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Sem-contrato dos HUs param

Um lugar
especial

A inauguração das novas
instalações do Projeto Associa-
ção Saúde Criança Renascer
(duas lindas casinhas cor-de -
rosa) foi um momento de emo-
ção na rotina de estudo e traba-
lho na Cidade Universitária. O
projeto, que atende crianças de
baixa renda ex-pacientes do
IPPMG e ensina um ofício às
mães, sobrevive da solidarieda-
de das pessoas. PÁGINA 8

Centenas de trabalhadores dos hospitais universitários, no campus do
Fundão, cansados de esperar por uma solução para a falta de contrato e
para o atraso no pagamento dos salários, decidiram na quarta-feira, 27
de maio, suspender as atividades. Os extraquadros, como são conhecidos
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Complexo
hospitalar

O Sindicato discute o assunto com os
funcionários do HU dia 8 de junho, às
11h, na CAE, 12° andar da unidade de
saúde; e dia 9 de junho, às 10h no IPPMG.

Fotos: Cícero Rabello

Reunião dos bombeiros e brigadistas
Na terça-feira, 2 de junho, às 10h, na subsede sindical no HU.

pela instituição estes profissionais, fizeram manifestação em frente ao
HU e já se reuniram com o reitor Aloísio Teixeira, que espera ajuda de
Brasília para resolver o problema. Na quinta-feira, 29, eles fizeram
manifestação no Consuni (foto).  PÁGINA 5
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DOIS PONTOSCARREIRA

II Conferência
Estadual
de Promoção da
Igualdade
Racial

Ocorre está semana, na sexta-
feira, dia 5 de junho, e no sábado,
6, às 18h, no auditório Odylio Costa
Filho, na Uerj. Inscrição para par-
ticipante como ouvinte: dia 5, à
noite, e dia 6, pela manhã. Mais
informações pelo telefone (21)
2334-5549.

Avaliação
nutricional no
restaurante
universitário

Nos dias 16 e 23 de junho, das
12h às 16h30, o Instituto de Nu-
trição Josué de Castro realiza, no
Restaurante Universitário Central
(campus do Fundão), várias ati-
vidades de promoção da saúde. O
objetivo é oferecer à comunidade
acadêmica a oportunidade de ob-
ter um diagnóstico sobre seu esta-
do nutricional.

O público receberá, nos dois
dias do evento, informações sobre
hábitos alimentares, importância
da realização de atividades físicas,
além da avaliação de medidas de
peso e estatura, dados fundamen-
tais para o conhecimento de riscos
de saúde associados aos problemas
nutricionais.

IDT já fez
transplante

Ao contrário do que foi dito
na matéria publicada na edição
862 do Jornal do SINTUFRJ, o Ins-
tituto de Doenças do Tórax  (IDT)
já fez transplante de pulmão. E
atende no ambulatório muito
mais que 16 pessoas/dia. Essa é
uma média por baixo do  atendi-
mento de pacientes realizado por
turno, diariamente. O prédio ane-
xo ao HU, que pertence ao institu-
to, aguarda a conclusão das obras
de reparos para ser inaugurado.

Astronomia para
poetas

Todas as terças-feiras, de 2 a
14 de junho, sempre das 18h30 às
20h, a Casa da Ciência vai oferecer
o ciclo de palestras Astronomia
para Poetas 2009. A atividade é em
comemoração ao Ano Internacio-
nal da Astronomia e faz parte da
série Ciência para Poetas. A inscri-
ção é gratuita e o evento aberto ao
público em geral. Local: campus
da Praia Vermelha, da UFRJ.

A corrida foi no domingo,

dia 24 de maio, e os

participantes pelo

Sindicato mais uma vez

deram show de boa

saúde e disposição física.

Pelo segundo ano

seguido, Francilene

Araújo de Souza  foi a

campeã geral feminina

dos 10 quilômetros.

Juscilene de Souza

conquistou o segundo

lugar na categoria 35 a

40 anos.

As equipes masculinas do

SINTUFRJ também foram

vitoriosas. Milton

Francisco da Silva venceu

a prova na categoria dos

50 anos. O segundo

colocado foi Jorge Luiz

Ferreira. Na faixa de 36 a

50 anos, Carlos Roberto

Gonçalves Valentim ficou

em segundo lugar.

Equipes do SINTUFRJ fazem
bonito na IV volta da UFRJ

Ao centro, a bicampeã feminina dos 10 quilômetros

Jorge Luiz Ferreira e Milton Francisco da Silva

De acordo com estudo divulgado
pelo Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), a maioria dos jovens
brasileiros não tem direito a estudo
nem a emprego.

Veja os últimos dados desta preo-
cupante situação socioeconômica da
juventude brasileira:

 Há 51 milhões de jovens no país
entre 15 e 29 anos.

 66% deles estão fora de salas de aula.
 Apenas 13% deles estão frequentan-

do curso superior.
 A principal causa alegada para não

estar estudando, entre os homens, é

Jovens brasileiros:
Não estudam nem trabalham

trabalhar para ajudar a família. Entre
as mulheres, é a gravidez.

 46% deles estão desempregados.
 50% dos 54% que estão empregados

trabalham sem carteira assinada. Ou
seja, do total de jovens, apenas 27%
têm emprego com carteira assinada e,
portanto, direitos trabalhistas e previ-
denciários.

 31% deles podem ser considerados
miseráveis, possuem renda per capita
inferior a meio salário mínimo por
mês.

 70% dos jovens considerados pobres
são negros.
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CATEGORIA

Categoria decide manter a limitação de
162 horas para os professores da entidade
Assembleia aprova proposta da direção para pôr fim a impasse que já dura quase três meses

A categoria presente à assem-
bleia dia 27 de maio, no audi-
tório do CT, aprovou proposta
da direção sindical para a reso-
lução do impasse com os profes-
sores do SINTUFRJ. A direção
propôs a regularização salarial
promovida pela Resolução 01/
2009 através do cumprimento do
contrato coletivo, mas respei-
tando o limite de 162 horas, con-
forme determina a legislação
trabalhista. O pagamento devi-
do aos professores sairá em fo-
lha suplementar e será negocia-
da a reposição das aulas.

A proposta foi fruto de acor-
do feito na reunião da Comis-
são Política (formada durante
o XX Confasubra e composta pela
direção do SINTUFRJ, CUT na-
cional e Fasubra).

A comissão constituída na
assembleia anterior foi dissol-
vida. Essa comissão não conse-
guiu fechar relatório.

HomenagemHomenagemHomenagemHomenagemHomenagem
A assembleia fez um minuto de
silêncio em homenagem aos
companheiros Mario Pereira Fi-
lho e Paulo do Carmo, os dois
delegados sindicais de base fale-
cidos recentemente.

