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VAMOS
ABRAÇAR
O HU !

 Agenda

Assembleia geral da categoria
Quinta-feira, dia 2 de julho, no auditório do CT. Pauta: Eleição
de delegados à Plenária Estatutária da Fasubra, que irá discutir
e aprovar o Plano de Lutas. Horário: 1ª chamada, 10h; 2ª,
10h30, com qualquer quórum.  Antes do início da assembleia
haverá uma palestra sobre endividamento.

 Aposentados – Quarta-feira,
22 de julho, às 10h, na subsede
sindical no HU.

 GT-Saúde – Quinta-feira, 16
de julho, às 10h, na subsede
sindical no HU.

 GT-Carreira – Terça-feira,
dia 14 de julho, das 14h às 17h,
na subsede sindical no HU.

 Seminário Movimentos Sociais, Saúde e Trabalho, com a
participação do GT-Saúde, dia 30 de junho , às 14h, na UERJ
( 7º andar - bloco F - auditório 71)

Os sem-contrato dos HUs, que
também estão com os salários
atrasados, decidiram em
assembleia promover um abraço no
HU,  nesta segunda-feira, 29, às
13h. O SINTUFRJ se une aos
extraquadros e convoca toda a
categoria, além daqueles que
trabalham nos HUs, estudantes e
professores, para participar do ato,
que é também em defesa das
unidades de saúde da UFRJ.
Página 5
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DOIS PONTOSCARREIRA

Estatuto da Igualdade Racial
Pressão para aprovação pelo Congresso Nacional.
Fasubra convoca GT-Antirracismo

Há nove anos o Projeto nº 6.264
do Estatuto da Igualdade Racial,
do senador Paulo Paim (PT-SP),
enfrenta todas as resistências ima-
gináveis para não ir à votação no
Congresso Nacional. Paim apresen-
tou o PL em 2000, quando ainda
era deputado federal, e o reapresen-
tou no Senado, que instituiu uma
Comissão Especial para estudar e
debater os objetivos do projeto. Vá-
rias audiências públicas já foram
realizadas, mas continua valendo
o lobby dos meios de comunicação
e das elites escravocratas que impe-
dem a tramitação do projeto.

Enquanto isso entra em vigor,
no dia 4 de junho, o Decreto nº
6.872, que cria o Plano Nacional
de Promoção da Igualdade Racial
(Planapir) e institui o seu Comitê
de Articulação e Monitoramento.
Por conta disso, a Coordenação de
Raça e Etnia da Fasubra está con-
vocando os integrantes do GT-An-

tirracismo para reunião nos dias
23 e 24 de agosto. Na pauta: Proje-
to nº 6.264, Estatuto da Igualdade

Racial; Decreto nº 6.872; Planeja-
mento do GT nesta nova gestão da
Fasubra; e outros assuntos.

A Associação dos Docentes da
UFRJ (Adufrj), Seção Sindical do An-
des-SN, está comemorando 30 anos
de existência. Na quinta-feira, 25 de
junho, a entidade realizou cerimô-
nia no salão nobre do IFCS, quando
homenageou os professores da uni-
versidade cassados pela ditadura mi-
litar. A partir desta terça-feira, 30, a 2
de junho, promove o “Seminário Uni-
versidade, Crise e Alternativas,” no
auditório do Roxinho (CCMN). Con-
fira a programação:

Dia 30 de junho:Dia 30 de junho:Dia 30 de junho:Dia 30 de junho:Dia 30 de junho:
 Abertura às 9h pela Adufrj-Ssind

com a participação da Andes-SN, Rei-
toria da UFRJ, DCE e SINTUFRJ.

 Das 9h30 às 12h, Conferência
magistral “Crise Estrutural e Alter-
nativas ao Capital – O Papel da
Universidade”, com Francisco de
Oliveira (USP).

 Das 13h às 16h, palestra
sobre o “Modelo do Pro-
cesso de Bolonha e as Po-
líticas para a Educação
Superior”, com Ângela
Siqueira (UFFl) e Hugo

Trinta anos da Adufrj
Aboites (Universidade Autônoma
do México).

Dia 1º de julho:Dia 1º de julho:Dia 1º de julho:Dia 1º de julho:Dia 1º de julho:
 Das 9h às 12h30, apresentação do

trabalho acadêmico: “Novas Confor-
mações Introduzidas pelo Capitalis-
mo Acadêmico”, por Marcela Mollis
(Universidade de Buenos
Aires); Mirta Antonelli
(Universidade Nacio-
nal de Córdoba); Ciro
Correia (USP); e Jai-
me Ornellas (Uni-
versidade de Pue-
bla, México).

 Das 14h às
18h30,

“Movimentos Sociais e Alternativas à
Crise”, por Pablo Dávalos (Conaie,
Equador) e Gilmar Mauro (MST).

Dia 2 de julho:Dia 2 de julho:Dia 2 de julho:Dia 2 de julho:Dia 2 de julho:
 Das 9h às 12h30, “Universidade e

Lutas Antissistêmicas no Contexto da
Crise Estrutural”, por Nestor Correa

(UBA, Conadu-Histórico, Argenti-
na); Movimento Pinguin, Chile;
Sindicato da Educação Base
(Sepe); e Marina Barbosa (UFF e
Aduff-Ssind).

 Das 14h às 18h30, “Por uma
Reforma Radical da Universida-

de”, por Marcelo Badaró
Mattos (UFF) e Roberto

Leher (UFRJ).

Campanha do Agasalho 2009
Até o dia 10 de julho, a comu-

nidade universitária pode partici-
par da Campanha do Agasalho fa-
zendo suas doações nos postos de
entrega localizados nas portarias e
centros acadêmicos das seguintes
unidades da UFRJ: Centro de Ciên-
cias da Saúde (CCS), Centro de Tec-
nologia (CT), Centro de Ciências
Matemáticas e da Natureza
(CCMN), Faculdade de Letras, HU

e Reitoria, todas no campus da Ci-
dade Universitária.

Ecir, Jorge e Edmilson, do
CLA, convidam todos os fun-
cionários e extraquadros da
UFRJ para participar da pela-

A bola vai rolar

da que vai acontecer toda ter-
ça-feira, a partir do dia 30
de junho, às 16h, no campo
da Reitoria.

