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Quarta-feira, 11, é o dia D

CPV abre
inscrição

De quarta-feira, 11, a sexta-feira,
13 de fevereiro, estão abertas as inscri-
ções para o Curso Pré-Vestibular do
SINTUFRJ, na sede e subsedes da enti-
dade. PÁGINA 3

O Sindicato realiza assembleia geral, às 10h, no audi-
tório do CT. O principal assunto em pauta são ações
judiciais: informes da assessoria jurídica sobre os
processos em andamento e propositura de novas ações.
Outros assuntos de interesse da categoria também
serão levados ao conhecimento dos trabalhadores.
Não falte, companheira e companheiro. PÁGINA 3

Eleição de
delegados de base

O Sindicato ainda está recebendo as fichas de inscrição
de candidatos a delegado sindical de base. A eleição é por voto
secreto e cada efetivo tem direito a um suplente. PÁGINA 3

Consuni desta
quinta-feira, dia 12,
deve deliberar sobre as fundações estatais de direito privado
e dar continuidade aos encaminhamentos sobre o com-
plexo hospitalar, que já é realidade na UFRJ. PÁGINA 4
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DOIS PONTOS

A Câmara dos Deputados come-
ça nesta terça-feira, dia 10, o debate
sobre a redução da jornada de traba-
lho de 44 horas para 40 horas. A PEC
231/95 também aumenta o valor
da hora extra, atualmente valendo
50% além do valor da hora normal
trabalhada. A proposta é que passe a
valer 75% a mais. Antes de emitir
seu parecer, o presidente da Comis-
são Especial, deputado Luiz Carlos
Busato (PTB-RS), quer realizar vá-
rias audiências públicas para ouvir
representantes dos trabalhadores e
empresários.

O deputado Vicentinho (PT-
SP), relator da PEC 231, destacou
os dois benefícios diretos que a apro-
vação da proposta de emenda cons-
titucional garantirá: mais tempo
livre para os trabalhadores se dedi-

car à família e estudar, e a possibi-
lidade de geração de dois milhões
de novos empregos, de acordo com
dados do Departamento Intersin-
dical de Estatística e Estudos Soci-
oeconômicos (Dieese).

A Comissão terá prazo de 40
sessões plenárias para apresentar o
relatório final, que depois seguirá
para votação no plenário, em dois
turnos, segundo a Agência Câma-
ra. Os deputados que quiserem apre-
sentar emendas ao projeto terão
prazo de 10 sessões ordinárias, que
estão sendo contadas desde 17 de
dezembro de 2008, quando a Co-
missão Especial foi formada.

Pressão patronalPressão patronalPressão patronalPressão patronalPressão patronal
A proposta a ser votada não

implica redução de salário, mas

tudo indica que as representações
patronais vão forçar o debate neste
sentido. Campanha em curso nos
veículos de comunicação tem en-
fatizado a posição dos empresários.
As centrais sindicais e federações de
esquerda, por sua vez, se preparam
para impedir qualquer possibili-
dade de vitória dos patrões.

Nas últimas semanas, algumas
empresas transformaram os acordos
que reduzem jornadas e salários
numa prática rotineira. O Ministé-
rio Público do Trabalho de São Pau-
lo chegou a notificar as centrais sin-
dicais e federações de empregadores
para que atentem ao respeito às leis
trabalhistas. A Agência Chasque di-
vulgou que desde o dia 1º de janeiro
11 mil trabalhadores já tiveram re-
dução de jornada e salário.

Time feminino da UFRJ vai para a final
do I Campeonato Carioca de Futebol Society

A partida decisiva foi no do-
mingo, dia 8 de fevereiro, às 18h,
no Centro Esportivo Zona Oeste, em
Padre Miguel, onde ocorreram to-
dos os jogos do Campeonato.

O time da UFRJ sob o comando
da técnica Carla Nascimento fez
bonito e foi para a final, disputan-
do a taça com o Radar Máster.

Na próxima edição do Jornal
SINTUFRJ serão publicados o re-
sultado geral da competição e uma
entrevista exclusiva com a técnica
Carla Nascimento.

Pedevistas lutam por readmissão
Servidores públicos federais de

todo o país, estatutários e celetistas
que aderiram aos Planos de De-
missão Voluntária (PDVs) de 1996
a 2000, ocorridos durante o gover-
no de FHC, deflagraram o Movi-
mento Nacional Unificado pela
Readmissão/Reintegração dos Pe-
devistas (Murp). Eles afirmam que
foram seduzidos por promessas não

cumpridas e solicitam apoio dos
sindicatos para continuar com a
luta que iniciaram há oito anos.