3,17%3,17%3,17%3,17%3,17%
A direção informou que a Advo-
cacia-Geral da União (AGU) ga-
rantiu um prazo de 120 dias para
questionar os cálculos já apre-
sentados pelo perito determina-
do pelo juiz. Os dirigentes alerta-
ram que o objetivo da AGU é
protelar o pagamento, mas o juiz
determinou que caso a AGU não
apresente outros cálculos, valerá
o cálculo já apresentado. O prazo
final para o encerramento desta
questão, determinado pelo juiz,
é dia 4 de agosto.

MESA DA ASSEMBLEIA: Jéferson Salazar, Francisco de Assis e Iaci Azevedo

Fotos: Cícero Rabello

O prédio tem três andares e dois
elevadores: um, na entrada para pa-
cientes e, outro, na portaria social.
O mau funcionamento dos eleva-
dores do IPPMG causa problema
para todos: pacientes, funcionários,
estudantes e administradores. No
terceiro andar do prédio fica a sala
da direção, biblioteca e coordenação
acadêmica. No segundo, ambulató-
rio, enfermarias e CTI. A emergên-
cia é no primeiro andar.

Funcionários levam material do
almoxarifado e roupas para as en-
fermarias pela rampa. Muitos paci-
entes que passam pela triagem  são
levados para dentro da unidade em
cadeiras de roda. Mas as mães pas-
sam pelo sacrifício de subir os lan-
ces de escada carregando o filho do-
ente no colo.

HUHUHUHUHU
Na Divisão de Atividades Ge-

renciais do HU a situação não é

Elevadores: uma espera interminável
A situação se torna mais séria quando atinge os HUs, como ocorre no Fundão

Os transtornos causados pela fal-
ta de manutenção dos elevadores da
Reitoria continuam. Na semana
passada estavam em funcionamen-
to apenas três dos seis principais ele-
vadores do prédio. O de cargas (no
setor de serviços) também continu-
ava parado. A Excel, empresa con-
tratada em caráter emergencial, es-
tava trabalhando no reparo, e se-
gundo o administrador do prédio,
Ramon Oliveira, faltavam peças
para os elevadores parados serem re-
cuperados.

No prédio da Reitoria funcio-
nam duas unidades acadêmicas, a
decania do Centro de Letras e Artes e
a Administração Central.

“Ainda estamos com problemas,
e nos horários de pico a situação fica
ruim”, disse Ramon. Segundo ele, a
Excel vai trabalhar para a UFRJ até
o término do processo de licitação
para contratação definitiva de uma
empresa para fazer a manutenção

dos elevadores da universidade.
Trabalhadores da Reitoria dis-

seram que na semana passada ape-
nas um elevador do prédio estava
funcionando.

IPPMG sem elevadoresIPPMG sem elevadoresIPPMG sem elevadoresIPPMG sem elevadoresIPPMG sem elevadores
A situação precária da Reitoria

se repete em outros grandes prédios
da UFRJ, até mesmo em unidades
de saúde, prejudicando a popula-
ção, como no Instituto de Puericul-
tura e Pediatria Martagão Gesteira
(IPPMG) e no Hospital Universitá-
rio (HU).

Reinaldo Amirato, chefe da Se-
ção de Serviços Gerais do IPPMG,
disse que os elevadores da unidade
estão sem funcionar há cerca de um
mês “corrido” , fora os problemas
que ocorrerem eventualmente.
“Hoje [quarta-feira, dia 27] há téc-
nicos aqui trabalhando. Eles fazem
a manutenção, mas logo os eleva-
dores voltam a ficar ruim”, disse.

muito diferente, a não ser pela pro-
porção do problema: são 14 eleva-
dores, apenas seis funcionando.
Diariamente o hospital recebe cer-
ca de  12 mil pessoas, entre pacien-
tes, familiares, profissionais, estu-
dantes. No hall central, há 10 ele-
vadores; um na Radioterapia e, nos
fundos (ala F), existem mais três.
Atualmente estão em funciona-
mento cinco no hall central e o da
Radioterapia. “A gente vem há
muito tempo com dificuldade de
manutenção”, explica a diretora
da divisão, Angela Vilas Boas, que é
favorável à modernização dos equi-
pamentos, pois os atuais têm mais
de 40 anos de uso.

Segundo Angela, já estava na
mesa do diretor do HU projeto com
essa intenção e também marcada
reunião com uma empresa de ma-
nutenção para tentar resolver os pro-
blemas dos elevadores. Ela disse que
os custos do serviço são sempre altos.
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  OPINIÃO

Uerj vai lutar pelas cotas
TJ do Rio suspendeu a lei de reservas de cotas nas universidades estaduais

O reitor da Uerj, Ricardo Viei-
ralves, e o secretário de Ciência e
Tecnologia, Alexandre Cardoso, de-
fenderam o sistema de cotas adota-
do pelas universidades fluminen-
ses e afirmaram que vão recorrer
até a última instância da decisão
do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro (TJ-RJ), que concedeu li-
minar favorável à suspensão do sis-
tema de cotas em ação direta de
inconstitucionalidade proposta
pelo deputado estadual Flávio Bol-
sonaro (PP). Na quinta-feira, 27
de maio, Alexandre Cardoso infor-
mou que já está sendo agendada
reunião com a Procuradoria-Geral
do Estado para envio do recurso ao
Supremo Tribunal Federal (STF).

Ricardo Vieiralves afirmou que
o sistema de cotas é uma das ferra-
mentas para reduzir as desigualda-
des sociais. Ele ressaltou ainda que
é preciso avaliar mais profunda-
mente o sistema de ingresso por
meio de cotas para chegar a uma
conclusão como esta. “Desde o iní-
cio de 2008, a Uerj adotou várias
medidas substanciais de apoio aos
cotistas. Ampliamos os benefícios
e demos maior apoio didático. E já
está prevista para o segundo semes-
tre deste ano a entrega de vale trans-
porte. Não pensamos somente no
ingresso do cotista, mais princi-
palmente na sua saída da universi-
dade”, informou o reitor.

InterpretaçõesInterpretaçõesInterpretaçõesInterpretaçõesInterpretações
Um dos pontos levantados por

Alexandre Cardoso para a necessi-
dade de avaliação mais profunda
do tema é a dupla interpretação da
liminar, “porque abre a possibili-

dade de suspensão apenas das alte-
rações da lei, o que deixa implícito
a validade da lei mais antiga, que
é de 2002”. Outro ponto que preci-
sa de uma análise mais completa,
segundo Vieiralves, é o entendimen-
to do número de egressos por cotas.
“Temos dados que comprovam
uma diminuição do número de
candidatos negros às cotas e um
aumento dos que procuram o in-
gresso diferenciado por serem alu-
nos de escolas públicas.