Falecimento
Com pesar registramos o falecimen-

to da aposentada Antonia dos Santos Sil-
va, ex-funcionária do IPPMG. Ela deixa
três filhos e muitas saudades.
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  MOVIMENTO E LUTA

CUT estadual retoma tradição
histórica no 13º Cecut Discussão política e respeito às

diferenças dominaram o congresso

O 13º Congresso Estadual da
CUT, realizado de 19 a 21 de ju-
nho, em Miguel Pereira, fez his-
tória ao reeditar práticas que es-
tavam  sendo esquecidas pela mi-
litância. Recorde em participa-
ção de delegados inscritos – 400
–, este Cecut esbanjou em dis-
cussão política comprometida
com a realidade local e nacio-
nal, respeito aos companheiros
de todas as correntes políticas e
demonstrações sinceras de soli-
dariedade na luta.

“Foi superinteressante em
comparação com os congressos
anteriores da Central”, afirmou
o novo presidente da CUT-RJ, Dar-
by Igayara. Mas nada disso acon-
teceu por acaso. A opção dos diri-
gentes cutistas por um local afas-
tado para realização do 13º Ce-
cut foi proposital para prioriza-
ção do debate político e evitar a
dispersão das delegações. “Todos
participaram da abertura, assis-
tiram às palestras e ficaram na
plenária. E, no dia seguinte,
cedo, os grupos de trabalho esta-
vam formados”, festejou Darby.

Debate qualificadoDebate qualificadoDebate qualificadoDebate qualificadoDebate qualificado
O congresso da retomada da

discussão política “por dentro da
Central, como há muito não se
via” – como frisou Darby – não
deixou de fora nenhum tema
importante para os trabalhado-
res. Saúde, educação, políticas
públicas, emprego e renda, crise
econômica mundial, petróleo,
formação e comunicação foram
debatidos exaustivamente pelos
grupos de trabalho.

Segundo Darby, o congresso
deliberou que a CUT-Rio deve
realizar encontros preparatórios
para as Conferências de Comuni-
cação, Educação e Juventude. “A
primeira reunião da executiva já
vai deliberar sobre esses assun-
tos”, antecipou o dirigente.

Novas secretariasNovas secretariasNovas secretariasNovas secretariasNovas secretarias
O 13º Cecut criou quatro no-

vas secretarias: Combate ao Ra-
cismo, Saúde do Trabalhador,
Meio Ambiente e Juventude. A in-
tenção é reafirmar o posiciona-
mento da Central em relação às
políticas que sempre foram ban-
deiras cutistas. As eleições no pró-
ximo ano também fazem parte
das preocupações da CUT esta-
dual. “Vamos atuar olhando para

Mulher guerreira e
militante
excepcional

A plenária de pé aplaudiu Neuza
Luzia, presidente da CUT-Rio na ges-
tão que se encerrou. Neuza, técnica-
administrativa da UFRJ e dirigente
do SINTUFRJ por vários mandatos,
deixou na Central sua marca de mili-
tante eficiente, solidária e compa-
nheira. “Fiquei muito emocionda
com a homenagem recebida, porque
é o reconhecimento do trabalho que
fiz, com muita seriedade”, retribuiu
Neuza ao carinho dos cutistas. Na
avaliação da militante, o seu maior
mérito foi ter promovido a unifica-

Atual direção executiva
 Presidente - Darby Igayara (Bancários-Rio)
 Vice-presidente - Neuza Luzia Pinto (SINTUFRJ)
 Secretário-Geral - Aurélio Medeiros (Químicos)
 Secretário de Finanças - José Antônio Garcia Lima (Traba-

lhadores em Informática)
 Secretário de Organização - Indalécio Wanderley (Oposição

Metalúrgica)
 Secretário de Formação - Roberto Ponciano (Sisejufe)
 Secretário de Comunicação - Vitor Carvalho (Petroleiros

Norte-Flu)
 Secretária da Mulher Trabalhadora - Virgínia Berriel (Sint-

tel-Rio)
 Secretário do Meio Ambiente - Edson Munhoz

Filho (Petroleiros-Rio)
 Secretário das Relações de Trabalho - Marcello Azevedo

(Bancários-Rio)
 Secretário de Saúde - Antonio Barbosa dos

Santos (Sintergia)
 Secretária de Igualdade Racial - Maria da Glória Ibiapina

Lopes (Sinpro-Rio)
 Secretário de Políticas Sociais - Manuelzinho

Barboza (Fetag-RJ)
 Secretária da Juventude - Grace Damião Assis (Associação de

Funcionários do IBGE)

as eleições de 2010 e com a preo-
cupação da manutenção do em-
prego; redução da jornada de tra-
balho para 40 horas sem dimi-
nuição do salário; e defendendo
a ratificação das  Convenções 151,
que protege direitos dos traba-
lhadores, e 158, contra demissão
imotivada”, afirmou Darby.

Preparar o Planejamento de
Gestão será o primeiro ponto da
pauta da reunião da executiva,
que deverá ocorrer após o dia 17
de julho, data prevista para a
realização da solenidade de posse
da direção eleita no 13º Cecut.
“Depois disso, é tocar a gestão”,
disse o presidente. Dirigentes que saem ao lado dos eleitos para conduzir a Central Única dos Trabalhadores no Estado do Rio

ção das forças políticas, o que lhe
garantiu apoio nas decisões admi-
nistrativas que realizou na CUT.

O presidente eleito para a CUT es-
tadual, Darby Igayara, 52 anos, casado,
pai de dois filhos, milita no movimen-
to social desde 1979, quando começou
sua carreira de bancário no extinto
Banco Mercantil de São Paulo – que
foi comprado pelo Bradesco, onde Dar-
by trabalha até hoje.

Depois de 15 anos participando de
greves da categoria e das lutas contra
demissões na rede bancária privada,
Darby ingressou no movimento sindi-
cal e chegou à direção do Sindicato dos
Bancários do Rio de Janeiro.

“Sempre tive problemas com cor-
porativismo, por isso atuei muito em
associações de moradores e em outros
espaços de lutas comunitárias e sociais.
Continuo dando atenção aos movi-
mentos populares, pois é onde me sinto
muito bem, porque sei que estou so-

mando forças e sou sempre necessá-
rio”, contou Darby, que promete abrir
o campo de ação cutista no estado.

