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Vigília em defesa dos
nossas conquistas
Vigília em defesa das

 Calendário de reuniões locais
 CCS - Quarta-feira, dia 22 de julho: Fundão, auditório do

Quinhentão, às 10h.
 MUSEU - Quarta-feira, dia 22 de julho: Museu Nacional, às 10h,

no Jardim das Princesas. Além de reunião com a direção sindical,
os trabalhadores da unidade farão debate sobre a  representação
na Congregação.

 PV - Quarta-feira, dia 22 de julho: Praia Vermelha, auditório
anexo do CFCH, às 14h.

 REITORIA - Quinta-feira, dia 23 de julho: Reitoria, às 9h, no hall
do elevador.

 IFCS - Sexta-feira, dia 24 de julho: IFCS (Largo de São Francis-
co), no Salão Nobre, às 11h.

O SINTUFRJ conclama a categoria a se unir e resistir

NNNNNossas conquistas foram feitas de lutas, porossas conquistas foram feitas de lutas, porossas conquistas foram feitas de lutas, porossas conquistas foram feitas de lutas, porossas conquistas foram feitas de lutas, por-----
tanto, são direitos que devemos garantirtanto, são direitos que devemos garantirtanto, são direitos que devemos garantirtanto, são direitos que devemos garantirtanto, são direitos que devemos garantir.....

Nesta segunda-feira, 20 de julho, Nesta segunda-feira, 20 de julho, Nesta segunda-feira, 20 de julho, Nesta segunda-feira, 20 de julho, Nesta segunda-feira, 20 de julho, o SINTUFRJo SINTUFRJo SINTUFRJo SINTUFRJo SINTUFRJ
chama todos para a vigília, a partir das 13h,chama todos para a vigília, a partir das 13h,chama todos para a vigília, a partir das 13h,chama todos para a vigília, a partir das 13h,chama todos para a vigília, a partir das 13h,
no salão de recepção da Reitoria.no salão de recepção da Reitoria.no salão de recepção da Reitoria.no salão de recepção da Reitoria.no salão de recepção da Reitoria.

Durante esta semana o Sindicato realizaráDurante esta semana o Sindicato realizaráDurante esta semana o Sindicato realizaráDurante esta semana o Sindicato realizaráDurante esta semana o Sindicato realizará
reuniões com a categoria.reuniões com a categoria.reuniões com a categoria.reuniões com a categoria.reuniões com a categoria.
VVVVVeja a agenda ao lado.eja a agenda ao lado.eja a agenda ao lado.eja a agenda ao lado.eja a agenda ao lado.
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DOIS PONTOS

A pressão dos parlamentares que
defendem os interesses dos empre-
sários para aprovação pelo Congres-
so Nacional do Projeto de Lei 92/
07, de autoria do governo federal,
voltou com toda força apoiada pe-
los veículos de comunicação (jor-
nais, TVs e rádios). O PL propõe
transformar os hospitais públicos
em fundações estatais de direito
privado

Como o projeto se encontrava
parado no Congresso, pois enfrenta
resistências até mesmo de parla-
mentares do PT, assessores do mi-
nistro da Saúde José Gomes Tempo-
rão anunciaram no Conselho Na-
cional de Saúde a desistência da pro-
posta. Para quê? O lobby em favor
da aprovação do PL ganhou as pági-
nas dos jornais na semana passada.

Com a “mãozinha” da grande
imprensa, Temporão ganha fôlego
para continuar com a batalha pela
aprovação do projeto. Quem defen-
de o projeto diz que é “a saída para
melhorar a gestão nas unidades de
saúde pública e, consequentemen-
te, o atendimento à população.

 Mas os trabalhadores reagem
e seus sindicatos denunciam a far-
sa. Semana passada, a CUT pres-
sionou o governo e pediu a retira-

CUT exige retirada do PL
sobre fundações estatais

da do projeto em carta ao presi-
dente Lula, argumentando que a
proposta – totalmente repelida
pelo movimento sindical – é neo-
liberal e busca o lucro.

Para transformar os hospitais
das instituições federais de ensino
superior em fundações estatais de
direito privado – como quer o MEC
– haverá necessidade também de
aprovações dos colegiados máximos
dessas instituições. O Conselho Uni-

versitário da UFRJ já disse não ao
modelo.

Temporão diz que conti-
nuará tentando a aprovação do
projeto. Os trabalhadores, por-
tanto, devem seguir na luta em
defesa dos hospitais públicos e
de qualidade, com garantia de
manutenção pelo Estado. A di-
reção do SINTUFRJ irá convocar
a categoria para retomar as ações
em defesa dos HUs.

Futebol

Peladas nas terças
A bola está rolando no campo da

Reitoria todas as terças-feiras, às 16h.
Só está faltando você.

Copa Fasubra
Está aberta a temporada preparatória

para a Copa Fasubra de Futebol. Às terças
e quintas-feiras, a partir das 16h, tem
treino aberto no campo da Prefeitura.
Participe, pois você pode vir a ser um
atleta da seleção do SINTUFRJ.