Embora contrário à determi-
nação, o reitor da Uerj reafirmou
que vai cumprir a lei, mesmo que

a veja como um prejuízo à univer-
sidade. Mas garantiu que se a limi-
nar no TJ-RJ continuar válida fará
o possível para seja aplicada, a par-
tir do próximo ano, sem implica-
ções para o vestibular de 2010.

Estado recorreEstado recorreEstado recorreEstado recorreEstado recorre
O mérito da ação ainda será

julgado, mas a liminar já está va-
lendo para o vestibular unificado
deste mês. O que o TJ-RJ fez foi
suspender os efeitos da Lei Esta-
dual 5.346, de 2008, que prevê a
reserva de cotas nas universidades
estaduais, como a Uerj, a primeira

Vestibular
2009 na Uerj

De acordo com o Departamen-
to de Seleção Acadêmica da Uerj,
no Vestibular 2009, das 5.223 va-
gas disponíveis, 2.396 foram reser-
vadas para cotistas. Ao todo, con-
correram a essas vagas 31.397 es-
tudantes, dos quais 3.598 foram
classificados na primeira classifi-
cação, numa concorrência de
11,11 candidatos/vaga. Como a
Uerj ainda está em período de ma-
trículas, não há ainda número
exato de matriculados. Em 2008,
para as 2.390 vagas reservadas, ape-
nas 1.259 inscritos foram classifi-
cados no vestibular. Destes, 1.127
se matricularam, o que represen-
ta o preenchimento de apenas 28%
das vagas disponíveis. Para o Ves-
tibular 2010, que começa a pri-
meira fase no dia 21de junho, já
estão inscritos cerca de 71 mil can-
didatos.

a adotar o sistema no Brasil, em
2003. Por 13 votos a sete, os desem-
bargadores do Órgão Especial con-
cederam liminar ao deputado es-
tadual Bolsonaro, que havia entra-
do com uma ação de inconstitu-
cionalidade, por considerar a lei
discriminatória.

Além da Uerj, adotam o siste-
ma de cotas a Uezo, em Campo
Grande, na Zona Oeste, e Uenf, em
Campos, no Norte Fluminense.
Pela Lei de Cotas, 45% das vagas
oferecidas nos vestibulares destas
instituições devem se reservadas
para estudantes negros, indígenas,

alunos da rede pública, pessoas por-
tadoras de deficiência e filhos de
policiais, bombeiros e inspetores de
segurança penitenciários, mortos
ou incapacitados em serviço. Os
candidatos ao sistema só informam
se desejam a reserva na segunda
fase do vestibular.

No momento em que o XX Con-
fasubra desmembra a Coordena-
ção de Políticas Sociais e Antira-
cismo cria a Coordenação de Raça
e Etnia, com o objetivo de avançar
na discussão de políticas afirmati-
vas que venham a reparar débitos
históricos com a população negra
(educação, saúde etc) e apresentar
medidas para  reparação dessa dí-
vida; e no momento em que os
municípios e estados mobilizados
realizam suas conferências rumo
à II Conferência Nacional de Pro-
moção da Igualdade Racial e com-
pleta 121 anos da abolição da es-
cravidão negra, no Brasil, assisti-
mos  perplexos ao Tribunal de Jus-
tiça do Rio de Janeiro atender o
pedido de liminar feito pelo depu-
tado Flávio Bolsonaro (PP) questi-
onando a constitucionalidade da
Lei Estadual n° 5.346, de 2008,
que prevê o sistema de cotas para
ingresso nas universidades estadu-
ais do Rio de Janeiro.

Os técnicos-administrati-
vos em educação da Uni-
versidade Federal do Rio
de Janeiro em assembleia-
geral no dia 27/05/2009
aprovam moção de repú-
dio relativa à interferên-
cia do Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro na auto-
nomia universitária, pre-
vista no artigo 207 da
Constituição Federal,
quando suspende o siste-
ma de cotas para ingresso
nas universidades estatu-
ais para estudantes negros,
índios e egressos de escolas
públicas.

Ressaltamos que esta
atitude atrasada demons-
tra a necessidade de mobi-
lização do conjunto da ca-
tegoria quanto à questão
do sistema de cotas que é
decisão unânime do XIX
Confasubra, previsto no
projeto Universidade Cida-
dã para os Trabalhadores.
Rio de Janeiro, 27 deRio de Janeiro, 27 deRio de Janeiro, 27 deRio de Janeiro, 27 deRio de Janeiro, 27 de
maio de 2009.maio de 2009.maio de 2009.maio de 2009.maio de 2009.

Moção de
repúdioRetrocesso

Por uma sociedade mais justa ePor uma sociedade mais justa ePor uma sociedade mais justa ePor uma sociedade mais justa ePor uma sociedade mais justa e
igualitáriaigualitáriaigualitáriaigualitáriaigualitária

O Brasil é o segundo país no
mundo em população afrodescen-
dente e foi o último a abolir a es-
cravidão. Passados 121 anos, ainda
podemos constatar que o negro não
alcançou sua total liberdade, não
por conta desta liminar, mas tam-
bém porque no nosso cotidiano o
racismo continua ferindo e humi-
lhando pessoas, e se manifestando
em escala social que renega pessoas
negras a empregos subalternos, edu-
cação precária e viver em bairros
sem infraestrutura.

Alega Bolsonaro que a lei é de-
magógica e discriminatória, não al-
cançando seu objetivo. De que obje-
tivo fala o parlamentar? Realmen-
te se o objetivo é políticas afirmati-
vas que venham a promover a igual-
dade racial e transformar a nossa
sociedade em uma sociedade mais
justa e igualitária, então estamos
muito longe disto. Porque não po-

demos mudar aquilo que não re-
conhecemos, e atitudes como esta
não contribuem em nada para
darmos mais um passo nesse ca-
minho difícil, mas que precisa-
mos trilhar. E, para isso, é neces-
sário que tenhamos consciência
daquilo que somos. E o que so-
mos? Somos afrodescendentes e
não devemos nos envergonhar de
nossas raízes, pois é ela que nos
faz um povo forte, trabalhador,
que vive e luta contra as adversi-
dades, ultrapassando obstáculos e
superando muitas vezes as nossas
próprias expectativas.

Somos um povo que, arran-
cado da mãe África, negociados
como mercadoria reconhecemos
ser esta a nossa “Pátria Mãe
Gentil”.