ElogioElogioElogioElogioElogio – O novo presidente cutista
elogiou a participação dos delega-
dos do SINTUFRJ no 13º Cecut –“a
entidade não passou em branco no
congresso. A delegação foi atuante,
participou das discussões e fez inter-
venções” – e agradeceu à diretoria o
apoio à direção da CUT. “O SINTU-
FRJ ajudou muito a dar sustenta-
ção à gestão, independente de cor-
rente política”, afirmou, acrescen-
tando que no congresso a diretoria
do Sindicato reafirmou o compro-
misso de continuar levantando a
bandeira da Central e colaborando
com as lutas assumidas pela dire-
ção.

Um dirigente contra o
corporativismo e militante social

O técnico-administrativo e militante do Coletivo Tribo,
Francisco Carlos, também faz parte da direção da Central.
Ele foi eleito na chapa única que garantiu a nova gestão
cutista.

Foto: Cícero Rabello
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 PLANO DIRETOR

UFRJ como a cidade da inovação tecnológica

A inovação tecnológica foi o
tema da oficina temática do Pla-
no Diretor na quarta-feira, 24
de junho, no auditório da Deca-
nia do CT. O plano diretor, lem-
brou a pró-reitora de Pós-Gra-
duação, Ângela Uller, faz pro-
postas para o espaço físico do
campus do Fundão – como a
concentração de unidades em
centros de convergência, por
exemplo –, mas no decorrer dos
debates avança sobre o plano de
desenvolvimento institucional.
Prova disso, afirmou, foi a reu-
nião de especialistas das diver-
sas áreas da universidade, que
resultou num reclame quase
uníssono por revisão das estru-
turas acadêmicas, curriculares
e hierárquicas rumo à integra-
ção de fato e à multidisciplina-
ridade.

A pró-reitora informou que
está em curso na universidade o
Plano Diretor de Pós-Graduação
e Pesquisa, para o qual foi cons-
tituída uma comissão com 10
docentes e coordenada pelo pro-
fessor emérito Luís Bevilacqua.

Na reunião, Luís Bevilacqua

Comitê técnico do Plano Diretor continua debatendo com a comunidade universitária

comentou a importância da in-
tegração entre professores, alu-
nos e técnicos-administrativos
como parte da comunidade uni-
versitária e que a médio prazo
deve-se romper com as barreiras
dos departamentos: “É preciso
que esta universidade se comu-
nique muito mais”, alertou, es-
perando que – a longo prazo – a
Universidade possa reproduzir o
espírito de Alexandria (local que
por sete séculos sediou o maior
acervo de cultura e ciência da
Antiguidade), onde se reuniam
pessoas com amor e prazer pelo
conhecimento.

Modelos de inovaçãoModelos de inovaçãoModelos de inovaçãoModelos de inovaçãoModelos de inovação
Os professores Paulo Emílio,

do Laboratório de Hidrogênio da
Coppe, e Claudio Habert, do Pro-
grama de Engenharia Química,
apresentaram modelos de ino-
vação desenvolvidos na UFRJ,
como o ônibus a hidrogênio
(quase pronto, na garagem da
UFRJ) e membranas sintéticas
que servem para purificação de
água e separação de gases.

Paulo Emílio apontou que

a UFRJ tem equipe qualificada
na área  científico-tecnológica
que vem realizando trabalho in-
terdisciplinar intenso de pesqui-
sa e desenvolvimento em parce-
ria com empresas. Para ele, a
universidade pode se beneficiar
do ambiente multidisciplinar
para incentivar a inovação.

Eliezer Barreiro, professor da
Faculdade de Farmácia, disse
que a organização hierárquica
atrofia o avanço do conheci-
mento e que os programas pre-
cisam ser comprometidos com a
multidisciplinaridade.

Roberto Bartolo, do Progra-
ma de Engenharia de Produção,
abordou a inovação social. Ele
comentou que saltam à vista,
com a crise dos padrões de regu-
lação econômica global, tensões
e conflitos do mundo globali-
zado, como a grave situação de
pobreza. Para ele, isso impõe a
interação de agentes diversos e
novas formas de participação e
parceria extrauniversitária e
novas institucionalidades que
constituam o ponto para arti-
culação de uma rede local, regi-

onal, nacional, global.

Parque tecnológicoParque tecnológicoParque tecnológicoParque tecnológicoParque tecnológico
Maurício Guedes, diretor do

Parque Tecnológico da UFRJ, ex-
plicou que a lei de inovação prevê
que as universidades criem espaços
para tal e que a UFRJ se antecipou
com o Parque Tecnológico, cuja
concretização começou com a apro-
vação da proposta no Conselho
Universitário para prever a criação
de novas empresas, promover a
transferência de tecnologia e servir
de campo de atuação para os estu-
dantes.  “Existe um boom do par-
que tecnológico. Temos um gran-
de polo no âmbito da inovação téc-
nica”, comemorou Guedes, anun-
ciando a expectativa de reunir, em
2017, 220 empresas no Parque, com
investimentos superiores a R$ 500
milhões.

Se existe um campo de inte-
ração mais urgente entre a uni-
versidade e a sociedade é a da
UFRJ com seu entorno: urgente
de expectativas, ideias e iniciati-
vas. Tanto assim que Roseli Fer-

reira, da Divisão de Segurança da
UFRJ e representante do Comple-
xo da Maré, questionou o impac-
to do Plano Diretor nas 17 co-
munidades da região.“Existe um
projeto especial? Como se dará o
envolvimento da UFRJ com seu
entorno?” Segundo ela, essa in-
teração hoje não existe: “A uni-
versidade é encastelada enquan-
to ao lado há 130 mil habitan-
tes em condições de exclusão.
Sem acesso à universidade, seja
do ponto de vista da saúde, quan-
to do ensino.”

Ângela Uller explicou que
existem diversas atividades de
Extensão da UFRJ na Maré e
acrescentou que o Plano Diretor
aponta para um canal aberto
com a sociedade civil e que já
houve até reuniões prelimina-
res com representantes das co-
munidades vizinhas.