De acordo com o manifesto
enviado ao SINTUFRJ, o movimen-
to reúne mais de 10 mil categorias
em pelo menos 14 estados. “Cerca
de 25 mil servidores públicos que
foram jogados na miséria pelo des-
cumprimento, unilateral, de seu

acordo” – ressalta o texto. A luta
desses trabalhadores se baseia no
fato de que o governo à época não
cumpriu com a promessa de rein-
tegrá-los ao mercado de trabalho,
garantir qualificação e aperfeiçoa-
mento profissional e prepará-los
para abrir seu próprio negócio.

O documento do Murp infor-
ma, ainda, que tem comprovante

Nota de
falecimento

É com muito pesar que o SIN-
TUFRJ comunica o falecimento
do aposentado Joaquim Rodri-
gues da Silva, ocorrido no dia 3
de fevereiro. Durante quase 30
anos ele trabalhou no Instituto
de Geociências.

Guerreiras de chuteira: jogadoras da
UFRJ em pose histórica

do Ministério do Trabalho, Codefat,
Sebrae e Banco do Brasil, órgãos go-
vernamentais responsáveis para a
efetivação do contrato que seria en-
tão celebrado entre o governo fede-
ral e os pedevistas negando sua par-
cela no cumprimento, ou mesmo
de desconhecimento, do assunto. Os
reivindicantes listam também os
apoios oficiais já recebidos.

Foto: Divulgação

Foto: Internet
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CATEGORIA

Ações judiciais
são a pauta principal

da assembleia geral
´É nesta quarta-feira, dia 11,

às 10h, no auditório do Centro
Tecnológico (CT), que os traba-
lhadores da UFRJ serão informa-
dos das recentes novidades sobre
alguns dos processos que correm
na Justiça. Também nesta assem-
bleia geral a categoria receberá
orientação para propositura de
novas ações judiciais, pois para

encaminhá-las o SINTUFRJ ne-
cessita da autorização dos técni-
cos-administrativos.

Mas a pauta da assembleia não
se restringirá apenas a questões ju-
diciais. Há muitos assuntos de in-
teresse direto da categoria que se-
rão socializados pela diretoria do
Sindicato. Brasília não para, por-
tanto, é importante encontrar es-

paço na agenda carnavalesca para
uma rápida atualização sobre os
fatos e tomada de decisão conjun-
ta. As notícias que correm refor-
çam a previsão de que este ano vai
ser de muita luta.

Não falte à assembleia, com-
panheira e companheiro, pois está
na hora de azeitar a máquina para
os embates que virão.

Começam as inscrições para o CPV
Desta quarta-feira, 11, à próxima sexta-

feira, 13 de fevereiro, o SINTUFRJ  inscreve
para seleção ao Curso Pré-Vestibular em sua
sede, na Cidade Universitária, Fundão, e sub-
sedes: Centro da Cidade (IFCS), campus da
Praia Vermelha e subsolo do Hospital Uni-
versitário Clementino Fraga Filho (HUCFF).

A Coordenação Geral e a de Educação do
SINTUFRJ informam que este ano estão sen-
do oferecidas 240 vagas. Podem se inscrever
filiados ao Sindicato e dependentes diretos,
prestadores de serviço há mais de um ano na
UFRJ, trabalhadores sindicalizados de ou-
tras categorias cujas entidades de classe se-
jam filiadas à CUT e participantes do Movi-
mento dos Trabalhadores Sem Terra (MST).

Calendário completo
Inscrições:Inscrições:Inscrições:Inscrições:Inscrições: 11, 12 e 13 de fevereiro de

2009.
Sorteio das vagas:Sorteio das vagas:Sorteio das vagas:Sorteio das vagas:Sorteio das vagas: 16 de fevereiro na

subsede do IFCS, às 18h.
Matrículas:Matrículas:Matrículas:Matrículas:Matrículas: 17, 18 e 19 de fevereiro nas

subsedes do IFCS, das 14h às 21h, e do Hospital
Universitário Clementino Fraga Filho, das 9h
às 17h.

Início das aulas:Início das aulas:Início das aulas:Início das aulas:Início das aulas: dia 2 de março de 2009.