O racismo existe no Brasil e
muitas vezes está no nosso agir,
falar e até mesmo no nosso olhar;
às vezes ele se manifesta sutilmen-
te, mas muitas das vezes explici-

tamente. O racismo pode estar
na nossa cabeça, coração ou no
nosso medo. Temos medo de nos
reconhecer, por isso é mais fácil
negar. A tão sonhada sociedade
mais justa e igualitária está
muito além das cotas raciais,
pois a questão é muito mais pro-
funda. É de raiz. E nós? Nós so-
mos a sociedade e vivemos um
paradoxo lutando contra o ra-
cismo e o escondendo em algum
lugar dentro da gente. Assim fi-
cando muito aquém do modelo
de sociedade justa e igualitária
que sempre idealizamos, porque
não reconhecemos nossa gran-
deza, a grandeza de um povo
afrodescendente. E enquanto não
pudermos olhar no espelho e nos
reconhecer como tais, melhor
não retroceder nas poucas con-
quistas alcançadas.
Iaci Azevedo, coordenadora deIaci Azevedo, coordenadora deIaci Azevedo, coordenadora deIaci Azevedo, coordenadora deIaci Azevedo, coordenadora de
Raça e Etnia da Fasubra e co-Raça e Etnia da Fasubra e co-Raça e Etnia da Fasubra e co-Raça e Etnia da Fasubra e co-Raça e Etnia da Fasubra e co-
ordenadora-geral do SINTUFRJordenadora-geral do SINTUFRJordenadora-geral do SINTUFRJordenadora-geral do SINTUFRJordenadora-geral do SINTUFRJ
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 TRABALHADORES EM LUTA

Extraquadros do HU e IPPMG param
SINTUFRJ apoia o movimento e cobra solução da Reitoria

Os profissionais extraquadros do
Hospital Universitário Clementino
Fraga Filho (HUCFF) e do Instituto
de Puericultura e Pediatria Marta-
gão Gesteira (IPPMG) iniciaram na
quarta-feira, dia 27 de maio, com
manifestação em frente ao HUCFF,
movimento reivindicando da UFRJ
contrato de trabalho. Indignados, os
manifestantes exibiram extratos
bancários para provar o baixo salá-
rio que recebem e sem o reconheci-
mento pela universidade de nenhum
direito trabalhista.

Desde janeiro – quando foram
suspensos por determinação legal os
contratos com as cooperativas, atra-
vés das quais os profissionais dos
hospitais mantinham vínculo com
a UFRJ – a Reitoria passou a pagar
os salários dessas pessoas de forma
direta, por entender que sem elas os
hospitais entrariam em colapso. Só
no HUCFF são 851 extraquadros.

Além dos salários sempre atra-
sados, os extraquadros não têm Car-
teira de Trabalho assinada, direito
a férias e nem a 13º. A situação
desses trabalhadores é de extrema
insegurança. Diante da indefini-
ção, eles decidiram manter a para-
lisação até uma posição definitiva
da Reitoria.

Acompanhados pelo SINTUFRJ,
a comissão de representantes extra-
quadro cobrou do reitor Aloísio Tei-
xeira, em reunião na própria quar-
ta-feira, pela manhã, a regulariza-
ção funcional. Uma parte dos ex-
traquadros está mantendo os servi-
ços essenciais nos hospitais em res-
peito aos pacientes.

CobrançasCobrançasCobrançasCobrançasCobranças
“Queremos sair da clandestini-

dade. Queremos 13º, férias é contra-
to de trabalho, afirmou Diogo Pe-
reira, fisioterapeuta da Neurologia.
Jaciara Santos, auxiliar de enfer-
magem da Central de Materiais,
acrescentou: “Não sabemos o que
recebemos. Não há contracheque.”
Eliezer Barbosa, auxiliar operacio-
nal do CTI do
HUCFF, com o extrato bancário do
salário de R$ 380 nas mãos,  reivin-
dicou: “Queremos dignidade. Tra-
balhamos com compromisso. Tem-
porários também têm família.”

A situação de Tânia Mara, téc-
nica em enfermagem da Inalote-
rapia, é ainda mais delicada. Grá-
vida de oito meses, teme ficar sem
licença-maternidade pela falta de
depósito de parcelas do INSS desde
janeiro deste ano. Ela disse que o
hospital informa que vai tentar re-
solver o problema, mas ela está in-
segura.

Cristina Rodrigues, auxiliar
administrativa do IPPMG, lembrou
que há setores da unidade que po-

dem parar sem o trabalho dos ter-
ceirizados, como o CTI.

Uma nova reunião dos extra-

quadros e a Reitoria estava marca-
da para sexta-feira, dia 29, para
que Aloísio Teixeira informasse so-

bre o resultado do encontro dos rei-
tores com os Ministérios da Educa-
ção e do Planejamento, Orçamen-

Apoio do Consuni
Cerca de 200 trabalhadores extraquadros dos HUs foram à sessão de

quinta-feira, 28, reivindicar apoio às suas solicitações. Roberto Gomes,
da bancada técnico-administrativa, pediu espaço para que o representan-
te dos trabalhadores falasse. Thiago Xavier informou sobre as razões do
movimento e que nelas estava a essencialidade dos  serviços, como o
atendimento aos pacientes, e apresentou a reivindicação central do grupo,
que é a regularização funcional.

Roberto Gomes solicitou ao colegiado a aprovação de uma moção de
apoio às iniciativas da Reitoria para solucionar o problema. A moção foi
aprovada por unanimidade.

Durante a paralisação, pro-
fissionais do HU denunciaram
que sofreram coação por parte de

Reitor foi a Brasília

Retaliação, não
algumas chefias. No dia 27, o caso
foi levado ao chefe de gabinete do
reitor, João Eduardo da Fonseca,

que se comprometeu a levar a de-
núncia ao diretor do HU, Alexan-
dre Cardoso, e afirmou que era cer-

to que esse tipo de postura não
poderia partir da direção, como
também não partiu da Reitoria.

Na reunião de quarta-feira com
os extraquadros, o reitor explicou
que o Ministério Público do Traba-
lho impediu a contratação por coo-
perativas e a Reitoria decidiu pagar
como prestação de serviço a pessoa
física os antigos cooperativados. Mas
explicou que mesmo para isso há
um limite legal de três meses. Mes-
mo colocando a universidade em
situação irregular, Aloísio Teixeira
garantiu que a Reitoria vai conti-
nuar pagando o pessoal como pres-
tadores de serviço, porque o respeito
à lei neste caso significaria a para-
lisação dos hospitais e que isso não
faz sentido do ponto de vista acadê-
mico ou social.

Segundo o reitor da UFRJ, entre

os terceirizados há dois grupos: um de
“terceirizáveis” e outro de “não tercei-
rizáveis”, porque desempenham fun-
ções contempladas no Plano de Cargos
das Universidades. Para os “tercerizá-
veis”, a Reitoria estuda a contratação
de uma firma para absorver essa mão
de obra. Para os “não terceirizáveis”, a
maior parte profissionais da área de
saúde – médicos, enfermeiros, auxi-
liares de enfermagem e laboratório,
por exemplo –, a Reitoria buscaria
solução com os Ministérios do Plane-
jamento e da Educação. “Estive com o
secretário executivo do MEC, José Hen-
rique Paim, que disse que estudaria o
caso.” Ele propôs, disse o reitor, que
fosse usado o mesmo sistema adotado
em outros HUs de contratação tempo-

rária de trabalhadores, que passariam
por um processo seletivo simplificado
e ocupariam uma vaga. Essa proposta
tem por base a Lei nº 8.745, de 1993,
que prevê contratação temporária em
caso de excepcionalidade.