Informática na UFRJ
Inscrição são gratuitas e podem ser feitas nos

seguintes locais: Divisão de Integração Universi-
dade Comunidade, na Pró-Reitoria de Extensão,
que fica na Praça da Prefeitura Universitária (ane-
xo da PR-5), ilha do Fundão, das 9h às 17h. Tele-
fone: 2598-9258.
 Módulo I: Inclusão digital; pré-requisito é estar

cursando ou ter concluído o ensino fundamental.
 Módulo II: Informática administrativa; pré-requi-

sito é ter concluído o módulo I.
 Módulo III: inglês para informática e edição de

imagens; pré-requisito ter concluído o módulo I.

MANIFESTAÇÃO na Praia Vermelha

ATO ORGANIZADO pelo SINTUFRJ em frente ao HU contra as fundações estatais de direito privado

AGENDA
AGENDA

AGENDA
AGENDA

 Reunião
Aposentados
Quarta-feira, 22 de julho, às 14h, na subsede sindical no HU.

“Caminhos do Passado, Mu-
danças no Futuro” é o tema da
exposição sobre geologia no Mu-
seu da Maré, entre os dias 24 de
julho e 29 de novembro. O even-
to é realizado pela Casa da Ciên-
cia, em parceria com o Departa-

Exposição Museu da Maré

No campus da Praia Verme-
lha, de 22 a 25 de julho. O evento é
promovido pela Rede Brasileira de
Educação Ambiental (Rebea), gru-
po que reúne cerca de 50 redes de
educação ambiental em todo o país.
O objetivo do encontro é apresentar
pesquisas da área e promover deba-
te sobre o “Tratado de Educação
Ambiental para as Sociedades Sus-
tentáveis e Responsabilidade Glo-
bal”, documento elaborado duran-
te a Conferência Nacional das Na-

UFRJ recebe o VI Fórum Brasileiro
de Educação Ambiental

ções Unidas para o Meio Ambiente
e o Desenvolvimento (ECO-92).

O Fórum será estruturado em
torno de quatro eixos principais:
“Identidade da educação ambien-
tal”; “Juventude e a educação am-
biental”; “Políticas públicas de
educação ambiental” e “O papel
da educação ambiental frente às
mudanças climáticas”. O evento
será realizado em vários prédios,
entre os quais o Fórum de Ciência e
Cultura e o CFCH.

mento de Geologia da UFRJ.
Serão oferecidos durante a

exposição cursos e oficinas, além
da exibição de vídeos. Essa é a
primeira exposição de grande
porte realizada no Museu da
Maré. A entrada é franca.

 O número do Decreto da Igualdade Racial é 6872/09.
 Ao contrário do que diz a matéria “comunicação no Brasil

em debate”,  na página 7 da edição 689, a população brasilei-
ra é formada por 180 milhões de pessoas e não 180 bilhões.

Fotos: Cícero Rabello

 Atividades

O Departamento de Especi-
alização de Enfermagem em
Saúde Pública, da Escola de En-
fermagem Anna Nery, prorrogou

até sexta-feira, dia 24 de julho,
o prazo para inscrição no curso
que está oferecendo aos profis-
sionais da área. São 40 vagas.

Curso na Anna Nery

Realização da Pró-Reitoria de
Planejamento e Desenvolvi-
mento da UFRJ, nos dias 21 e 22
de julho, no Centro Cultural
Horácio Macedo (CCMN), das 8h
às 17hh. O evento abordará te-
mas relacionados à gestão pú-
blica. Participarão representan-
tes da Subsecretaria de Planeja-
mento e Orçamento/MEC, da

I Ciclo de Integração
Administrativa

Chefia-Adjunta da Controlado-
ria Geral da União –Regional/
RJ, da Coordenadoria Executiva
do Núcleo Estadual do Progra-
ma Nacional da Gestão Pública
e Desburocratização, e da Coor-
denação Geral dos Hospitais
Universitários Federais da Secre-
taria de Educação Superior/
MEC, entre outras.
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 PLANO DE LUTAS

Fasubra realiza uma de suas maiores plenárias
Plano de lutas com mais de 200 propostas demandará muito trabalho e dedicação das bases

Dois dias de debates produzi-
ram nada mais nada menos que
200 propostas que darão o tom da
condução política da Fasubra nos
próximos dois anos. Este foi o sal-
do da plenária estatutária, reali-
zada nos dias 11 e 12 de julho,
para sistematizar as propostas en-
caminhadas pelos grupos de dis-
cussão do XX Confasubra.

Mais de 150 companheiros,
sendo 130 delegados eleitos nas
assembleias de 37 entidades de
base, debruçaram-se sobre um re-
latório de 29 páginas que reuniu
cerca de 300 propostas. O palco
desta que foi uma das maiores
plenárias estatutárias da Federa-
ção e a primeira após o XX Confa-
subra foi o auditório 2 Candan-
gos, na Universidade de Brasília.

Somos contraSomos contraSomos contraSomos contraSomos contra
O resultado da plenária ainda

não havia sido disponibilizado
para as entidades de base. Segun-
do um dos coordenadores-gerais,
Paulo Henrique, foram reafirma-
das as propostas em que não havia
conflitos e que já fazem parte da
plataforma política da Federação,
como a posição contrária ao neo-
liberalismo, às fundações estatais
de direito privado, e à terceiriza-
ção. E pela realização de concur-
sos públicos.