O tema da próxima oficina
temática é “Cidade do Conheci-
mento e da Arte” (Política de
Cultura e Museus), e ocorrerá na
quarta-feira, 1º de julho, às 10h,
na Casa da Ciência, campus da
Praia Vermelha.

ESPECIALISTAS apresentam modelos  de inovação tecnológica que já são realidade na universidade, como o Parque Tecnológico

Foto: Cícero Rabello
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 HUs

Extraquadros esperam por contratação
Por empresas de terceirização e por concurso simplifica – promessa da direção do  HU e Reitoria

Comissão da Câmara aprova redução da jornada

Os profissionais extraquadros
dos hospitais da UFRJ promoveram
um abraço simbólico no Hospital
Universitário Clementino Fraga
Filho (HUCFF). O ato segunda-fei-
ra, dia 29 de junho, marcou a luta
destes trabalhadores da universida-
de – mais de mil sem-contrato –
pela regularização funcional.

A maioria desses trabalhadores
trabalhava nos HUs até janeiro deste
ano através de vínculo com empre-
sas ou cooperativas; o restante era
vinculado à Fundação Universitá-
ria José Bonifácio (FUJB). Os pri-
meiros são profissionais terceirizá-
veis, porque os cargos que ocupam
na UFRJ foram extintos da nova
carreira dos Técnicos-Administra-
tivos em Educação. Os demais são
concursáveis.

O diretor do HUCFF, Alexandre
Cardoso, garantiu aos terceirizáveis
que eles serão aproveitados pelas
empresas que a UFRJ vai contratar.
Segundo Cardoso, a licitação para
a contratação dessas empresas já
foi iniciada, mas ainda não há
previsão do número de vagas e de
quando começará o processo de con-
tratação.

A promessa de Alexandre Cardo-
so foi feita para cerca de 400 extra-
quadros reunidos na assembléia dia
26 de junho. Em relação ao concur-
so simplificado por tempo determi-
nado, que resolveria a situação dos
profissionais cujos cargos constam
do PCCTAE, o diretor informou que
é intenção do hospital realizar esse
tipo de concurso, mas ainda não
havia liberação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão
(MPOG) para isso.

Participaram também da as-
sembleia a chefe de Recursos Hu-
manos do HUCFF, Nair Flores, e a
coordenadora de Comunicação do
SINTUFRJ, Ednea Martins. Segun-
do a dirigente, a assembleia foi
longa porque ainda existem entre
os trabalhadores muitas dúvidas e
incertezas. “Estamos esperando a
resolução sobre a realização do con-
curso simplificado pelo Ministé-
rio do Planejamento para poder-

As centrais sindicais e os traba-
lhadores comemoraram a aprova-
ção do relatório favorável à redu-
ção da jornada de trabalho sem
redução de salários. A audiência da
Comissão Especial, realizada dia
30 de junho, lotou de lideranças e
militantes sindicais o auditório
Nereu Ramos, na Câmara dos De-
putados. Uma caravana de técni-
cos-administrativos da UFRJ e de
coordenadores do SINTUFRJ partiu
no dia anterior para engrossar a
mobilização em Brasília liderada
pela Fasubra e a Central Única dos
Trabalhadores.

O relatório, elaborado pelo ex-
presidente da CUT e hoje deputado
federal Vicentinho (PT-SP), foi
aprovado por unanimidade e reco-
menda que a Câmara aprove a Pro-
posta de Emenda Constitucional
(PEC) 231 A/95, de autoria do en-
tão deputado Inácio Arruda, hoje
senador pelo PC do B.

Além de estabelecer a redução
da jornada legal no Brasil, de 44
horas para 40 horas semanais, a

PEC, que pode ir a plenário em
agosto, também cria uma nova re-
muneração para as horas extras.
Cada hora extra deverá ser acresci-
da de 75% sobre a hora normal –
hoje o acréscimo é de 50%. A últi-
ma redução do período semanal de
trabalho foi na Constituição de
1988, quando a jornada passou de
48 horas para 44 horas.

“É uma grande data para a clas-
se trabalhadora. Agora, é trabalhar
para garantir que o projeto seja
aprovado no plenário da Câmara e
do Senado. Vai ser uma luta inten-
sa, mas acho que podemos come-
morar um passo importante”, de-
clarou o presidente da CUT, Artur
Henrique.

Há 35 projetos diferentes sobre
redução da jornada de trabalho
em tramitação na Câmara dos De-
putados, mas um requerimento
com a assinatura dos integrantes
da Comissão Especial, dirigido ao
presidente da Câmara, Michel Te-

mer, recomenda que o projeto siga
rapidamente para o plenário da
Casa. Para se aprovado no plená-
rio o projeto precisa de no míni-
mo 308 votos.

A reivindicação de redução da
jornada sem redução de salários é
bandeira da Central Única dos Tra-

mos discutir qual a melhor forma
a adotar para possibilitar o aprovei-
tamento desses trabalhadores. Até
lá a mobilização tem que continu-
ar”, afirmou.

Um dos representantes da co-
missão dos extraquadros, Thiago
Xavier, reforçou o alerta: “Temos
de continuar a luta. Não dá para
parar na reta final, pois precisa-
mos ainda saber do concurso e
das contratações pelas empresas.
Vamos marcar reuniões para ve-

rificar casos específicos que ain-
da precisam de soluções da uni-
versidade. Cada um deve procu-
rar os chefes de serviços e  mos-
trar a importância do nosso tra-
balho para o hospital.”

A comissão solicitou ao SIN-
TUFRJ através de documento, que
a entidade avaliasse a possibili-
dade do Curso Pré-Vestibular dar
suporte aos extraquadros na pre-
paração para o concurso simpli-
ficado.

TRABALHADORES da UFRJ quando aguardavam o ônibus para Brasília, no pátio do SINTUFRJ

 40 HORAS

MOVIMENTO se mantem com a expecatativa dos trabalhadores de serem aproveitados nas unidades de saúde

Fotos: Cícero Rabello

balhadores desde sua fundação, em
1983, e tem como objetivo gerar mais
empregos com carteira assinada. Se-
gundo cálculos do Dieese, a medida
pode gerar 2,2 milhões de novos pos-
tos de trabalho. No ano passado, as
centrais coletaram 1,5 milhão de
assinaturas em todo o país em defesa

da redução da jornada que foram
entregues ao Congresso Nacional. “A
redução é importante para melho-
rar a saúde do trabalhador, dimi-
nuir os acidentes de trabalho e esti-
mular que o funcionário possa fa-
zer cursos de aprimoramento”, afir-
ma Vicentinho.