A Reitoria enviou ofício ao MEC
apresentando a carência de pessoal e
sugerindo a adoção da medida de
contratação imediata por tempo de-
terminado dos profissionais necessá-
rios. “Essa decisão não depende de
mim; mas estamos empenhados nes-
ta luta”, disse Aloísio Teixeira, que
lembrou que a medida não dá garan-
tia de emprego a todos, já que alguns
podem não se classificar neste proces-
so seletivo. E informou que na quin-
ta-feira, 28 de maio, estaria como o

ministro da Educação e tentaria
encontro com o Ministério do Pla-
nejamento.

O coordenador-geral do SIN-
TUFRJ Francisco de Assis pergun-
tou ao reitor se todas as vagas
estariam garantidas. “Também
não posso garantir, mas a ideia é
absorver todo mundo que esteja
nesta situação”, respondeu Aloí-
sio Teixeira. Assis iria pedir a aju-
da da CUT nacional para interce-
der pela negociação no MPOG.

Representante dos técnicos-ad-
ministrativos no Conselho Univer-
sitário, Roberto Gomes solicitou a
capacitação também de terceiriza-
dos. “Sou inteiramente a favor”,
garantiu o reitor.

EXTRAQUADROS suspendem as atividades e reitor reconhece que sem esses trabalhadores os HUs podem entrar em colapso
NO DETALHE. Negociação com Aloísio Teixeira

Fotos: Cícero Rabello

Moção do Consuni
Moção de apoio às iniciativas da reitoria no sentido de regularizar a

situação do contrato de trabalho dos servidores denominados “extraquadro”.
Tais iniciativas se referem ao ofício nº 278/09 de 18/05 de 2009, endereçado
ao secretário executivo do MEC, senhor José Henrique Paim, onde há um
relato dos fatos referentes à carência progressiva dos funcionários dos hospi-
tais universitários da UFRJ, culminando com a situação atual.

O ofício propõe aplicar medidas similares às autorizadas para a UFSC,
isto é, contratação imediata, por tempo determinado, do quantitativo de
profissionais necessários aos HUs”.

Sessão do dia 28 de maio de 2009Sessão do dia 28 de maio de 2009Sessão do dia 28 de maio de 2009Sessão do dia 28 de maio de 2009Sessão do dia 28 de maio de 2009

to e Gestão, do qual iria participar
e discutir a situação desses profissi-
onais dos HUs.
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 TRABALHADORES EM LUTA

XX Confasubra aprova moção de apoio
“A plenária final do XX Confa-

subra dirige-se às autoridades bra-
sileiras: a presidência da Repúbli-
ca; ao ministro da Educação; à
presidência da Câmara dos Depu-
tados e do Senado Federal; ao go-
verno do Estado de São Paulo; à
Andifes, ao Crub; ao Cruesp e à
reitora da Universidade de São Pau-
lo para solicitar a readmissão do
representante dos servidores técni-
co-administrativos da USP, senhor
Claudionor Brandão, eleito para

representá-los no Sindicato dos Tra-
balhadores da USP (Sintusp) e no
Conselho Universitário da USP
(instância máxima de decisão da
universidade). Entendemos que esta
medida da administração é inacei-
tável, só vista no período totalitário
do regime militar. Essa não foi a
única atitude que a Administração
da universidade tomou em relação
ao processo que visa à destruição da
entidade representativa dos técnicos-
administrativos da universidade. Ela

também vem cobrando uma mul-
ta do sindicato relacionada a su-
postos danos causados, segundo a
reitoria, por greves anteriores. O
ataque tem sido sistemático em
nosso entendimento, e outras me-
didas vêm sendo tomadas pela rei-
toria, como a abertura de processos
administrativos contra outros diri-
gentes da categoria, com o firme
propósito de demiti-los por justa
causa, como foi feito com compa-
nheiro Claudionor Brandão. Os tra-

balhadores em educação do 3º grau
estão iniciando uma campanha
nacional e internacional pela re-
admissão de Claudionor Brandão;
pelo fim das punições instituídas
contra o Sintusp e pela paralisa-
ção de qualquer processo contra os
demais dirigentes da categoria.”

Neste mesmo documento, a
Fasubra solicitava para o dia 25
de maio audiência com a reito-
ra da USP, mas ela não recebeu
a Federação.

Demissão de diri-
gente sindical e repre-
sentante da categoria no
Conselho Universitário,
aplicação de multa ao sin-
dicato, não atendimento
das reivindicações na
data-base, 1° de maio,
entre outras atitudes ar-
bitrárias praticadas pela
reitora da USP, Suely Vi-
lela, e pelo Conselho de
Reitores das Universida-
des Estaduais Paulistas
(Cruesp) mantêm os fun-
cionários da instituição
em greve desde 5 de
maio.

O movimento já se es-
tendeu para as outras
duas universidades es-
taduais paulistas: Unesp
e Unicamp, que também
estão em campanha sa-
larial. Os funcionários
realizaram paralisações
e estão em estado de
greve. Parlamentares de
partidos de esquerda, in-
telectuais e entidades
representativas da so-
ciedade civil apoiam a
luta e as reivindicações
da categoria.

REIVINDICAÇÕES
A assembleia aprovou

como principais itens da
pauta de reivindicações
da USP a readmissão do
diretor do Sintusp, Clau-
dionor Brandão, demiti-
do por atividades sindi-
cais; R$ 200,00 incorpo-
rados ao salário e 17%
de reposição parcial das
perdas (42%) desde 1989;
retirada dos processos
contra outros militantes
e multa de R$ 346.000,00
à entidade pela ocupa-
ção da reitoria em 2007;
garantia do emprego dos
atuais 5.214 funcioná-
rios da USP, contratados
após 1988, que têm suas
vagas questionadas pelo
Tribunal de Contas e o
fim do Sistema de Ges-
tão de Pessoas por Com-
petência, que a reitoria
chama de Carreira.

USP em greve
desde 5
de maio

Unesp e Unicamp
estão em estado
de greve

TRABALHADORES DA USP estão parados desde 5 de maio. Unesp e Unicamp devem aderir
ao movimento por reivindicação salarial

Foto: Internet

Com o objetivo de ampliar a
discussão no universo escolar sobre
as causas e as consequências da vio-
lência praticada contra crianças e
adolescentes, o Fórum de Ciência e
Cultura (FCC) da UFRJ e o Comitê
de Segurança da Sociedade de Pedi-
atria do Estado do Rio de Janeiro
(Soperj) promoveram a II Jornada
Sobre Violência Contra Criança e
Adolescente: Repercussões na Esco-
la, na sexta-feira, 22 de maio, cam-
pus da Praia Vermelha.

