àqueles que não 
receberam (o salário) por inteiro, 
temos que fazer o recolhimento dos 
contracheques, RGs e CPFs  para a 
Associação dos Trabalhadores Ter-
ceirizados da UFRJ, que entregará 
ao Ministério Público para cobrar da 
empresa”, antecipou Lucas Morais, 
do DCE da UFRJ, estudante de Ges-
tão Pública para o Desenvolvimento 

Econômico e Social.
Segundo Lucas, outro motivo 

que levou à decisão de desocupação 
da Reitoria foi a avaliação de que é 
fundamental trabalhar a mobiliza-
ção para preparar a greve estudantil, 
que deverá ser articulada com o mo-
vimento dos professores e dos técnicos- 
administrativos. 

Na sua agenda de luta está previs-
ta assembleia geral  no dia 28 (local e 
data ainda por confirmar) e reuniões 
e assembleias locais para a organiza-
ção da paralisação.
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crise na ufrj

Atividades acadêmicas são retomadas dia 20 de maio
Após a indicação, pelo rei-

tor Carlos Levi, de suspensão 
das atividades acadêmicas no 
dia 18 de maio devido à falta de 
pagamento dos trabalhadores 
terceirizados da empresa Quali-
técnica, a Plenária de Decanos e 
Diretores de Unidades, realizada 
no mesmo dia, no salão do Con-
selho Universitário, deliberou 
pelo retorno das aulas no dia 20 
de maio. 

A decisão ficou vinculada à 
confirmação do pagamento, no 
dia 19 de maio, dos salários dos 
trabalhadores terceirizados da 
Qualitécnica – principal con-
tratadora dos serviços de limpe-
za na maioria das unidades da 
UFRJ. Cada unidade deliberou 
em sua Congregação pela reto-
mada paulatina das atividades 
administrativas e acadêmicas.   

Plenária conturbada
A Plenária de Decanos e Di-

retores da UFRJ –  instância de 
discussão de dirigentes que se 
reúne mensalmente de forma 
tranquila e rotineira  – foi to-
mada por dezenas de estudantes 
(acampados na Reitoria desde 
14 de maio e mais tantos outros 
de vários centros acadêmicos), 
que pressionaram o reitor por 
uma solução para a situação 
dos terceirizados e cobraram 
providências para melhorias da 
assistência estudantil e para o 
Alojamento.

Em meio às manifestações 
dos discentes por suspensão 
das aulas até a confirmação do 
pagamento aos terceirizados, 
diretores relatavam a situação 
de caos em que se encontravam 
suas unidades, se contrapondo 
ao reitor, que defendia o retorno 
às atividades no dia 19 de maio. 

Carlos Levi justificava sua 
proposta alegando que houve 
“avanço” na audiência com o 
Ministério Público do Trabalho 
(MPT), ocorrida na manhã do 
dia 18 de maio, que garantiu o 
compromisso da empresa Quali-
técnica de pagar os salários dos 
seus funcionários no dia 19 de 
maio e a assinatura de um Ter-
mo de Ajuste de Conduta pela 
empresa de proteção das rela-
ções de trabalho. O reitor acabou 
acatando o pedido dos diretores 
de adiar por pelo menos mais 
um dia o retorno das atividades 
nas unidades acadêmicas.

Segundo Levi, na avaliação 
da Reitoria, o Ministério Público 
do Trabalho ajudará a resolver 
os problemas que a universidade 
tem enfrentado com a Qualitéc-
nica. No dia 22 de maio houve 
nova audiência no MPT para 
análise de instrumentos legais 

que permitam a UFRJ efetuar o 
pagamento direto aos trabalha-
dores da Qualitécnica, em caso 
de novos atrasos pela empresa.

Volta às aulas e ao trabalho 
Com a confirmação do pa-

gamento aos terceirizados, a 
Congregação do Instituto de Fi-
losofia e Ciências Sociais (IFCS) 
decidiu, por unanimidade, rea-
brir o prédio no dia 20 de maio 
e retomar as atividades acadê-
micas no dia seguinte, a partir 
do meio-dia. Mas adiantou que 
fecha o prédio se o mesmo pro-
blema voltar a ocorrer. Em fun-
ção da necessidade de limpeza 
do prédio, os técnicos-adminis-
trativos deliberaram reassumir 
o trabalho somente no dia 22 de 
maio, no horário normal, após 
constatação por seus represen-
tantes das condições de trabalho 
adequadas. 