Algumas questões relativas
aos HUs e à Saúde foram destaca-
das, mas haverá uma jornada de
GTs, com destaque para os HUs e
Seguridade Social. Segundo Pau-
lo, os temas da carreira e da edu-
cação serão motivos de plenárias
temáticas, nas quais o debate será
feito nas bases e avaliado nos res-
pectivos GTs. Cargo único, ascen-
são funcional e concurso públi-
co com cota de 30% para os inte-
grantes da carreira estarão no cen-
tro da discussão.

“Será preciso fazer um debate
sério e profundo. O governo não
aprova o cargo único e a proposta
de emenda constitucional (PEC)
número 34 sobre a ascensão fun-
cional está parada no Congresso
Nacional, depois de 3 anos de tra-
balho de pressão da Fasubra,
aguardando a criação de comis-
são especial para ir a plenário. A
luta nossa é esta!”, afirmou Pau-
lo Henrique.

Ele chamou a atenção para ou-
tra luta, aquela contra o projeto de
fundação estatal de direito priva-
do, cujo projeto não foi retirado do
Congresso. E adiantou que haverá
discussão nos HUs também, haja
vista o novo projeto de reestrutura-
ção dos hospitais universitários fe-
derais (Rehuf) do governo.

Os dirigentes do SINTUFRJ Iaci Azevedo, coordenadora-
geral, e Jonhson Braz, coordenador de Comunicação, que
participaram da plenária com a delegação da UFRJ eleita em

Unidade na luta
A plenária estatutária da

Fasubra foi um aconteci-
mento da maior importância
para o movimento sindical
dos trabalhadores e traba-
lhadoras das universidades
brasileiras. A Federação e
toda a categoria estão de
parabéns por terem vencido
o desafio de aprovar em dois
dias de intensos debates um
plano de lutas com mais de
duzentas propostas.

Tivemos vários eixos de
discussão, a começar pela
conjuntura nacional, onde se
discutiu políticas gerais
como a luta contra o neoli-
beralismo, e a construção
de um dia nacional de para-
lisação contra os ataques
do governo e dos patrões
frente à crise econômica,
dentre outras. Foram traça-
das também ações específi-
cas, dentre elas a luta para
que o governo cumpra os
acordos com os trabalhado-
res e para que o Brasil ratifi-
que as Convenções 151, que
trata da organização sindi-
cal e do processo de nego-
ciação dos trabalhadores do
serviço público; 158, que tra-
ta da garantia do emprego
contra a dispensa imotivada
e 87 que trata da liberdade e
proteção do direito sindical,
todas da OIT.

O fato de as propostas
terem sido objeto de deba-
te anterior pelos grupos de
trabalho formados no XX
Confasubra contribuiu para
a discussão. Na plenária
houve espaço para que os
delegados apresentassem
seus destaques e discutis-
sem supressões, acrésci-

mos, ou adições, contribuin-
do para um plano de lutas
combativo, democrático e
que reflita genuinamente os
anseios da categoria.

Além disso, os delegados
ficaram informados sobre as
lutas da base das várias enti-
dades filiadas à Federação e
puderam se municiar com a
experiência dos companhei-
ros, para o aprimoramento de
suas ações cotidianas. O
evento foi uma verdadeira lição
de democracia e cidadania.

Jonhson Braz

A plenária estatutária foi
atípica, pois no XX Confasubra
não conseguimos discutir as
propostas vindas dos grupos
de trabalho e assim foram re-
metidas a esta plenária, pois
precisávamos aprovar nosso
plano de lutas.

Embora nem todas as pes-
soas que estiveram no Con-
gresso fossem à plenária, ava-
lio que ela  foi extremamente
positiva, pois várias propostas
foram aprovadas por unanimi-
dade. Aquelas, poucas aliás,
onde havia divergência houve
um grande esforço para se
chegar a um consenso, e as-
sim foram aprovadas.

Mais de duzentas propos-
tas foram apresentadas, e

Plano de lutas combativo e democrático

como alguns temas neces-
sitam de um debate mais
aprofundado, acontecerão
mais duas plenárias especí-
ficas, uma de Carreira e ou-
tra de Seguridade.

Esta plenária mostrou que
a Fasubra está fortalecida e
que as forças que a com-
põem estão unidas na luta
pelos interesses da catego-
ria. Unidade na luta é ponto
primordial para que a Fasu-
bra possa cumprir o papel
que desempenha há vários
anos, com ações decisivas
em prol dos trabalhadores em
educação das universidades
e na luta por um Brasil melhor
e menos desigual.

Iaci Azevedo

assembleia (Francisco Carlos, Boaventura de Sousa, Nivaldo
Holmes e Nilce Corrêa), fizeram uma sucinta avaliação das
discussões.