Eleição de Delegados de Base
A Coordenação de Políticas Sindicais infor-

ma que ainda vigora o prazo para os técnicos-
administrativos se inscreverem a Delegado Sin-
dical de Base. Os companheiros interessados
em participar desta importante instância de
decisão política da categoria devem preencher
a ficha de inscrição e entregá-la na sede e subse-
des do SINTUFRJ. A ficha encontra-se à disposi-
ção em qualquer um dos locais de funciona-
mento do Sindicato, bem como em sua página
na internet.

O processo de escolha de delegados nas uni-
dades da UFRJ pode ser feito por meio de candi-
daturas individuais ou por chapa. Em ambos
os casos a formação é a mesma: efetivo e seu
respectivo suplente. A votação é secreta e antes
da eleição serão realizadas reuniões nos locais
de trabalho com a participação de diretores do
SINTUFRJ. Antes da eleição os concorrentes te-
rão tempo suficiente para fazer campanha en-
tre os colegas de trabalho.

Importância políticaImportância políticaImportância políticaImportância políticaImportância política
Durante os dois anos de mandato, o delegado

de base é o elo entre os trabalhadores do seu local
de trabalho e a direção sindical. Para isso, tem
autonomia para realizar reuniões com a respon-
sabilidade de encaminhar as demandas da cate-
goria ao SINTUFRJ, bem como representá-la jun-
to à direção do local de trabalho.

Cabe aos delegados e delegadas de base imple-
mentar as campanhas e as lutas definidas pelas
instâncias do Sindicato,assim como convocar os
trabalhadores de sua unidade para atos, mobiliza-
ções, assembleias e outras atividades sindicais. O
Conselho de Delegados Sindicais de Base é instân-
cia de decisão do Sindicato e hierarquicamente
superior à diretoria executiva da entidade.

Os delegados de base podem convocar a qual-
quer momento a Coordenação  de Organização e
Política Sindical e o restante da diretoria executi-
va do SINTUFRJ para auxiliar no encaminha-
mento das questões relativas ao local de trabalho.

As inscrições terminam dia 20 de fevereiro

Modelo da Ficha

Atenção!
O aposentado que

não esteja recebendo o
Jornal do SINTUFRJ, ou
que esteja recebendo
com atraso, por favor,
entre em contato conos-
co para que possamos
tomar providências.



4 – Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 849 - 9 a 15 de fevereiro de 2009 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br

  UFRJ

Complexo hospitalar volta ao Consuni dia 12
A criação do complexo
hospitalar já é matéria
vencida na Universidade
desde 18 de dezembro
de 2008, quando a
sessão especial do
Conselho Universitário
(Consuni) aprovou a
integração de todas as
unidades hospitalares.
Mas o receio de que a
concretização desse
antigo sonho da
instituição se transforme
numa ponte para as
fundações estatais de
direito privado só vai
deixar de existir quando
o órgão máximo de
deliberações da UFRJ
votar contra o projeto do
governo federal.
A expectativa da
bancada dos técnicos-
administrativos é que a
criação das fundações e
do complexo hospitalar
entre na pauta do
Consuni na quinta-feira,
dia 12. O reitor Aloísio
Teixeira já nomeou a
comissão que elaborará
a proposta de regimento
interno para
funcionamento do
complexo, mas falta
organizar o calendário
das audiências públicas
com a comunidade
universitária. Essa
proposta foi feita pelos
representantes da
categoria no órgão como
condição para que
votassem a favor da
alteração do artigo 17 do
Estatuto da UFRJ, para a
inclusão do complexo
hospitalar na estrutura
média da universidade.

Fal tou debateFal tou debateFal tou debateFal tou debateFal tou debate
A posição dos conselheiros

técnico-administrativos e do
GT-Saúde do SINTUFRJ à ins-
tituição do complexo hospita-

Nesta sessão, a primeira de 2009, a UFRJ deverá votar contra as fundações estatais

lar deveria ser precedida de um
amplo debate com toda a co-
munidade universitária. A pre-
ocupação que pers i s te  a té
agora é com o futuro dos tra-
balhadores dos hospitais, tan-
to os do quadro efetivo como
os terceirizados. Mas depois de
aprovado na Câmara dos Hos-
pitais e no Conselho de Centro
de Ciências da Saúde, o proje-
to chegou ao Conselho Uni-
versitário somente em dezem-
bro de 2008. “Inicialmente a
votação sobre o complexo hos-
pitalar estava prevista para
2009, mas existia a questão or-
çamentária em jogo e não qui-
semos atrapalhar”, explicou o
conselheiro Milton Madeira.