CUT agora trabalha para que esta reivindicação histórica seja aprovada
pelos plenários da Câmara e do Senado
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 GRUPOS DE TRABALHO

GT-Saúde promoverá palestras nos HUs
O objetivo é discutir a saúde do trabalhador e o Complexo Hospitalar

O grupo de trabalho de saúde
(GT-Saúde) do SINTUFRJ pretende
retomar as discussões sobre saúde
do trabalhador e socializar o deba-
te sobre o Complexo Hospitalar da
UFRJ. O objetivo é preparar a cate-
goria para discussão de propostas
em seminário que a entidade rea-
lizará futuramente.

Esta foi a quarta reunião do
GT-Saúde e teve a participação das
coordenações sindicais de Políticas
Sociais e Comunicação. A saúde
suplementar e o projeto de funda-
ções estatais de direito privado es-
tão incluídas nas discussões do gru-
po de trabalho.

O GT quer colocar em prática
também os projetos já definidos e
realizar estudos sobre o Programa
Nacional de Reestruturação dos
Hospitais Universitários (Rehuf)
proposto pelo governo. A Fasubra,
inclusive, convocou reunião do GT-
HU para os dias 3 e 4 de julho, para
analisar a proposta. O GT do SIN-
TUFRJ participará com a coorde-
nação de políticas sociais e mais
dois integrantes de base.

Na reunião foram escolhidos

os representantes do Sindicato para
o Conselho Distrital de Saúde da
AP 3.1. São as coordenadoras de
Políticas Sociais Vera Lúcia e Car-
men Lúcia. As dirigentes já repre-
sentam o Sindicato no Conselho
Estadual de Saúde. A próxima reu-
nião do GT está marcada para o
dia 16 de julho, às 10h, na subsede
sindical no HU.

Esta é a demanda do GT mais
urgente no momento, porque  o

complexo continua a gerar dúvidas
na categoria, principalmente nos
funcionários das unidades de saúde
da instituição. Existe uma proposta
de regimento que está em debate e o
GT quer se instrumentalizar e qua-
lificar os técnicos-administrativos
para a discussão. Por isso a realiza-
ção de palestras nos hospitais uni-
versitários é tarefa primeira.

Na UFRJ o projeto sobre saúde
do trabalhador está estacionado. O
GT fez análise preliminar e quer
realizar a discussão sobre a Divisão

Aposentados da UFRJ, UFF, Rural e UniRio unidos por direitos

A greve nacional dos trabalha-
dores do INSS iniciada no dia 16 de
junho prossegue, e a cada dia o
movimento recebe mais adesões de
estados. A categoria em todo o país
decidiu parar devido ao descum-
primento de acordo assinado com
o governo federal em 2005, que na

de Saúde do Trabalhador (DVST):
levantar os problemas existentes e
o papel que a Divisão deve ter na
condução da política de saúde dos
trabalhadores da universidade.

Hoje a DVST limita-se a reali-
zar exames admissionais, mas o
GT avalia que é preciso definir e
implantar uma política que resul-
te na melhoria da qualidade de
vida dos trabalhadores. O período
mais efervescente na discussão des-
ta política foi de 2002 a 2004, em
função da realização do I Seminá-

rio Interno da DVST (2002) e do I
Seminário de Saúde da PR-4
(2003). O SINTUFRJ participou dos
dois eventos, que renderam muitos
benefícios aos trabalhadores.

O documento Política de Saú-
de Integral do Corpo Social da Uni-
versidade Federal do Rio de Janei-
ro foi resultado das discussões dos
grupos que participaram das dis-
cussões nos seminários que gera-
ram o desenvolvimento de políti-
cas afirmativas na área de saúde
do trabalhador pela UFRJ, em par-
ceria com os próprios trabalhado-
res. O documento reúne um con-
junto de preceitos legais que ga-
rante a gerência integrada das
ações de segurança do trabalho,
saneamento do meio ambiente e
acesso à saúde, garantindo a qua-
lidade de vida do corpo social da
UFRJ. As ações propostas ficaram
sob o comando da DVST e com o
apoio institucional da PR-4. O
documento, inclusive, serviu de
base para a “Norma Regulamen-
tadora” do Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, ins-
tituída para preencher as lacunas
existentes na legislação específica
do serviço público.

Em reunião concorrida na sub-
sede sindical no HU, na quarta-
feira, 24 de junho, os aposentados
aprovaram dois abaixo-assinados
para serem encaminhados à Ple-
nária Estatutária da Fasubra, que
será realizada nos dias 11 e 12 de
julho. A intenção é pressionar pelo
andamento e aprovação das pro-
postas de emendas constitucionais
(PEC) que beneficiam os aposen-
tados e pensionistas, mas que se
encontram paradas no Congresso
Nacional.

As PECs em questão são as de nº
270/08 e de nº 555/06. A PEC 270
reverte os efeitos da Emenda Cons-
titucional nº 41/03 (última refor-
ma da Previdência Social) e ga-

rante aposentadoria integral em
caso de invalidez permanente. A
PEC nº 555/06 propõe a revogação
do artigo 4º da Emenda Constitu-
cional nº 41/03, que instituiu a
cobrança de contribuição previden-
ciária sobre os proventos dos servi-
dores aposentados e pensionistas.

Dirigentes dos sindicatos de
funcionários das Universidades
Rural e UFF e da associação de ser-
vidores da UniRio participaram da
reunião. Eles debateram com os
companheiros do SINTUFRJ as
ações que estão sendo propostas
para o reposicionamento dos apo-
sentados e pensionistas na carreira.

O SINTUFRJ trata com cuidado a
questão. Estuda-se como se pode
garantir a manutenção do mesmo
nível de escalonamento do plano
de carreira anterior para as aposen-
tadorias ocorridas antes da Lei da
Carreira, sem prejuízo aos aposen-
tados.