Fotos: Cícero Rabello

SINDICALISTAS, representantes de entidades da sociedade civil, de órgãos e instituições governamentais reunidos na plenária

Foto: Fasubra



4 – Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 870 - 20 a 26 de julho de 2009 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br

 POLÍTICA DE PESSOAL

Governo discute com a sociedade
a administração pública federal
Dirigentes da Fasubra e do SINTUFRJ participam dos debates com críticas e sugestões

A 1ª Conferência Nacional de
Recursos Humanos da Administra-
ção Pública Federal, realizada dias
6 e 9 de julho, em Brasília, um
evento inédito em termos de gover-
no, apontou um início de mudan-
ças na política de gestão de pessoas
cujos desdobramentos e avanços de-
pendem e muito do envolvimento
dos trabalhadores em educação das
universidades.

A conferência reuniu mais de
mil pessoas entre dirigentes, profis-
sionais das áreas de recursos huma-
nos, sindicalistas e entidades da so-
ciedade civil, com o objetivo de dis-
cutir as mudanças na política de
recursos humanos. A Fasubra mar-
cou presença nos debates com a sua
bancada de 40 dirigentes, entre co-
ordenadores da Federação e dos sin-
dicatos de base. Gestores das univer-
sidades também se posicionaram.

FasubraFasubraFasubraFasubraFasubra
A Federação defendeu as políticas

definidas nos fóruns deliberativos,
principalmente em relação à carrei-
ra, apresentando manifesto aos dele-
gados. Segundo o coordenador-geral
da Fasubra, Paulo Henrique dos San-
tos, a abertura desse debate com os
trabalhadores e a sociedade – partici-
param CUT, Dieese, OAB – é um
ponto positivo e de destaque. Ele la-
mentou que a iniciativa da confe-
rência tenha se dado quase que em
final de governo e espera que o que foi
consenso venha a ser implementado.

“Não havia debate aberto sobre
esta área. E ele se deu também com
a sociedade civil. Em todo sistema
federal a administração é muito fe-
chada, autoritária e o processo de
decisão no serviço público é vertica-
lizado. Nas universidades é um pou-
co diferente por conta da estrutura
dos colegiados. Mas é necessário que
continuemos a persistir no processo
de debate. Reclamar abertura
maior e ter os mecanismos que ga-
rantam a efetividade das propostas
comuns. No governo há vozes dis-
cordantes, e em relação à carreira
eles querem montar uma estrutura
uniforme, por isso temos uma bata-
lha, porque o Ministério do Plane-
jamento quer retomar os patamares
anteriores que eram divididos em
NA, NI e NS. Vamos ter muitas bri-
gas para não mexerem na nossa ta-
bela”, avalia Paulo Henrique.

Os representantes do SINTUFRJ

que participaram da Conferência  –
os três coordenadores sindicais que
integram a Comissão Interna de Su-
pervisão da Carreira (CIS), Nilce Cor-
rêa, Nivaldo Holmes e Francisco de
Assis – deram suas opiniões. A UFRJ
enviou apenas duas representantes,
a diretora da Divisão de Recursos
Humanos da Pró-Reitoria de Pesso-
al, Josete dos Santos Lima, e a dire-
tora da Divisão de Legislação, Gilde-
lia Oliveira.

Para Nilce Corrêa a conferência

foi muito produtiva, porque possibi-
litou uma visão geral do serviço pú-
blico. Ela destaca a proposta do novo
sistema de avaliação, o de avalição
por competência, que para ela valori-
za o servidor público no seu fazer e
não mais por critério de notas. Sobre
o debate e as propostas discutidas em
torno da gestão de pessoas ela acredi-
ta que as mudanças não serão para
agora. Nilce informou que das mu-
danças pretendidas como a reformu-
lação do Sistema Siape-Net, elabora-

do há 10 anos, é uma das pretensões
do governo. “O sistema concentrará
todos os dados do servidor, não só
apenas na esfera federal, na munici-
pal e estadual também”. Dentre as
mudanças, o cruzamento das ações
judiciais é uma vertente em que se
deve ficar de olho: “É uma preocupa-
ção. Na UFRJ, que tem a maior con-
centração e ações específicas, como
isto se dará?”

Segundo Nivaldo, a conferência
foi extremamente importante, pois

nenhum governo havia se preocu-
pado em promover tamanho deba-
te. Para ele, a proposta é inovadora.
“O governo deu espaço para o movi-
mento sindical se posicionar e tam-
bém os próprios gestores de recursos
humanos. Para mim foi muito im-
portante estar ouvindo os gestores,
não só os da instituição, mas tam-
bém os profissionais que trabalham
com Recursos Humanos. Achei
muito positivo a valorização destes
profissionais e a preocupação em
modificar o serviço público no sen-
tido de promover melhor atendi-
mento à população”, declarou. Mas
ele lamentou, pelo menos da parte
da UFRJ, a reduzida participação.
“Infelizmente a instituição não va-
lorizou a participação de nossos ges-
tores de RH. Deveria enviar pelo
menos o número que participou das
etapas regionais, cerca de 10 profis-
sionais. A instituição que não man-
dou por falta de verbas perdeu.”