Na Faculdade Nacional de 
Direito (FND) as atividades ad-
ministrativas foram retomadas 
no dia 20 para atendimento 
emergencial e limpeza do pré-
dio, e no dia 21, as aulas foram 
reiniciadas. A direção divulgou 
nota informando que estará 
atenta ao respeito aos direitos 
dos  terceirizados:  “Aguarda-
mos a reversão definitiva desse 
quadro que torna dividida a uni-
versidade (entre as unidades que 
têm condições de funcionamen-
to e as que não têm) e agride 
o exercício pleno da dignidade 
humana.”

O Conselho Universitário se 
manifestou politicamente e pu-

blicou sua posição: “Contra os 
cortes no Ministério da Educa-
ção (MEC) e no Ministério da Ci-
ência e Tecnologia (MCT); pela 
revisão da política de terceiriza-
ção na UFRJ; por ações imedia-
tas e efetivas frente às empresas 
terceirizadas que descumprem 
contratos e precarizam seus tra-
balhadores na UFRJ; por traba-
lho decente para todos na Uni-
versidade; e por uma assistência 
estudantil de qualidade garan-
tindo o acesso e a permanência 
dos estudantes na universidade.

O ponto de divergência entre 
reitor, estudantes e trabalhadores 
terceirizados é a falta de garantia 
dada pela Qualitécnica de que irá 
honrar seus compromissos traba-
lhistas. Para o reitor Carlos Levi, 
com o pagamento dos salários pela 
empresa tudo volta à “normalida-
de”.

Na Plenária de Decanos e Di-
retores de Unidades os estudantes 
não deram trégua. Eles cobraram 
veementemente: o pagamento dos 
salários, concessão de mais be-
nefícios e respeito patronal. “Não 
podemos admitir na universidade 
situações análogas à escravidão. 
Os terceirizados continuam sendo 
constrangidos e ameaçados”, de-
nunciou a representante discente  
Helena Martins. 

Os estudantes denunciaram na 
plenária que a empresa, depois que 
fez o acordo no Ministério Público 

Comunidade não confia nas terceirizadas
do Trabalho, mandou mensagem 
para os trabalhadores ameaçando-
os com descontos se não fossem tra-
balhar a partir do dia 19 de maio.

A presidente da Associação dos 
Trabalhadores Terceirizados da 
UFRJ (Attufrj), Waldinea Nasci-
mento, cobrou solução de todos 
os problemas. “Hoje (18) tivemos 
no Ministério Público com o rei-
tor Levi para solução das nossas 
demandas. Nós temos realmente 
que ir ao Ministério Público porque 
esses acontecimentos não são atu-
ais, são muito antigos. E só agora 
decidiram por isso. Mas como será 
a solução para o vale-transporte e 
o vale-alimentação? Salário só não 
adianta. Essa demanda  também 
deveria ter sido discutida lá (MPT) 
para ser resolvida pela empresa. Foi 
isso que nos desapontou e a gente 
espera uma resposta imediata sobre 
isso”, cobrou Waldinea.

Terezinha Costa, trabalhadora 
demitida da Qualitécnica e vice-
presidente da Attufrj, criticou a su-
posta “normalidade” avaliada pelo 
reitor e denunciou algumas irregu-
laridades:

“O tíquete-alimentação dos 
meus colegas veio R$103,00 para 
uns, R$17,00 e R$ 117,00 para 
outros. O pagamento é R$ 740,00, 
e com o atraso o banco vai comer 
mais da metade. Então esse paga-
mento e o tíquete como está sendo 
pago é impossível falar que a si-
tuação está normal. Eles (colegas) 
estão realmente numa situação 
precária, passando fome e sendo 
despejados. Na realidade não estou 
tendo estômago para comer, porque 
para mim não está faltando nada, 
mas quando no prato dos colegas 
tá faltando arroz e feijão a comida 
não desce. Infelizmente é assim”, 
relatou a trabalhadora.  