O enfoque foi a importância
dos profissionais da educação na pre-
venção e abordagem da violência,
tanto doméstica quanto escolar nos
grupos etários. Foram debatidos os
temas “A violência como disfunção
da família e seu impacto na escola”
e “Violência e escola: ampliando a
discussão”.  O debate  sobre violên-
cia no ambiente escolar foi coorde-
nado pelas professoras Ana Canen e
Irma Rizzini, da Faculdade de Edu-

Violência na escola é discutida na UFRJ
cação, e Joana Garcia, da Escola de
Serviço Social.

Família e escolaFamília e escolaFamília e escolaFamília e escolaFamília e escola
Segundo os especialistas, a vio-

lência no ambiente doméstico ocorre
entre membros da família através de
atitudes, omissões ou ações de caráter
físico, sexual, emocional ou verbal,
causando danos nas vítimas e em
toda família. A violência na escola
pode acontecer entre professores e alu-
nos ou entre os próprios alunos. O
resultado é baixo rendimento esco-
lar, problemas com a  autoestima,
desinteresse pelas aulas e até depres-
são. Tais questões passam pela neces-
sidade de promover um trabalho pre-
ventivo, tanto no ambiente familiar
quanto no escolar.

Ana Canen defendeu como for-
ma de combater a violência na esco-
la a aplicação pelos profissionais de
educação do  multiculturalismo, que
ela define como sendo a valorização

da diversidade cultural e respeito as
identidades. O multiculturalismo, se-
gundo Canen, deve ser o centro do
trabalho nas escolas, pois possibilita-
ria a prevenção da violência. A especi-
alista discorreu também sobre o
bulling, que vem a ser os atos de
violência física ou psicológica, in-
tencionais e repetidos, praticados por
uma ou mais pessoas com o objetivo
de intimidar ou agredir outra pessoa
ou grupo incapaz de se defender.

Para Joana Garcia o exercício da
cidadania é a melhor forma de preve-
nir a violência contra crianças e ado-
lescentes, visto que os jovens têm seus
direitos norteados e facultados pela
intermediação de outros segmentos,
conforme define o Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente. Ela citou como
exemplo o artigo quatro do Estatuto,
que trata dos direitos não apenas como
prática efetiva, mas porque evoca valo-
res que não podem ser simplesmente
materializados, como respeito, liber-

dade e dignidade. Por isso, frisou, há
necessidade de se trabalhar e mostrar
as noções de tais direitos.

“A violência está associada à
legitimação de poder, seja de quem
for”, afirmou. Para Joana, os desa-
fios colocados remetem à necessi-
dade de vencer resistências históri-
cas,  como a desigualdade e as devi-
das atribuições de poder para a efe-
tivação e o controle das políticas
públicas.

Irma Rizzini encerrou a mesa-
redonda traçando um histórico da
violência institucional na assistên-
cia à infância, como o tratamento
que é dado aos jovens pela rede de
internatos, o surgimento de refor-
matórios e as casas de correção. Se-
gundo a professora, o estigma de
pobre sempre marcou a criança, mas
que o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, em vigor desde 1990,  aju-
dou na luta contra a discriminação
e a exclusão na infância pobre.

 DEBATE
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COMPLEXO  HOSPITALAR

Sindicato esclarece dúvidas e faz sugestão

Está na rua a campanha “O Pe-
tróleo tem que ser nosso!”. É a luta
conjunta da Federação Única dos Pe-
troleiros (FUP) e os sindicatos de pe-
troleiros, com a CUT, UNE, MST, OAB/
RJ, e várias outras entidades do movi-
mento sindical e social, para defen-
der a Petrobras e reivindicar uma nova
legislação para o setor de petróleo. As
entidades denunciam o uso eleitorei-
ro da CPI da Petrobras e uma nova
tentativa de privatização da estatal.

Nesta quarta-feira, 3, CUT e FUP
convocam para uma “Ocupação Pa-
cífica do Congresso Nacional”, data da
instalação oficial da CPI da Petrobras.
A CPI foi aprovada no Senado para
investigar acusações de que a estatal
teria sonegado impostos e concedido
contratos ilegais. Nos últimos dias fo-
ram realizadas mobilizações unitári-
as e de massa no Rio de Janeiro e no
Rio Grande do Norte. Outras manifes-
tações estão programadas para Curiti-

“O que vocês gostariam de saber
sobre o complexo hospitalar?” Foi
com essa pergunta que o presidente
da Comissão de Implantação do
Complexo Hospitalar, Nelson Souza
e Silva, recebeu na tarde de 22 de
maio, no HU, representantes das enti-
dades sindicais e estudantil para ou-
vir sugestões e esclarecer dúvidas com
vistas ao fechamento da versão final
da proposta de regimento que será
levada ao reitor e para que ele a enca-
minhe ao Conselho Universitário.

Nelson explicou que não está sen-
do criado um hospital e, sim, um
sistema para gerir as nove unidades
hospitalares da UFRJ. “Em conjun-
to, seremos o maior hospital do siste-
ma do MEC. Mas além de sermos os
maiores, queremos ser os melhores:
com um planejamento conjunto que
ofereça a estrutura para toda a univer-
sidade como campo de treinamento
para qualquer unidade que queira de-
senvolver ensino, pesquisa e assistência
e reunir as áreas de atuação para pro-
por soluções para os principais proble-
mas de saúde no país”, disse.

O diretor do HU, Alexandre Car-
doso, que faz parte da comissão,
ressaltou que a iniciativa partiu da
UFRJ, e esclareceu: “Nós somos con-
tra a fundação estatal de direito
privado” .

Tanto Alexandre como Nelson
reafirmaram que não haverá super-
posição de funções com os diretores
das unidades de saúde. A proposta da

comissão, segundo Nelson, cria para
o complexo hospitalar os conselhos
deliberativo e executivo e diretoria
executiva, e terá uma coordenação
acadêmica e uma administrativa.

EntidadesEntidadesEntidadesEntidadesEntidades
Estavam na reunião representan-

do o SINTUFRJ os coordenadores-ge-
rais Francisco de Assis e Jéferson Sala-
zar e as coordenadoras de Comunica-
ção, Ednéa Martins; Aposentados e
Pensionistas, Petronila Diniz; Polí-
ticas Sociais, Vera Lúcia e Adminis-
tração e Finanças, Nilce Corrêa, e o
representante dos técnicos-adminis-
trativos no Conselho Universitário,
Roberto Gomes.