Como já é tradicional nas reu-
niões dos aposentados, foi exibido
um filme e logo após realizado o
lanche de confraternização. A mesa
da reunião foi composta pelos co-
ordenadores de Aposentados, Arnal-
do Bandeira, Marylena Salazar e
Petronila Diniz, e pelos coordena-
dores de Política Sindical e de Edu-
cação, Carlos Pereira e Dulce Ma-
chado, respectivamente.

SINTUFRJ organiza reunião que aponta para mobilização unificada

Servidores param por quebra de acordo pelo governo federal
época pôs fim a uma greve.

O acordo prometia discutir a re-
gulamentação da carreira dos traba-
lhadores, as condições de trabalho,
carga horária, entre outras reivindi-
cações. Mas o governo não cumpriu o
prometido e, no dia 25 de maio, bai-
xou a Resolução nº 65, aumentando

a carga horária de 6 para 8 horas e
reduzindo os salários dos servidores
que optaram por fazer  6 horas.

Os trabalhadores não são con-
tra o aumento do horário de aten-
dimento ao público nas agências

da Previdência; defendem a aber-
tura das agências por 12 horas, com
dois turnos de 6 horas. Mas para
isso é necessário contratação de
mais servidores e não o aumento
da carga horária para quem já tra-
balha no limite de suas forças.

Os servidores do INSS lutam pela

manutenção da jornada atual de
trabalho de 6 horas, por concurso
público, melhores condições de tra-
balho e pela incorporação aos salá-
rios das gratificações que não levam
para a aposentadoria, o que signifi-
ca uma redução de 80% do salário
ao se aposentarem.

APOSENTADOS das Ifes se unem por reivindicações comuns

GT vai discutir nas unidades de saúde Complexo Hospitalar e a saúde dos trabalhadores da UFRJ

Fotos: Cícero Rabello
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SEGURANÇA

Plano Diretor exige nova política de
segurança Consuni aprova moção para abertura de concurso para vigilante

O prefeito da Cidade Universi-
tária, Hélio de Mattos, apresentou
um balanço do projeto de segu-
rança existente na UFRJ desde
2004 na sessão do Conselho Uni-
versitário (Consuni) de 28 de
maio. O assassinato do cobrador
de uma linha de ônibus que passa
pela ilha, o assalto a uma sala de
aula no curso de Nutrição e a nova
realidade que se avizinha com o
Plano Diretor provocaram o deba-
te. A universidade gasta anual-
mente R$ 15 milhões com a ter-
ceirização da vigilância.

Hélio de Mattos também le-
vou ao Consuni as perspectivas
com o Plano Diretor e expôs a
necessidade de discussão sobre se-
gurança pela comunidade uni-
versitária. Abertura de concurso
para vigilante é primordial para
a UFRJ, frisou o prefeito. O mes-
mo pensa a Vigilância, Reitoria
e os estudantes. O Consuni refle-
tiu esta reivindicação através de
moção reiterando a urgência do
concurso.

“Fiz um balanço que conside-
ro positivo e coloquei alguns pon-
tos que precisamos discutir, como
reestudar um novo plano de segu-
rança para a UFRJ, realizar convê-
nios com o Estado e o Município e
abrir imediatamente concurso
para aumentar o efetivo da Divi-
são de Segurança”, explicou o pre-
feito. Segundo Mattos, desde que
foi autorizado o porte de arma
em 2005 os vigilantes não preci-
saram dar um tiro sequer, mas a
redução do efetivo, inclusive de-
vido às aposentadorias, é um dos
grandes problemas.

São apenas 70 vigilantes atu-
almente. A Reitoria reivindica a
abertura de 100 vagas, os vigilan-
tes no mínimo o dobro e os estu-
dantes, 1.000. Na concepção de He-
lio de Mattos a redefinição de al-
guns elementos na atual política
de segurança pode passar pela
criação de uma guarda comuni-
tária, através de convênios com
o governo do Estado e a prefei-
tura, com a Divisão de Seguran-
ça coordenando e fiscalizando a
atuação dos agentes de seguran-
ça públicos.

O prefeito defende que segu-
rança não implica apenas o uso
da força e a repressão, mas, sim,
ações integradas como as que são
feitas na UFRJ. São elas: manu-
tenção das áreas verdes não ocu-

A Divisão de Segurança da
UFRJ (Diseg) está sob novo coman-
do desde a segunda quinzena de
maio. Os diretores Leandro Buar-
que e Augusto Barbosa, depois de
13 anos à frente da Divisão, pedi-
ram exoneração dos cargos. Os dois
vigilantes escolhidos para ocupar
as vagas de diretor Administrativo
e diretor de Operações são Jorge
Trupiano e Luis Felipe Marinho,
respectivamente.

Leandro e Augusto disseram
que não houve pressão para to-
mar essa  decisão, e o motivo
não foram os problemas crôni-
cos que envolvem a segurança
na UFRJ. Mas de ordem pessoal e
de saúde. “O desgaste depois de
anos na função é natural. Che-
gou a hora de dar oportunidade
aos outros colegas. Voltarei para
o serviço que sempre gostei, que
é o da rua”, afirmou Leandro.

Jorge Trupiano é ex-aluno da
UFRJ e convive há 30 anos com os

padas e melhorias no transporte e
na iluminação, que aliadas à ron-
da ostensiva, monitorada por câ-
meras e controle de acesso de veí-
culos, compõem o trabalho de se-
gurança feito hoje na UFRJ.“O
saldo é bom, pois melhoramos
bastante. Desapareceu aquele ce-
nário de abandono com desova de
cadáveres e carros queimados. No
entanto, a falta de controle atra-
vés do uso de crachás faz parte do
saldo negativo da política de se-
gurança”, enumerou o prefeito. O
uso de crachás, tão reivindicado
pelos vigilantes, tem resistência
da comunidade universitária.

A moção aprovada pelo Con-
suni reitera a “necessidade urgen-
te de abertura de concurso público
para suprimento de cargo de vigi-
lante na UFRJ, uma vez que desde
a década de 1990 tal cargo foi
extinto, para contemplar a políti-
ca do Estado mínimo”, e defende
que os vigilantes tenham “víncu-
lo permanente com a instituição,
essencial ao seu bom funciona-
mento, portanto não pode ser ter-
ceirizado, em virtude da precarie-
dade que caracteriza tal vínculo
de trabalho”.