ESTUDANTES e terceirizados exigem solução definitiva 
para a crise que obriga a UFRJ a suspender atividades

CARLOS Levi preside plenária quente

Fotos: Renan Silva

VICE-presidente da Attufrj criticou a “normalidade” 
defendida pelo reitor e denunciou mais irregularidades
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TERCEIRIZAÇÃO

O projeto que amplia a ter-
ceirização para todas as 
atividades, agora Projeto 

de Lei Complementar 30/2015, 
foi debatido no Senado Federal 
dia 19 de maio, em sessão temá-
tica com trabalhadores, patrões, 
especialistas da área trabalhista e 
senadores. O procurador do Minis-
tério Público do Trabalho (MPT), 
Helder Amorim, com 20 anos de 
experiência profissional na área, 
afirmou que é preciso impedir a 
terceirização nas atividades-fim 
das empresas e reafirmou a posi-
ção do MPT, que avalia ser incons-
titucional a proposta. 

“É uma lógica perversa”
“O Ministério Público do Tra-

balho tem posição firme a respei-
to da proposta. Entende que a ter-
ceirização na atividade finalística 
é inconstitucional porque fere os 
direitos fundamentais dos traba-
lhadores e esvazia a função social 
da propriedade”, disse Helder. Ele 
lembrou que a Constituição de 
1988 transformou direitos dos 
trabalhadores em direitos fun-
damentais, criando o sistema de 
proteção social dos trabalhado-
res, que está fundado no princí-
pio da melhoria das condições 
sociais dos trabalhadores.

“Tudo é esvaziado na tercei-
rização, seja na atividade-fim 
seja na atividade-meio. Nós, que 
defendemos os direitos dos tra-

Debate no Senado expõe as entranhas perversas 
do projeto do governo contra os trabalhadores 
Procurador afirma que projeto é inconstitucional. Centrais sindicais anunciam greve geral

balhadores, com 20 anos de 
experiência em acompanhar 
20 anos da terceirização, perce-
bemos que ela tem uma lógica 
perversa, remete ao mercado de 
serviço etapas do processo de pro-
dução para depois contratar pelo 
menor preço, e para isso ele tem 
que retornar com baixo custo so-
cial”, analisa o procurador.

Greve geral contra o PLC
A secretária nacional da CUT, 

Maria das Graças Costa, que re-
presentou as centrais sindicais na 
audiência, anunciou que as cen-
trais sindicais estão construindo 
uma greve geral no país diante da 
gravidade da proposta e da situa-
ção em que ela colocará os traba-
lhadores. “Esse projeto representa 
a maior derrota para os trabalha-
dores desde 1964”, atestou.

O representante da Central 
dos Trabalhadores do Brasil 
(CTB) e ex-dirigente da Fasubra, 
João Paulo Ribeiro, disse esperar 
que o Senado rejeite o projeto 
para que a expansão da terceiri-
zação não continue servindo para 
aumentar o lucro das empresas.  
João Paulo, o JP, manifestou sua 
preocupação com o aumento das 
terceirizações nas universidades 
públicas e repercutiu as estatís-
ticas sobre o elevado número de 
acidentes envolvendo trabalha-
dores terceirizados. Ele apelou 
aos empresários, que, em sua 

Na audiência pública rea-
lizada na manhã de se-
gunda-feira, dia 18, pela 

Comissão de Direitos Humanos 
(CDH) do Senado para discutir o 
fator previdenciário, o secretário-
geral da Central dos Trabalha-
dores e Trabalhadoras do Brasil 
(CTB), Pascoal Carneiro, desta-
cou que a CTB sempre defendeu 
o fim do Fator Previdenciário e 
espera pela sanção presidencial 
do projeto que melhora as regras 
para a aposentadoria. 

A opinião do sindicalista foi 
compartilhada pelo presidente da 
CDH, senador Paulo Paim (PT-
RS) e os outros convidados para 
o debate. A alternativa ao fator 
previdenciário foi aprovada na 
noite de quarta-feira, dia 13, pela 
Câmara dos Deputados. A propos-
ta foi incluída na MP 664, que 

avaliação, podem fazer melhor 
que “rasgar a CLT”.