Petronila Diniz perguntou se os

servidores do complexo hospitalar te-
riam mobilidade na UFRJ. Francisco
de Assis quis saber se no redimensio-
namento do trabalho entre os hospi-
tais poderia haver transferência de pro-
fissionais de uma unidade para ou-
tra.  “O pessoal é da UFRJ” e “nada vai
ser feito intempestivamente, mas
com negociação”, respondeu Nelson.

Jéferson Salazar insistiu na ne-
cessidade de levar o debate aos funcio-
nários dos hospitais: “O Sindicato as-
sume esse compromisso.” Roberto
Gomes manifestou preocupação com
a precariedade atual de manutenção
física dos hospitais. Nelson explicou
que há equipes de manutenção lo-
cais, mas gostou da proposta do técni-
co-administrativo de uma estrutura

de manutenção comum para os HUs:
“É uma ideia boa.”

DinheiroDinheiroDinheiroDinheiroDinheiro
E o orçamento dos HUs, como

fica no novo sistema de gestão? Se-
gundo Nelson, o Ministério da Edu-
cação vai prever e encaminhar o orça-
mento de custeio e de capital para a
universidade. Mas os recursos ficarão
com a unidade orçamentária do
complexo hospitalar.

Francisco de Assis perguntou se
alguma unidade pode ter perda no
orçamento. “Para isso tem o conse-
lho deliberativo, que vai se reunir e os
diretores vão dizer para onde irá o
dinheiro. Cabe ao diretor [executivo]
cumprir a decisão do colegiado. E o

planejamento é anual”, resumiu
Nelson, garantindo que o complexo é
um organismo da universidade.

A dúvida de Rafael Nunes, repre-
sentante do Diretório Central dos Es-
tudantes, era sobre se a criação do
complexo hospitalar havia sido apro-
vada nos Conselhos da UFRJ. Nelson
informou que foi aprovada no Con-
selho Universitário, em dezembro de
2008, quando também o reitor no-
meou a comissão para propor o regi-
mento.

Francisco de Assis também co-
brou da comissão a falta de debate
sobre o assunto com o GT-Saúde do
SINTUFRJ. Jéferson Salazar lembrou
que foi importante a discussão no
Conselho Universitário sobre as fun-
dações estatais, ocorrida por sugestão
da bancada dos técnicos-administra-
tivos, quando o colegiado disse não à
adoção do modelo na UFRJ. E suge-
riu que o debate deveria se estender na
universidade.

Alexandre Cardoso respondeu
que a comissão cumpriu o prazo [de
120 dias] e que vai levar a proposta
ao reitor para que chegue ao Conse-
lho Universitário, e acrescentou:
“Cabe ao Conselho decidir se prorro-
ga ou não.”

SINTUFRJ realiza reuniãoSINTUFRJ realiza reuniãoSINTUFRJ realiza reuniãoSINTUFRJ realiza reuniãoSINTUFRJ realiza reunião
Com os funcionários do HU, será

dia 8 de junho, às 11h, na CAE, no 12º
do hospital; e dia 9 de junho, às 10h,
no IPPMG.

DIRIGENTES DO SINTUFRJ se reúnem com a comissão e defendem debate com a categoria

Foto: Cícero Rabello

BRASIL

Petrobras sob nova ameaça
CUT e FUP convocam ato para quarta-feira, 3 de junho, no Congresso Nacional

ba (2/6) e Manaus (11/6).
A mais nova investida contra a

empresa, sempre ameaçada de priva-
tização e que é símbolo de resistência
para a maioria dos brasileiros, é o
uso da CPI da Petrobras encabeçada
pelo PSDB e DEM (ex-PFL) como
pretexto para se retomar esse debate.
Principalmente depois das jazidas
descobertas na camada do pré-sal que
aguçam a cobiça internacional so-
bre essas riquezas.

A maioria do capital da Petro-
bras não é mais estatal: 60% de suas
ações foram privatizadas.

“Por trás da CPI, está também a
intenção de dificultar ou impedir
mudanças na legislação do setor do
petróleo, beneficiando o cartel mul-
tinacional com as atuais regras que
permitem a continuidade dos leilões
nas nossas reservas de petróleo e gás, o
que é crime de lesa-pátria”, enfatiza
Antonio Carlos Spis, da executiva na-

cional da CUT e líder histórico dos
petroleiros. Das áreas em exploração e
produção de petróleo e gás, 40% estão
em mãos privadas, diretamente ou
em parcerias com a Petrobras.

O coordenador da FUP, João An-
tonio de Moraes, denuncia: “Essa CPI
é uma tentativa do PSDB e do ex-PFL
– os mesmos que acabaram com as
empresas estatais e que abriram nos-
sas jazidas para exploração de multi-
nacionais e remessas de lucros para
outros países – de barrar os movimen-
tos sociais que lutam pela ideia de
uma política de energia soberana,
que ajude o Brasil a ser um país justo
e a ocupar uma posição mais forte no
cenário internacional.”

A FUP, a CUT e  os movimentos
defendem uma nova lei do petróleo
que garanta a soberania brasileira so-
bre a exploração das jazidas do pré-sal
e que os resultados financeiros sejam
em um fundo soberano e destinado,

prioritariamente, em políticas públi-
cas de saúde, educação, infraestrutu-
ra, pesquisa e segurança. “Queremos
o controle sobre o pré-sal nas mãos do
povo brasileiro. É uma riqueza gi-
gante que deve ser destinada para for-
talecer e consolidar políticas de Esta-
do que garantam distribuição de ren-
da e diminuição das desigualdades”,
afirma Moraes.

Abaixo-assinadoAbaixo-assinadoAbaixo-assinadoAbaixo-assinadoAbaixo-assinado
Fora as manifestações de rua, cir-

cula nacionalmente um abaixo-as-

sinado único, dos movimentos so-
ciais e sindicais, que será transforma-
do em projeto de lei de iniciativa
popular. O texto propõe a retomada
do monopólio estatal do petróleo e
gás, a reestatização da Petrobras, o
fim das concessões brasileiras de pe-
tróleo e gás e que os recursos oriundos
dessa atividade tenham destinação
social.

No SINTUFRJ o abaixo-assina-
do pode ser encontrado na sede, no
Fundão, e subsedes no HU e Praia
Vermelha.