Os 14 vigilantes patrimo-
niais do Centro de Ciências da
Saúde (CCS) reivindicam mais
pessoal e melhores condições de
trabalho. Eles não contam nem
com local apropriado para cen-
tralizar as operações. A maioria
dos estudantes e funcionários
desconhece a existência da Seção
de Segurança e Vigilância do CCS,
instalada numa sala do bloco K,
ao lado dos Correios, que  tam-
bém é utilizada como local de
atendimento, almoxarifado e
controle de câmeras.

Os vigilantes do CCS realizam
ronda interna e atendem a de-
mandas da unidade, tanto para
inibir furtos como para prestar
primeiros socorros e combater in-
cêndios. Trabalham em regime
de plantão de 24 horas: quatro de
dia e dois à noite. O ideal, disse-

ram, seria oito e cinco, respectiva-
mente. A comunicação entre eles e
com os vigilantes terceirizados que
guardam a portaria é feita através
de rádios. O telefone para informar
ocorrências é o 2562-6661.

Edson Almeida é vigilante pa-
trimonial da UFRJ há 30 anos, e
metade desse tempo trabalhou no
HU, até ir para o CCS. Para ele os
maiores problemas enfrentados pe-
los vigilantes da unidade são a falta
de pessoal e de controle dos acessos
ao prédio. “Temos oito entradas para
pessoal e três entradas de cargas e
descarga de material. Não há como
ter um controle efetivo, porque qual-
quer um pode entrar no prédio sem
se identificar. Não há obrigatorie-
dade de crachás”, informou. Ele
exemplificou a situação citando o
assalto no Instituto de Nutrição, que
segundo ele ocorreu basicamente por

isso. Almeida também gostaria
que a Decania informasse aos ca-
louros que existe a vigilância in-
terna no CCS e como eles poderi-
am acioná-la.

O vigilante Luis Loyola – com
20 anos casa, sendo que 15 traba-
lhados no CCS – disse que fazer
segurança na universidade é um
problema, porque esbarra na falta
de colaboração e compreensão das
pessoas. Tanto Loyola como Al-
meida disseram que a equipe faz
sugestões e  propostas, mas a justi-
ficativa para não implementá-las
é sempre a mesma: falta de ver-
bas. Segundo eles, os sistemas de
câmeras, por exemplo, que deveri-
am ser integrados, estão divididos
em algumas unidades, e a sala
onde eles fazem o monitoramen-
to deveria ser específica para tal
fim.

Vigilantes do CCS reivindicam melhorias

O Diretório Central dos
Estudantes Mário Prata está
colhendo assinaturas para do-
cumento que reivindica da

Reitoria e do governo federal, a
abertura de concurso público
para  vigilantes. “A segurança
na universidade deve ser garan-

tida por profissionais concur-
sados que são especializados
em ambiente acadêmico”,
diz o texto.

Abaixo-assinado do DCE

Divisão mudou de comando

problemas da universidade. Ele la-
mentou, assim como toda a Diseg,
a saída dos colegas das funções de
direção, e afirmou que pretende tra-
balhar com o conjunto dos compa-
nheiros: “Aceitei a função porque

acima de tudo sou Diseg e não
quero que todo o trabalho desen-
volvido até aqui se perca. Leandro
e Barbosa são insubstituíveis. Mas
garanto que não tomarei nenhu-
ma decisão sem antes discuti-la

com a equipe”. Luis Felipe reforça
que existe um esforço conjunto e
que a equipe está unida para man-
ter as conquistas e lutar por mais
melhorias para a segurança na
UFRJ. “É o nosso trabalho.”

 DIRETORES DA DISEG: Jorge Trupiano e Luis Felipe Marinho

Foto: Cícero Rabello



“Educação é política de Estado”
CARLOS LESSA

Carlos Francisco Theodoro
Machado Ribeiro de Lessa rece-
beu a reportagem do SINTUFRJ e
falou sobre a educação e a uni-
versidade. Carlos Lessa, economista
renomado e com história desta-
cada no cenário acadêmico e po-
lítico brasileiro, sempre atendeu
aos chamados da sociedade quan-
do necessário. Foi assim para sal-
var a UFRJ em sua pior crise e
para defender o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES). Ex-reitor da
UFRJ e ex-presidente do BNDES,
o professor Lessa dispensa os títu-
los e cargos que acumula do alto
dos seus 73 anos, a completar dia
30 de julho, para fazer o que mais
gosta: ensinar. É o que ele faz
nesta reportagem.

Com mais de 50 anos dedi-
cados à UFRJ, o professor dá uma
aula de cidadania e afirma que
educação é política de Estado e a
universidade deve ser vista como
aparelho desse Estado. “Tem que
produzir educação para o futuro
do país, não para o mercado”.
Assim, ele explica que é necessá-
rio investimento e valorização
dos profissionais que nela traba-
lham, tanto docentes quanto téc-
nicos-administrativos, pensando
sempre que a formação do estu-
dante vem em primeiro lugar,
principalmente daquele caren-
te, ao qual chama de “herói do
vestibular”.

Carlos Lessa diz que “nada é
mais importante para o país do
que manter e operar adequada-
mente os bens públicos. Assim, a
educação como função de Estado
não pode estar voltada para a pro-
dução, e a universidade pública
como seu aparelho tem a obriga-
ção de formar as gerações que se-
rão responsáveis por um futuro
melhor para o desenvolvimento
do país. Mas o neoliberalismo
destruiu este princípio”.

“A invenção maldita que nós
encontramos no Consenso de Wa-
shington (elenco de medidas para
justificar políticas neoliberais),
que Fernando Henrique conhece
muito melhor do que eu, reali-
zou um processo de destruição
desse compromisso fundamental
da sociedade com a educação, que
é o investimento nas gerações fu-
turas. Vendeu a ideia de educar
para produzir, a educação como
mercadoria. Mas para mim edu-
cação é função de Estado em
máximo sentido.”