“Façam o que a Constituição 
fala, façam o que a CLT está pe-
dindo, e acabou. Vamos lutar pelo 
desenvolvimento do país. Vamos 
gerar emprego”, sustentou. O di-
rigente declarou ainda que no dia 
29 de maio – Dia Nacional de Pa-
ralisação – os trabalhadores vão 
mostrar nas ruas o seu repúdio à 
Lei das Terceirizações.

Paim defende 
rejeição do projeto
O senador Paulo Paim (PT-

RS) disse que apresentará re-

latório pela rejeição do projeto 
na Comissão de Direitos Huma-
nos e Legislação Participativa 
(CDH). Ele defende um novo 
texto para a regulamentação da 
terceirização.

“Nós queremos, sim, regu-
lamentar a situação de 12,5 mi-
lhões de trabalhadores terceiri-
zados do país. Eles têm de ter, na 
íntegra, tudo o que está na CLT, 
tudo o que está na Constituição, 
como os demais trabalhadores”, 
defendeu.

Paulo Paim citou dados dos 
auditores fiscais do trabalho de 
que em cada dez acidentes de 

trabalho, oito são em empresas 
terceirizadas. E de cada cinco 
mortes, quatro são em empresas 
terceirizadas. O senador consi-
derou os dados “mortais” e co-
brou que a empresa matriz (que 
terceiriza o serviço) passe a ter 
responsabilidade solidária com 
os trabalhadores.

“Os terceirizados não podem 
ser tratados como trabalhadores 
de segunda categoria. Esse pro-
jeto é a revogação da Lei Áurea. 
Mas agora não só os negros vão 
ser escravos. Vão escravizar tam-
bém os 45 milhões de trabalha-
dores”, alertou. 

FATOR PREVIDENCIÁRIO

CTB pede por sanção de Dilma à alternativa ao fator previdenciário 

trata do ajuste fiscal, por meio 
de emenda do deputado Arnaldo 
Faria de Sá (PTB-SP) e está para 
chegar ao Senado.

O senador Paulo Paim dá 

como certa a aprovação pelo Se-
nado da proposta e engrossou o 
apelo dos sindicalistas para que 
a presidenta Dilma Rousseff não 
vete o texto. Segundo Paim, “hoje, 

(a fórmula 85/95) é unanimidade 
junto ao movimento sindical”.

A emenda aprovada na Câ-
mara propõe a fórmula 85/95, se-
gundo a qual a mulher poderá se 

aposentar integralmente quando 
a soma do tempo de contribuição 
e da idade for 85. Para os homens, 
o valor é 95. Tal método beneficia 
principalmente os trabalhadores 
que começam a trabalhar mais 
cedo e atingem o tempo de con-
tribuição antes da idade mínima 
para aposentadoria.

O fator previdenciário é um 
sistema de cálculo das aposen-
tadorias que leva em conta a alí-
quota de contribuição, a idade do 
trabalhador, o tempo de contri-
buição à Previdência e a expec-
tativa de sobrevida do segurado. 
Foi aprovado em 1999, durante 
o governo tucano do ex-presi-
dente Fernando Henrique Car-
doso, sob a alegação de que era 
necessário conter os gastos da 
Previdência Social.

Fonte: Portal Vermelho

Foto: Internet

Imagem: Internet

JOÃO Paulo Ribeiro fez apelo aos empresários, e aos senadores de não votarem o PLC 30/2015
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INDC

Percorrer os corredores do 
Instituto de Neurologia 
Deolindo Couto (INDC), 

na Praia Vermelha, para co-
nhecer setores e serviços para 
mais uma matéria sobre pro-
dução universitária acabou se 
transformando numa viagem 
por sonhos e expectativas dos 
profissionais que constroem o 
dia a dia da unidade.

A equipe de reportagem do 
Jornal do Sintufrj foi acom-
panhada por duas guias em-
penhadas em mostrar as po-
tencialidades do INDC: Jane 
Calegari da Silva, chefe do Se-
tor de Recursos Humanos, há 
35 anos na unidade, e Delizete 
Pereira dos Santos, secretária 
da direção e 30 anos de traba-
lho na unidade. 