Francisco de Assis destacou na
conferência o diálogo com os de-
mais setores do funcionalismo e
com os próprios gestores. Ele faz uma
avaliação positiva da iniciativa do
governo e da participação das enti-
dades e dos trabalhadores, com ên-
fase na atuação da Fasubra, da
Condsef e da CUT. Francisco subli-
nhou a participação de entidades
internacionais, que apresentaram
dados sobre a terceirização, o que
acabou ratificando a posição do mo-
vimento sindical brasileiro de que
ela tem um impacto financeiro alto
para o Estado. Mas o dirigente foi
cauteloso no que se refere à unifor-
mização das carreiras no serviço pú-
blico, mesmo diante de propostas
positivas no que diz respeito à qua-
lificação e capacitação. “Isto nos
remete ao enfrentamento de mui-
tos desafios e do que iremos con-
frontar para frente”, afirmou. No
balanço geral, enalteceu a iniciati-
va: “O que sai de toda esta conferên-
cia é que o governo busca construir
uma política pública de Estado e
não de governo.”

Da parte da UFRJ, a diretora da
Divisão de Recursos Humanos, Josete
Lima, ressaltou a mudança de postu-
ra do governo. Ela afirma que o pla-
no de mudanças da administração
pública é ousado. E apresentou como
referencial a participação das univer-
sidades e dos próprios técnico s-admi-
nistrativos na conferência.

O grupo de trabalho de car-
reira reuniu-se terça-feira, 14
de julho. Os diretores Francis-
co de Assis, Nivaldo Holmes e
Nilce Corrêa fizeram um rela-
to da conferência para os pre-
sentes e apresentaram suas
considerações.

Na conferência, Nilce parti-
cipou do debate de sistemas e pro-
cessos em gestão de pessoal.  Ni-
valdo participou do Grupo de
Carreira e Francisco de Assis que
participou de vários debates, fez
análise mais longa chamando
atenção para os desafios coloca-

dos para a categoria.
O GT definiu por realizar

dois dias de reunião para dis-
cutir as novas diretrizes de
carreira, que serão realizadas
nos dias 11 e 18 de agosto, das
14h às 17h, na subsede sindi-
cal no HU.

GT-SINTUFRJ faz avaliação

AUDITÓRIO LOTADO: os dirigentes do SINTUFRJ Nivaldo Holmes e Francisco de Assis (foto
acima); Nilce Corrêa e as diretoras da Fasubra, Leia Oliveira e Rosângela Costa (foto abaixo),
atentos às discussões

Fotos: Fasubra
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 CARREIRA

O III Encontro Regional Su-
deste de Capacitação das Institui-
ções Federais de Ensino Superior,
que reuniu cerca de 100 profissio-
nais de recursos humanos e diri-
gentes sindicais na Universidade
Federal do Espírito Santo (UFES),
nos dias 24 a 26 de junho, mostrou
que a UFRJ não está sozinha na
demora de implantação do Pro-
grama de Capacitação.

Aliás, a maioria das Ifes está
atrasada em quase quatro anos des-
de a aprovação da nossa Lei da Car-
reira, em 2005.

Exatamente como constatou o
II Encontro Regional das Comis-
sões Internas de Supervisão da Car-
reira – realizado paralelamente ao
encontro de capacitação, de 25 e 26
de junho, em Juiz de Fora –,  pelo
menos na região Sudeste a maio-
ria das Ifes não conseguiu cumprir
os prazos estabelecidos.

Avaliações do SINTUFRJAvaliações do SINTUFRJAvaliações do SINTUFRJAvaliações do SINTUFRJAvaliações do SINTUFRJ
Nivaldo Holmes, coordenador

de Comunicação do SINTUFRJ e
da Comissão Interna de Supervisão
(CIS), comenta que de fato no en-
contro foi constatado que ainda
hoje os programas não caminha-
ram: “As pessoas veem muito a
questão pecuniária (da progressão),
mas não atentam para o fato de
que a avaliação de desempenho
tem que estar vinculada à capaci-
tação, cujo retorno reflete para
além da instituição:  para a socie-
dade.” Segundo Nivaldo, a UFES
tem um programa de destaque nes-
ta área, que alcança a todos, e apon-
ta: “Nós não temos.”

Ele informa que uma das pro-
postas destacadas no encontro é a
retomada da Comissão Nacional
de Supervisão do Plano de Carreira
(CNS), cuja abrangência ultrapas-
sa o necessário aprimoramento da
carreira, pode dizer respeito à ques-
tão da saúde, do assédio moral e
outros tantos aspectos que afetam
os trabalhadores.

A coordenadora de Administra-
ção e Finanças do SINTUFRJ e tam-
bém integrante da CIS, Nilce Cor-
rêa, informou que a última plená-
ria do encontro aprovou que a
CNSC paute a discussão sobre os
problemas pendentes relacionados
à Racionalização e Ascensão Fun-
cional, e que à Fasubra caberá a
tarefa de lutar para garantir o ple-
no funcionamento da CNSC, que

Encontro revela que capacitação
nas universidades engatinha
UFRJ pode apresentar ainda em julho seu plano de valorização profissional

OOOOO grupo de trabalho formado pela Reitoria da UFRJ para elaborar
sua política de valorização do servidor técnico-administrativo pre-

tende apresentar um projeto amplo e acabado ainda este mês. Provavel-
mente na plenária de diretores e decanos prevista para o dia 27.