Pelos cálculos de Madeira,
atualmente são cerca de 900
terceirizados trabalhando no
HU: “Como pôr na rua esses
trabalhadores se não ocorrem
concursos públicos para preen-
chimento das vagas?”, pergun-
ta. Ele acredita que a UFRJ não
vai aceitar as fundações esta-
tais de direito privado no com-
plexo hospitalar, mas afirma
que a pressão do Ministério da
Saúde para que o HU seja um
exemplo é grande. Embora res-
salte que o próprio diretor do
hospital é contra essas funda-
ções e um brigão em favor do
hospital. Madeira afirma: “Não
temos papel higiênico no ba-

nheiro e há mais problemas ad-
ministrativos, mas Alexandre
Cardoso briga por mais verbas
para a unidade através de emen-
das parlamentares. Constante-
mente está em Brasília atrás
de recursos.”

Madeira, que é funcionário
do HU, lembra que a portaria
que dá  autonomia financeira
aos hospitais não reconhece dí-
vidas passadas. E isso gera con-
flitos de ordem administrati-
va. Como exemplo, conta que
há quatro meses recebem ma-
terial pingado. “O HU fez con-
vênio com a Secretaria Estadu-
al de Saúde para receber seus
pacientes, mas o estado não as-
sumiu as despesas com insu-
mos dos laboratórios; faz exi-
gências absurdas. Então os exa-
mes são feitos no Laboratório
das Américas, instalado no
Hospital de Saracuruna, e os
técnicos do HU ficam ociosos
até por 20 dias”, afirmou.

Já o conselheiro Roberto
Moraes se preocupa com a sor-
te dos prestadores de serviço de
toda a rede hospitalar da UFRJ
e a gestão dessas unidades:
“Qual será o destino deles com
o complexo hospitalar? Como
vai ficar a administração dos
hospitais universitários?” A
resposta a essas indagações ele
quer saber no Consuni de quin-
ta-feira, 12. “A expectativa é

de retomada da discussão so-
bre o complexo hospitalar nes-
ta primeira sessão do órgão em
2009, quando, inclusive, o rei-
tor informará sobre o resulta-
do das negociações com o Mi-
nistério Público em relação ao
termo de ajuste de conduta
imposto à UFRJ pela audito-
ria realizada da Controlado-
ria Geral da União (CGU), que
constatou a existência de gran-
de número de terceirizados na
instituição.”

Palavra do decanoPalavra do decanoPalavra do decanoPalavra do decanoPalavra do decano
O decano do Centro de

Ciências da Saúde (CCS), Al-
mir Fraga Valladares, reafir-
mou ser radicalmente contra
as fundações estatais de direi-
to privado. Também defende
que sejam ouvidas todas as
unidades hospitalares e aca-
dêmicas para formulação do
regimento interno do comple-
xo hospitalar.

Para ele, o grande desafio
da comissão nomeada pelo rei-
tor para formular a proposta
de regimento do complexo hos-
pitalar que será levada ao
Consuni é “conseguir integrar
as ações sem tirar a autono-
mia administrativa das ações
das unidades acadêmicas e
hospitalares”. Essa comissão é
formada pelo vice-diretor do
Instituto do Coração, Nelson

Albuquerque Souza e Silva,
pelo diretor do HU, Alexan-
dre Cardoso, e pelo diretor
do Instituto de Puericultu-
ra e Pediatria Martagão Ges-
te i ra  ( IPPMG),  Marce lo
Lant. Desde o início de ja-
neiro eles atuam na tarefa
e têm 120 dias para apre-
sentar resultados.

Fora isso, o decano con-
tinua vendo com bons olhos
a criação do complexo hos-
pitalar. “No primeiro mo-
mento o complexo hospita-
lar se fez para criar unidade
orçamentária para receber re-
cursos do Tesouro Nacional
e distribuir às unidades ges-
toras, que são os hospitais
universitários da UFRJ. Mas
o desejo antigo e a principal
vantagem da iniciativa é a
integração das unidades aca-
dêmicas e hospitalares nas
ações de saúde de forma a
complementar desde as mais
altas complexidades às me-
nores”, afirmou.

 E para limpar o campo,
ele defende que se coloque
logo na pauta do Consuni a
discussão e deliberação so-
bre as fundações estatais de
direito privado. Na opinião
dele, o próprio Ministério da
Saúde já diminuiu o inte-
resse em levar à frente a pro-
posta do governo.

Fotos: Cícero Rabello

Roberto Moraes Milton Madeira Almir Fraga