Outros servidores, assim 
como chefes de setores e res-
ponsáveis por programas, fo-
ram fundamentais para dar 
substância à reportagem, for-
necendo dados relevantes sobre 
serviços, equipamentos moder-
nos, rotinas de trabalho e proje-
tos. As informações socializadas 
provam a importância do insti-
tuto para a UFRJ (nos quesitos 
formação de novos profissio-
nais de saúde e para a pesqui-
sa) e o atendimento na área de 
neurologia de alta complexida-
de para a população.

Especializações 
O INDC é um hospital espe-

cializado em doenças degenera-
tivas  do sistema nervoso, como 
a esclerose lateral amiotrófica 
(ELA), miopatias, Alzheimer, 
Parkinson, epilepsia e lesões 
de plexos nervosos, além de ser 
uma unidade direcionada à pes-
quisa e à reabilitação.

Foi fundado em 1946, mas 
seu funcionamento pleno como 
cátedra de Neurologia da Fa-
culdade de Medicina da UFRJ só 
ocorreu em 1950, quando suas 
instalações ficaram prontas. 
Segundo o diretor pro tempore 
José Luiz de Sá Cavalcanti, há 
40 anos na UFRJ e há 25 na uni-
dade, sendo que desde 2004 res-
ponde pela direção geral, o INDC 
é o primeiro e único hospital no 
Rio de Janeiro especializado em 
neurologia e em doenças crô-
nicas degenerativas do sistema 
nervoso do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

Instituto é único no estado para tratamento de doenças de alta 
complexidade em neurologia e realização de pesquisa na área 

Ambulatórios 
O Instituto dispõe de am-

bulatórios especializados para 
atendimento dos pacientes com 
equipe multidisciplinar. A recep-
ção é feita pela técnica de enfer-
magem Leila Silva Teixeira, que 
encaminha os pacientes para as 
diversas áreas, como a Esclero-
se Lateral Amiotrófica (ELA), 
coordenada pela médica Marly 
Pernes; Demência, coordena-
da pelos médicos Marco Smith 
e José Elias; Acidente Vascular 
Cerebral, coordenada por Marco 
de Oliveira Py; Epilepsia, coorde-
nada por Cristiane Afonso, que é 
também responsável pelo aten-
dimento em Esclerose Múltipla; 
e Parkinson, coordenada por 
Isabel Felipe.

 “O Instituto funciona ba-
sicamente com programas e li-
nhas de pesquisa e assistência”, 
diz Claudio Heitor, outro médico 
do ambulatório. Segundo ele, a 
unidade tem melhorado a pro-
dução assistencial e acadêmica.

AVC – O médio Marco Py 
explica que hoje o ambulatório 
que coordena atende algo em 
torno de 18 pacientes por dia, e 
talvez seja o mais movimentado 
da neurologia do Rio de Janeiro 
e que recebe inclusive pacientes 

Com esforço da direção e da equipe, setores foram reabertos e outros estão em obra, mas a 
falta de pessoal é um problema a ser resolvido com urgência para a continuidade dos bons 
serviços prestados ao ensino, à pesquisa e aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) 

de outros estados. “Hoje, o Insti-
tuto é de grande importância no 
cenário da saúde pública”, des-
taca ele, que comemora o fato de 
a unidade ter voltado a receber 
estudantes de graduação, além 
dos residentes.

Fonoaudiologia – Nesse 
setor, que executa programa em 
conjunto com a Faculdade de 
Medicina, trabalham as fonoau-
diólogas Simone Palermo e Ana 
Claudia Tinoco, ambas do INDC 
e que atendem a uma média de 
30 a 40 pacientes por semana. 

Ana Claudia atende crianças 
autistas, com dislexia ou distúr-
bio de aprendizagem; Simone 
trabalha com a disfunção da fala 
e deglutição, em consequência 
de doenças neurodegenerativas. 
“Há muito atendimento”, diz 
ela, que aponta o serviço como 
de referência no Rio de Janeiro.