O projeto expande o foco da formação em três eixos: capacitação
para o Brasil (sobre economia política e história, por exemplo), para
a universidade (o papel da universidade na sociedade) e para o serviço
(vinculado ao ambiente de trabalho). São diretrizes que vão além da
visão de formação tecnicista. Depois de tramitar pelas instâncias da
universidade, o projeto irá ao Conselho Universitário.

“A gente vai apresentar na última segunda-feira deste mês a
proposta que foi elaborada pelo grupo de trabalho de Capacitação que
fala dos três eixos – capacitação para o trabalho, para o Brasil e para
a Universidade. Estamos solicitando 1% do Orçamento para o Progra-
ma de Capacitação e Qualificação dos servidores e vamos sugerir que
seja construído um centro com salas de aula”, resume Rita Anjos, da
Coordenação de Desenvolvimento de Pessoal.

O grupo sugere também treinamento introdutório para os novos
servidores admitidos na universidade e a implementação de um progra-
ma de formação para dirigentes da instituição, promovendo o conheci-
mento sobre legislação, aspectos financeiros e de  pessoal. Há ainda a
proposta de um programa de pré-aposentadoria para trabalhadores,
assim como a educação de jovens e adultos, entre outros. “A gente vai
tentar fazer o projeto acontecer ainda este ano. E será independente de
classe”, disse a coordenadora.

Universidade apresentará plano este mês

fez sua última reunião em 2008.
“Esta comissão”, resumiu Nilce,
“recebe todos os problemas para re-
solver com o governo.”

Segundo a sindicalista, está na
hora de cobrar da Reitoria da UFRJ
a reserva de 1% da folha de paga-
mento para investimento em pro-
gramas de capacitação, conforme
determina a Lei da Carreira.

Além dos debates e da troca de
experiências entre as Ifes, a coorde-
nadora do SINTUFRJ destacou
como muito oportuna a palestra
do pró-reitor de Pessoal da Univer-
sidade do Pampa (RS), Luiz Osório
Rocha dos Santos, sobre “A Capaci-
tação do Servidor Técnico-Admi-
nistrativo em Educação e o Desen-
volvimento Institucional”. “Den-
tro do tema, ele falou sobre o prin-
cípio da administração pública e
gestão de competências, por exem-
plo. Foi um momento importante
do evento, porque a maioria da ca-
tegoria ainda não sabe qual é o seu
papel como servidor e por isso não
entende que deve ser capacitado
para melhor atender quem paga o

seu salário, que é a sociedade.
Como também não sabe que tem
responsabilidade com a constru-
ção dessa mesma sociedade”, afir-
mou a sindicalista.

O pró-reitor Luiz Osório expôs
como foi montado o programa de
capacitação na instituição. E o que
mais chamou a atenção foi à in-
formação de que, lá, o professor
participa da avaliação. “As dife-
renças de tarefas são respeitadas,
mas o que é mais importante é a
construção conjunta da autoava-
liação”, concluiu Nilce Corrêa so-
bre a exposição do pró-reitor.

Participação da UFRJParticipação da UFRJParticipação da UFRJParticipação da UFRJParticipação da UFRJ
A UFRJ foi representada por

profissionais da Divisão de Recur-
sos Humanos e da Coordenação de
Desenvolvimento Profissional (Co-
dep), Marizete da Silva Soares e
Regina Carvalhal.

Marizete, que faz parte da equi-
pe de desenvolvimento profissio-
nal, acha que continua sendo ár-
duo o trabalho de implantação dos
programas. “Nós temos um com-
promisso muito forte de valoriza-
ção de nosso corpo de servidores
técnico-administrativos e docen-
tes; ainda precisamos avançar
mais, mas existe o grupo de traba-
lho do gabinete do reitor e estamos
caminhando, sim”, avalia.

Regina Carvalhal, da Divi-
são de Recursos Humanos, con-
corda que em muitas universi-

dades o programa ainda caminha
lentamente. Mas acha que foi
muito importante a troca de expe-
riência entre as instituições ocor-
rida  no encontro, onde, segundo
ela, foram definidas propostas não
só para a capacitação, mas tam-
bém para a qualificação, em par-
ticular com relação ao mestrado
profissionalizante.

“Em relação às outras uni-
versidades, a UFRJ não está nem
atrás nem à frente. Essa é a im-
pressão que tive. Num primeiro
momento até achei que a gente
estava atrás, mas na realidade
muita coisa tem que ser feita. As
coisas estão caminhando, tem
que acelerar, mas é uma questão
de conjunto”, afirma Regina.

NILCE CORRÊA NIVALDO HOLMES

Retomada dos trabalhos
pela Comissão Nacional de
Supervisão da Carreira foi
a principal deliberação dos
trabalhadores das Ifes no
encontro, que também
proporcionou troca de
experiências

Fotos: Cícero Rabello
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HU

Perna-seca será poupada
quase inteira Pressão da comunidade levou o Comitê

Técnico a desistir da implosão

Uma nova proposta de apro-
veitamento da perna-seca do HU
– a ala sul do prédio, uma área
de 110 mil m² cuja obra nunca
foi concluída – foi apresentada
pelo Comitê Técnico do Plano
Diretor da UFRJ na audiência
pública realizada pelo Centro de
Ciências da Saúde (CCS), na quar-
ta-feira, 15 de julho, no auditó-
rio do Quinhentão.