RIO DE JANEIRO: cinco mil pessoas abraçam a estatal dia 21

Foto: Internet/APN



ESPECIAL

Um lugar para recomeçar a viver
Qualquer pessoa de bem pode fazer parte desta aventura solidária

O início
A Recomeçar foi fun-

dada em 1997, – uma or-
ganização não governa-
mental que atende crian-
ças portadoras de doenças
graves ou crônicas atendi-
das pelo IPPMG, após a
alta hospitalar, e de famí-
lia de baixa renda por cer-
ca de seis meses. Vive de
contribuições de sócios e de
doações. O projeto busca
também parcerias com
instituições públicas e pri-
vadas. Muitos dos que tra-
balham no projeto são vo-
luntários, como a enfer-
meira aposentada Rosinal-
da da Silva Carvalho, que
se interessou em ajudar as-
sim que soube do projeto.
Mas a equipe conta com
profissionais como psicó-
logos e assistentes sociais.
Eles têm a missão de con-
tribuir para o restabeleci-
mento da saúde da criança
para evitar sua reinterna-
ção ou agravamento das
doenças, buscando intervir
na situação de pobreza com
o resgate da cidadania da
família. Além das doações,
cestas básicas e auxílio, são
desenvolvidas atividades
socioeducativas e de gera-
ção de renda para a famí-
lia. A participação das
mães nas atividades do pro-
jeto leva a forças para Re-
começar.

PadrinhosPadrinhosPadrinhosPadrinhosPadrinhos
O grupo tem em mé-

dia de 30 a 40 crianças,
que recebem por um pe-
ríodo de seis meses o re-
ceituário, leite (que pode
ser especial), cesta bási-
ca, filtro e às vezes apare-
lhos e roupas, sapatos e
brinquedos. A colabora-
ção fica a critério do pa-
drinho. Informações no
site www.recomeçar.org.br.

NecessidadesNecessidadesNecessidadesNecessidadesNecessidades
Alimentos não perecí-

veis e latas de leite em pó
integral; roupas, sapatos e
brinquedos; roupas de casa
e utensílios domésticos.
Professores de artesanato e
recreadores voluntários. Pa-
trocinadores para a reali-
zação de projetos. Divul-
gação na UFRJ e fora dela.

A Associação Saúde Criança
Renascer tem muito a comemo-
rar. Mais do que a inauguração,
no dia 26 de maio, da tão espera-
da sede – duas lindas casinhas
cor-de-rosa, na Praça da Prefeitu-
ra, construídas especialmente
para o projeto –, a associação hoje
contabiliza resultados expressivos
e emocionantes. Nos 12 anos de
funcionamento, ajudou dezenas
de crianças de baixa renda assis-
tidas pelo IPPMG a recomeçarem
a vida após a alta.

A atuação do grupo de volun-
tários, com ajuda de doações, re-
duziu a reincidência na interna-
ção, situação comum até então,
entre outros motivos, por falta de
remédios, alimento, higiene,
moradia digna, trabalho para os
pais. Embora simples, a soleni-
dade foi prestigiada pelo reitor e
por outros dirigentes da universi-
dade. A emoção ficou por conta
da presença de mães acompanha-
das de seus filhos, para quem o
Recomeçar foi o diferencial.

Tatá, um símboloTatá, um símboloTatá, um símboloTatá, um símboloTatá, um símbolo
 Taiane, a Tatá – primeira

criança atendida pelo grupo
quando tinha um ano e seis me-
ses – estava presente. A mãe, Dul-
ce Helena, mora em Duque de
Caxias e não sabia o que fazer
com uma dermatite séria no ros-
to da menina. “Ela foi internada
mil vezes e não andava. Eu não
sabia mais o que fazer”, contou
Dulce, acolhida pelo projeto e
com a ajuda de uma cesta básica.

“Aprendi a viver. É como uma
família”, falou emocionada
Taiane, hoje com 13 anos de ida-
de e muito bem. A mãe volta to-
das as quartas-feiras ao projeto,
agora para estimular outras mães
a vencerem as dificuldades: “Só
Deus mesmo”, comemora.

O bonequinho-símbolo da as-
sociação, Tatá, ganhou esse nome
em homenagem a Taiane.

Dificuldades também enfren-
tou Gislene dos Santos. Quando o
menino Iago nasceu, com uma
doença no metabolismo e parali-

sia facial, o marido a deixou. O
menino chegou ao IPPMG com
oito meses de vida, e quando teve
alta, foi ajudado pela Renascer com
medicamentos e alimentos. Sua
mãe também foi integrada ao pro-
jeto e também ganhou ferramen-
tas para recomeçar a viver, como os
cursos de artesanato. Hoje Iago está
com cinco anos. “Este ano ele en-
trou na escola. Até a minha vida
pessoal mudou: reconstruí outra
família e tenho mais uma meni-
ninha”, comemorava Gislene, que
também volta às reuniões do pro-
jeto para mostrar para as outras
mães que é possível vencer as adver-
sidades.

UFRJ para a sociedadeUFRJ para a sociedadeUFRJ para a sociedadeUFRJ para a sociedadeUFRJ para a sociedade
O reitor Aloísio Teixeira co-

memorou a importância do pro-
jeto como elemento de inserção
da universidade na sociedade. A
superintendente-geral da Renas-

cer, Dores Lacombe, apontou a
importância do professor Luiz
Afonso Mariz – que na época do
início do projeto era diretor do
IPPMG e hoje é pró-reitor de Pes-
soal – para o sucesso da emprei-
tada: “Sem você nada disso ti-
nha acontecido.”

Luiz Afonso relembrou a tra-
jetória do Recomeçar. Disse que
na época em que foi criado, era
grande a reincidência de interna-
ções de crianças que em casa não
tinham nenhum recurso. Muitas
em idade escolar perdiam o ano.
Foi quando Lacombe apresentou
a ideia de criar um mecanismo
para diminuir a reincidência, com
assistência às mães. No início, o
projeto foi abrigado num espaço
pequeno, cedido pelo IPPMG, onde
também realizavam  cursos (como
de artesanato) para os pais.

“Uma dessas crianças sofria de
insuficiência renal e precisava fa-

zer diálise em casa. Mas não havia
condições de higiene e o Recome-
çar fez obras no quarto. A criança
cresceu, foi transplantada e hoje
está bem. Há muitas histórias as-
sim”, falou emocionado o pró-rei-
tor, que, com orgulho, revelou ser o
sócio 001 do Recomeçar.

Dores Lacombe também exibe
orgulhosa os resultados da redu-
ção expressiva dos casos de rein-
ternação. “Acho que a beleza do
trabalho está em que nós nos de-
dicamos a elevar a autoestima das
mães, como a de Iago, o menino
que hoje está de uniforme de es-
cola pública, aparelho no ouvido
e óculos”, diz ela para exemplifi-
car o apoio às crianças e famílias
na superação das deficiências, às
vezes com aparelhos que dificil-
mente poderiam adquirir sem
ajuda. Lacombe estava feliz com
o novo espaço e os equipamentos
para a realização das oficinas.

REITOR: “O projeto é elemento de inserção da UFRJ na
sociedade.” Dolores Lacombe, na foto ao lado: homenagem
a Luiz Afonso Mariz, sócio nº 001 da Renascer

F
ot

os
: 

C
íc

er
o 

R
ab

el
lo