 Ginásio movimentado – 
Na terça-feira, dia 19, o Ginásio da 
Fisioterapia estava cheio e agitado. 
A equipe multidisciplinar, coor-
denada pela médica Vera Britto, 
que também coordena o curso de 
Fisioterapia da Faculdade de Medi-
cina, avaliava 28 dos 40 pacientes 
atendidos pelo programa de doen-
ça de Parkinson.  

MÉDICA Marly Pernes atendendo duas pacientes

JANE Calegari da Silva DELIZETE  P. dos Santos

GINÁSIO da Fisioterapia: equipe multidisciplinar avalia até 
40 pacientes/dia pelo programa de doença de Parkinson

RESIDENTE Thais Corrêa e as fonoaudiólogas Ana Claudia 
Tinoco e Simome Palermo   

Fotos: Renan Silva
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INDC

Arquivo Médico  – Diaria-
mente, a arquivista Valéria Maciel 
lida com mais de 200 documentos, 
entre prontuários e fichas de 
exames. 

Planilhas – Na secretaria da 
Fisioterapia, o auxiliar adminis-
trativo Jaime Duarte se encarrega 
de montar as planilhas de atendi-
mento e marcação de consultas 

Organização administrativa: suporte 
necessário a todas as outras atividades

dos 100 pacientes atendidos ali 
toda semana.

RH – No Setor de Recursos 
Humanos, encontramos, além da 
chefe, Jane Calegari, Fátima Rosa-
ne de Oliveira, substituta, e Eliane 
Mendonça, secretária. A unidade 
tem 143 servidores: quatro docen-
tes e 139 técnicos-administrativos. 

Hospital-dia – Marcelo 
Ramos, chefe do Setor Financeiro, 
indicou a realização de obras para 
a reativação de uma ala onde havia 
apartamentos para atendimento 
particular e de convênios, mas 
que há anos estavam desativados 
e em péssimo estado. “Tivemos que 
refazer a ala, tão logo conseguimos 
verbas, para reativar o hospital-
dia”, conta, acrescentando que 
40% da obra está paga. Ele informa 
que a reativação do setor pode 
representar mais recursos para o 
hospital.

Anfiteatro  – O espaço, com 
128 lugares, sofreu uma grande 
reforma e recebe importantes 
eventos acadêmicos. 

Faturamento  – Denise 
Francisco, responsável pelo Setor 
de Faturamento, informa que, em 
março, foram registradas 1.565 
consultas médicas em atenção 
especializada, além de outros pro-
cedimentos (de um total de 2. 554), 
conforme planilha de produção 
ambulatorial de procedimentos 
da Secretaria Municipal de Saúde.

Biblioteca  – Núbia Tavares 
Gomes é a bibliotecária respon-
sável pelo setor, cujo acervo é 
composto de livros raros, de im-
portância histórica. Uma das obras 
mais antigas data de 1893. Com ela 
trabalham a bibliotecária Luzinete 
Alvares e a auxiliar Marli Pinho.

Revista  –  O INDC edita 
a cada três meses a “Revista 
Brasileira de Neurologia”, que é 
distribuída gratuitamente para 
1.200 neurologistas do país. A 
publicação é impressa em São 
Paulo com verbas de publicidade 
e editada por professores do INDC 
e um conselho editorial formado 
majoritariamente por docentes da 
UFRJ. “Todo conteúdo é nosso”, 
avisa o diretor.  

Falta de funcionários 
é um problema grave
A chefe do Setor de Recursos 

Humanos, Jane Calegari, cuja 
mãe foi funcionária do INDC, 
constatou emocionada: “Aqui é 
como uma família. Somos filhos 
de ex-funcionários. A primeira 
vez que vim aqui tinha seis anos.” 

Delizete, secretária da dire-
ção, contou que seu pai também 
trabalhou lá na década de 1960 e, 
como a maioria, tem orgulho da 
unidade. Comentou que o INDC 
sofre principalmente com a falta 
de funcionários. Ela mesma acu-
mula duas funções: de secretária 
da direção e da residência médica.

Jane aponta que muitos fun-
cionários se aposentaram, fale-
ceram e suas vagas não foram 

repostas. Hoje, a seu ver, talvez 
algo em torno de 60% dos 143 
servidores da unidade já estejam 
em condições de se aposentar. 