Os técnicos estão propondo
agora a demolição somente de
dois andares na parte superior
do esqueleto em vez dos 15 an-
dares que compõem a constru-
ção, inacabada desde a década
de 1960. Diretores, professores,
técnicos-administrativos e estu-
dantes das unidades de saúde
participaram do debate, que foi
aberto pela vice-reitora, Sylvia
Vargas, e pelo decano do CCS,
Almir Fraga Valladares.

ExpectativasExpectativasExpectativasExpectativasExpectativas
“Desde 1978 (ano de inaugu-

ração do hospital) existe esta si-
tuação de deterioramento do pré-
dio e a expectativa do CCS e do
HU de uso adequado de todo aque-
la área de 110 mil m² não con-
cluída. Destruição para depois
construir é difícil, mas é uma de-
cisão que já deveria ter sido toma-
da há seis anos. Mas o importante
é que estamos perto de um con-
senso”, disse Sylvia Vargas ao abrir
a  audiência pública.

O decano do CCS, Almir Fra-

ga Valladares, tem pressa em ver
aprovado pelas instâncias supe-
riores da UFRJ um projeto para a
perna-seca, assim como os diri-
gentes das unidades de saúde que
precisam de mais espaço para ex-
pandir as atividades acadêmicas
e serviços à população. “Esta se-
gunda-feira (dia 20 de julho) es-
pero levar uma deliberação para
o Conselho de Centro do CCS”,
anunciou o decano no início da
audiência pública.

Comunidade influiuComunidade influiuComunidade influiuComunidade influiuComunidade influiu
O presidente do Comitê Téc-

nico do Plano Diretor, Pablo Be-
netti, admitiu que as opiniões
da comunidade universitária fi-
zeram com que o comitê adotas-
se a hipótese do máximo apro-
veitamento da perna-seca – que
também era uma das alternati-
vas propostas com base nos lau-
dos e visitas técnicas feitos na
ala sul do HU –, ao invés da de-
molição, por questão de econo-
mia. Esta foi a alternativa apre-
sentada na audiência realizada

no CCS e se fundamenta na reti-
rada de peso da estrutura inaca-
bada, com a demolição dos dois
andares superiores mais danifi-
cados por infiltrações, e a retira-
da da laje de forro de todos os 15
pavimentos.

Pablo e o engenheiro do es-
critório que elaborou o último
laudo técnico da perna-seca, Jor-
ge da Costa Santos, explicaram
que,  internamente, toda a edifi-
cação poupada será protegida

com madeira, e receberá nova co-
bertura e vedação horizontal para
evitar a entrada de água de chu-
va. “Depois disso é partir para a
recuperação da estrutura existen-
te: limpeza e remoção de elemen-
tos estruturais soltos, retirada das
armaduras e substituição dos po-
luentes, aplicação de primer (tin-
ta especial), anticorrosivo, apli-
cação catódica e reposição de
concreto”, detalhou Costa San-
tos. A previsão é que a obra seja
feita em até dois anos, e isso, se-
gundo os técnicos,  não interferi-
rá na rotina do HU.

Os 84.674.000 m² da perna-
seca que serão recuperados abri-
garão laboratórios, salas de au-
las, bibliotecas, instalações ad-
ministrativas. Na parte de bai-
xo serão construídos amplos e
modernos ambulatórios, o que
permitirá separar o fluxo de paci-
entes internos dos externos, in-
formou o decano Almir Fraga
Valladares. “Todas as unidades
do CCS podem pleitear espaços
na nova ala sul do HU”, disse.

RecursosRecursosRecursosRecursosRecursos
As obras de recuperação da

perna-seca estão orçadas em R$
28 milhões. Por enquanto, o Mi-
nistério da Educação acenou com
R$ 22 milhões, sendo que R$ 4
milhões já foram enviados para
a UFRJ. Resta a universidade con-
seguir os outros R$ 6 milhões.

Quem estava na audiência
pública acredita que o MEC co-
brirá o custo total da obra, pois a
maior preocupação é como con-
seguir dinheiro para tornar rea-
lidade o projeto de adaptação
para ocupação da estrutura a ser
recuperada. Algumas ideias fo-
ram apresentadas na audiência
pública, como, por exemplo, bus-
car verba no PAC e sensibilizar a
bancada do Rio de Janeiro no
Congresso Nacional com uma vi-
sita ao HU para que destinem à
UFRJ verbas extras no orçamento
da União, através de emendas
parlamentares. Foram feitas su-
gestões  ao projeto do novo prédio
que nascerá, como a construção
de um heliponto.