O professor afirma que atra-
vés da educação pública, desde a
escola primária, se ensina o que
são os valores que a sociedade cul-

tiva e a convivência com as dife-
renças. “É através dela que se plan-
tam os alicerces de um cidadão e
criam-se as bases da formação de
um povo e de uma nação. Isso vai
criando em todos a sensação de per-
tinência a um corpo coletivo que é
maior que cada um, ser um povo
de uma nação. Por isso, a escola
tem que ser pública, não pode ser
negócio privado”, define.

O ex-reitor toma como exem-
plo a UFRJ para contrapor a ideia
da educação como uma função
para a economia. Citou que essa
universidade, apesar de todos os seus
problemas, ainda tem a capacida-
de de congregar ensino e pesquisa
da mais alta qualidade, reconheci-
mento internacional, sem perder o
compromisso com as necessidades
do país e da sociedade.

Carlos Lessa foi eleito reitor da
UFRJ em 2002 com 85% do votos
da comunidade universitária com
a promessa de reerguê-la. Naquela
época o neoliberalismo tinha de-
vastado o setor público e arrasado a
educação e as universidades públi-
cas. A UFRJ não fugiu à regra e foi
muito aviltada nos oito anos de
gestão de Fernando Henrique Car-

doso e mergulhada em trevas pelo
reitor nomeado, José Henrique Vi-
lhena de Paiva.

Lessa assumiu em julho e per-
maneceu seis meses, pois foi convi-
dado por Lula para presidir o Ban-
co Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), do
qual saiu em 2004. Mas no pouco
tempo que ficou à frente da UFRJ,
iniciou um plano emergencial
para solucionar problemas básicos
como segurança e iluminação. E
travou uma cruzada para elevar o
moral da universidade pública. Pro-
blemas de falta de pessoal e verbas
eram dramáticos.

“Fiz muitas coisas do ponto de
vista simbólico por que não podia
fazer as coisas do ponto de vista
material, mas nós levantamos o
moral da universidade pública.
Recuperamos sua dignidade”, re-
lata. Em relação ao estudantes,
uma de suas grandes preocupações
era com os de baixa renda, foi quan-
do aumentou quantitativa e qua-
litativamente o número de bolsas
da universidade.

De lá para cá, se em termos de
verbas a situação melhorou um
pouco, no quesito pessoal, apesar
dos concursos promovidos com a
gestão Lula, o déficit aumentou.

Lessa tinha pouco mais de 3.500
professores, quase 10 mil funcio-
nários técnico-administrativos.
Hoje são 3.293 professores e 8.982
técnicos-administrativos em ativi-
dade. A informação assustou o ex-
reitor e o surpreendeu: “Menos ain-
da? Isto me angustia muito. Eu já
tinha um déficit dramático, ele
era palpável, faltava professores.”

Em relação ao técnicos-admi-
nistrativos, é categórico ao afirmar:
“Nenhuma universidade funciona
sem ter uma quantidade enorme
de pessoas que não exercem direta-
mente a função de transmitir o
ensino! Sem eles a qualidade do
ensino fica profundamente preju-
dicada.” Por isso a existência das
carreiras: “Se você for procurar car-
reira por carreira irá encontrar es-
sas necessidades”.

Mas, segundo Lessa, o reforço
do crescimento do quadro de servi-
dores na educação – foram 14.100
novos quadros entre 2002 e 2008  –
é ínfimo diante das necessidades
educacionais do Brasil. Ele defen-
de a tese de que tais servidores, como
funcionários públicos, cumprem o
importante papel de servir ao Esta-
do e à Nação, sendo estratégicos
para o país. Mas o neoliberalismo
“desconstruiu” o serviço público.

Sem desmerecer outras pro-
fissões, Lessa destaca algumas que
considera imprescindíveis:

“Obviamente que todas as
carreiras ligadas à administra-
ção e de gestão da enorme má-
quina que é a universidade são
carreiras que devem ser valoriza-
das e devem ser dignificadas. Mas
você não consegue fazer funcio-
nar um hospital sem ter uma
equipe de auxiliares de altíssima
qualidade!” Perguntado sobre a
situação dos extraquadros, mais
de mil, que sustentam o HU e o
IPPMG, e a proposta de concurso
simplificado ele declarou: “Sem
estes profissionais os hospitais
param. Eu não sei o que está
sendo feito e o que se pode fazer.
O que posso dizer é que tem que
pagar um salário digno para atra-
ir gente competente.”

São os auxiliares técnicos, se-
gundo Carlos Lessa, que prepa-
ram tudo que é necessário para o
trabalho e a atividade fim da
universidade.

Segundo Lessa, a terceirização
no Brasil tem um recruta perfeito
que é a mãe do lar, a chefe de
família, a mãe solteira, aquela
que não tem companheiro. E aca-
bam vítimas das cooperativas de
terceirização. O professor diz que é
“uma crueldade as condições de
trabalho em que vivem essas pes-
soas”. Ele próprio na universidade
foi testemunha de muitas atroci-
dades com os trabalhadores ter-
ceirizados. “Não havia lugar pró-
prio nem para tomarem banho”.
Ele conta que chegou a mandar
fazer um banheiro na Praia Ver-
melha, escondido do Iphan, pois
o conjunto arquitetônico do pa-
lácio universitário é tombado.

Em outro episódio, chegou
até a pedir ajuda ao Sindicato
para que uma funcionária da
limpeza pudesse ter acesso à cre-
che. O filho estava muito doente
e ela não podia deixar de traba-
lhar se não era mandada embo-
ra. Sem alternativas, ele mobili-
zou o pessoal do CCJE para anga-
riar o necessário para a instala-
ção de um berçário. O atual pro-
reitor de Pessoal, Luiz Afonso
Mariz, que é médico pediatra, foi
examinar a mãe e a criança, e
descobriu que ambos estavam
com pneumonia e sífilis. “Gra-
ças a isso a criancinha está viva.
Mais é assim, filho de terceiriza-
do é leproso. Então quero dizer
que a nossa universidade está tão
cruel, tão desatenta, que nem se-
quer percebe a situação miserá-
vel destas pessoas.”
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COM O MESMO vigor de sempre, Carlos Lessa defende a educação pública e a UFRJ