“O Hospital está pronto para 
expandir. Mas faltam recursos 
humanos”, alerta, mantendo a 
esperança de que, com a retomada 
de setores como o Centro Cirúrgico 
e o Hospital-dia, melhore a situa-
ção da unidade.

“Ao contrário do que dizem 
para além dos nossos portões que 
a unidade não funciona, produ-
zimos muito”, afirmou Delizete, 
lembrando as obras recentes, a 
quantidade de atendimento a 
pacientes e as pesquisas realizadas.

Aroldo de Jesus, apoiador do 
Sintufrj, chefe da rouparia, é 
elogiado pela ajuda que presta em 
diversos setores da administração. 
Ele torce para que o hospital volte 
ao que era antes e tem esperança de 
que, com as novas obras, cheguem 
mais recursos para a unidade.

Ebserh não tem vez
“Nós somos muito bem tratados 

pela Secretaria Municipal de Saúde, 
que considera o INDC importantís-

simo na rede porque é referência. No 
Estado do Rio de Janeiro é a única 
unidade de neurologia e, no Brasil, 
há dois ou três institutos”, garante 
José Luiz de Sá Cavalcanti. 

Em 1990, o Instituto contava 
com 468 servidores e 42 leitos. Atual-
mente conta com 139 funcionários 
(todos do RJU, nenhum extraqua-
dro) e oferece 10 leitos: “Não tenho 
enfermagem, não tenho gente para 
trabalhar”, lamenta Cavalcanti.

O diretor garante que a uni-
dade não vive só de tradição: “O 
instituto está vivo. Hoje pode se 
inserir na universidade como uma 
unidade complementar da área 
hospitalar para estudo de doenças 
que são frequentes na população, 
como envelhecimento, Alzheimer e 
Parkinson. O que estou precisando é 
só de pessoal. Um projeto que atenda 
às necessidades atuais e que permita 
a extensão das ações”, reivindica. 

No INDC não se cogita a pos-
sibilidade de entrada da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh). “Não tem cabimento um 
contrato em que você doa patrimô-
nio por 25 anos, elimina completa-
mente a autonomia da universidade 
na gerência de seus objetivos e torna 
o hospital universitário um hospital 
puramente assistencial, com crité-
rios de desempenho baseados em 
número de atendimento. Isso não 
existe, quanto mais num hospital 
como o nosso, de doenças raras, 
onde a produtividade seria sempre 
baixa”, diz o diretor.

Joia da coroa – O diretor 
avalia que a unidade é uma “joia 
da coroa” –  embora seja uma 
pequena unidade, a seu ver é 
comparável ao Museu Nacional 
e à Coppe. E cita, como exemplo 
do que pode ser feito em pesquisa, 
o trabalho do grupo de lesão do 
plexo braquial. Segundo ele, “ab-
solutamente pioneiro, com essa 
configuração interdisciplinar e 
com um banco de dados públicos”. 

 VALÉRIA Maciel
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unidade oferece atenção 
integral em áreas como Fi-
sioterapia, Fonoaudiologia, 

Enfermagem, Psicologia, Serviço 
Social, Nutrição e Farmácia. 

Na graduação, há disciplinas 
dos cursos de Fisioterapia e Fono-
audiologia sob a responsabilidade 
da Faculdade de Medicina, e está-
gio inclusive para estudantes da 
Psicologia e do Serviço Social. Na 
pós-graduação, o Instituto oferece 
residência para nove médicos. 

Pesquisas são desenvolvidas 
em conjunto com docentes de 
outras unidades, como o Instituto 
de Psiquiatria e de Biofísica, em 
linhas como: neurologia cogniti-
va e do comportamento, doenças 
do neurônio motor, epilepsias, 
miopatias, doenças extrapirami-
dais, reabilitação em lesões do 
plexo braquial.

Neurofisiologia Clínica 
– Faz parte do Programa de Epi-
lepsia e a chefe, Marleide Mota Go-
mes, mostrou equipamentos utili-
zados para a realização de exames 
raros no Rio de Janeiro, como ele-
troencefalografia e polissonogra-
fia (vídeo-Egg-polissonografia), 
este, em particular, para estudo de 
transtornos do sono, um exame 
que custa muito caro em clínicas 
particulares.  Há dois deles no se-
tor, ambos adquiridos com verba 
de pesquisa.

O serviço exige infraestrutura e 
profissionais experientes, como as 
técnicas Marli Ismael e Ana Maria 
Costa e a médica Gisele Novaes. 

Pioneiro na interdisciplinaridade    

Segundo Marleide, o trabalho que 
realizam é grande, e queixa-se de 
falta de pessoal: “Vontade não fal-
ta. Mas não tem equipe.” 

Neurociência e Reabilita-
ção  – A professora do Instituto de 
Biofísica Claudia Domingues Var-
gas coordena o Núcleo de Pesquisa 
em Neurociência e Reabilitação 
(NPNR). É uma equipe interdisci-
plinar que pretende constituir no 
INDC um grupo de excelência em 
pesquisa de doenças decorrentes de 
lesões do sistema sensório-motor, 
como o estudo da lesão do plexo 
braquial (do conjunto de nervos 
que partem da medula espinhal 
aos membros superiores), que 
pode acometer vítimas de aciden-
tes de motocicleta. 

Ela informa que o Núcleo da 
Neurologia, inaugurado em junho 
de 2013, recebeu recursos da Finep 
(Financiadora de Estudos e Proje-
tos) para infraestrutura. Claudia 
coordena também o grupo de con-
trole motor do Instituto de Biofísica. 

Neurofisiologia – O co-
ordenador do Setor de Doenças 
Neuromusculares, Luiz Duro (que 
também é vice-diretor do INDC), 
apresenta dois aparelhos de última 
geração do Setor de Neurofisiolo-
gia Clínica, exclusivos para pa-
cientes do SUS: o de eletromiogra-
fia (monitoramento da atividade 
elétrica das membranas excitáveis 
das células musculares) e de po-
tencial evocado (teste do sistema 
nervoso que avalia funcionalmen-
te as vias nervosas). 

“O exame de potenciais cog-
nitivos (para apurar, por exemplo, 
déficit de atenção em crianças ou 
idosos) na saúde pública no Rio de 

Janeiro só é feito aqui”, diz ele, elo-
giando a qualidade dos aparelhos 
que averiguam também distúrbios 
auditivos, visuais e consequências 
de doenças degenerativas, inclu-
sive apontando suspeitas, como, 

por exemplo, de futuro desenvolvi-
mento de esclerose múltipla.

Eletroencefalograma –  
Irene Lucca coordena o Setor de 
Eletroencefalograma, que recebe 
de 20 a 25 pacientes por semana. 
O setor oferece residência para 
que o médico conheça as infor-
mações necessárias sobre o exa-
me, explica a médica.

Setor de tomografia – Um 
outro equipamento de última ge-
ração  é o tomógrafo. O técnico 
José Maurício Rosário Ribeiro, na 
unidade há 15 anos, diz que o apa-
relho reduz o tempo de procedi-
mento, permitindo a realização de 
mais exames. Só que, atualmente, 
o atendimento está reduzido a 
nove pacientes por semana.

Centro Neurocirúrgico 
– A enfermeira Lídia Bastos Cas-
tanheira, há 35 anos na unidade, 
mantém tudo em ordem no setor 
para a esperada vistoria dos téc-
nicos da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) para 
autorização de  funcionamento 
do Centro Cirúrgico.

O setor foi fechado porque 
não havia Centro de Terapia In-
tensiva (CTI). Mas a situação é 
outra e atende às exigências da 
Anvisa: CTI foi reformado e a sala 
de esterilização foi reestruturada 
e recebeu equipamento novo.

A
EQUIPAMENTOS modernos, como o tomógrafo, ajudam a fazer a diferença no INDC

MARLI Ismael, Marleide Gomes, Gisele Novaes e Ana Maria 

CLAUDIA Domingues Vargas

LUIZ Duro

IRENE Lucca

JOSÉ Maurício R. Ribeiro

LÍDIA Bastos Castanheira

Fotos: Renan Silva