A CONSTRUÇÃO do HU foi pontuada por vários incidentes. As obras iniciavam e paravam. Foi assim por toda a década de 1960

Integrantes da
comunidade
universitária
consideram a perna-
seca um símbolo da
UFRJ e torceram por
este final, após longa
novela, que começou
nos anos 60 e 70

A perna-seca do HU
não deverá ser mais
implodida como
propôs inicialmente o
Comitê Técnico do
Plano Diretor da
UFRJ, com base em
laudos mais antigos e
para diminuir custos

Pressão da comunidade levou o Comitê
Técnico a desistir da implosão
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UFRJ POLÍTICA DE PESSOAL

Governo discute com a sociedade
a administração pública federal
Dirigentes da Fasubra e do SINTUFRJ participam dos debates com críticas e sugestões

A 1ª Conferência Nacional de
Recursos Humanos da Administra-
ção Pública Federal, realizada dias
6 e 9 de julho, em Brasília, um
evento inédito em termos de gover-
no, apontou um início de mudan-
ças na política de gestão de pessoas
cujos desdobramentos e avanços de-
pendem e muito do envolvimento
dos trabalhadores em educação das
universidades.

A conferência reuniu mais de
mil pessoas entre dirigentes, profis-
sionais das áreas de recursos huma-
nos, sindicalistas e entidades da so-
ciedade civil, com o objetivo de dis-
cutir as mudanças na política de
recursos humanos. A Fasubra mar-
cou presença nos debates com a sua
bancada de 40 dirigentes, entre co-
ordenadores da Federação e dos sin-
dicatos de base. Gestores das univer-
sidades também se posicionaram.

FasubraFasubraFasubraFasubraFasubra
A Federação defendeu as políticas

definidas nos fóruns deliberativos,
principalmente em relação à carrei-
ra, apresentando manifesto aos dele-
gados. Segundo o coordenador-geral
da Fasubra, Paulo Henrique dos San-
tos, a abertura desse debate com os
trabalhadores e a sociedade – partici-
param CUT, Dieese, OAB – é um
ponto positivo e de destaque. Ele la-
mentou que a iniciativa da confe-
rência tenha se dado quase que em
final de governo e espera que o que foi
consenso venha a ser implementado.

“Não havia debate aberto sobre
esta área. E ele se deu também com
a sociedade civil. Em todo sistema
federal a administração é muito fe-
chada, autoritária e o processo de
decisão no serviço público é vertica-
lizado. Nas universidades é um pou-
co diferente por conta da estrutura
dos colegiados. Mas é necessário que
continuemos a persistir no processo
de debate. Reclamar abertura
maior e ter os mecanismos que ga-
rantam a efetividade das propostas
comuns. No governo há vozes dis-
cordantes, e em relação à carreira
eles querem montar uma estrutura
uniforme, por isso temos uma bata-
lha, porque o Ministério do Plane-
jamento quer retomar os patamares
anteriores que eram divididos em
NA, NI e NS. Vamos ter muitas bri-
gas para não mexerem na nossa ta-
bela”, avalia Paulo Henrique.

Os representantes do SINTUFRJ

que participaram da Conferência  –
os três coordenadores sindicais que
integram a Comissão Interna de Su-
pervisão da Carreira (CIS), Nilce Cor-
rêa, Nivaldo Holmes e Francisco de
Assis – deram suas opiniões. A UFRJ
enviou apenas duas representantes,
a diretora da Divisão de Recursos
Humanos da Pró-Reitoria de Pesso-
al, Josete dos Santos Lima, e a dire-
tora da Divisão de Legislação, Gilde-
lia Oliveira.

Para Nilce Corrêa a conferência

foi muito produtiva, porque possibi-
litou uma visão geral do serviço pú-
blico. Ela destaca a proposta do novo
sistema de avaliação, o de avalição
por competência, que para ela valori-
za o servidor público no seu fazer e
não mais por critério de notas. Sobre
o debate e as propostas discutidas em
torno da gestão de pessoas ela acredi-
ta que as mudanças não serão para
agora. Nilce informou que das mu-
danças pretendidas como a reformu-
lação do Sistema Siape-Net, elabora-

do há 10 anos, é uma das pretensões
do governo. “O sistema concentrará
todos os dados do servidor, não só
apenas na esfera federal, na munici-
pal e estadual também”. Dentre as
mudanças, o cruzamento das ações
judiciais é uma vertente em que se
deve ficar de olho: “É uma preocupa-
ção. Na UFRJ, que tem a maior con-
centração e ações específicas, como
isto se dará?”

Segundo Nivaldo, a conferência
foi extremamente importante, pois

nenhum governo havia se preocu-
pado em promover tamanho deba-
te. Para ele, a proposta é inovadora.
“O governo deu espaço para o movi-
mento sindical se posicionar e tam-
bém os próprios gestores de recursos
humanos. Para mim foi muito im-
portante estar ouvindo os gestores,
não só os da instituição, mas tam-
bém os profissionais que trabalham
com Recursos Humanos. Achei
muito positivo a valorização destes
profissionais e a preocupação em
modificar o serviço público no sen-
tido de promover melhor atendi-
mento à população”, declarou. Mas
ele lamentou, pelo menos da parte
da UFRJ, a reduzida participação.
“Infelizmente a instituição não va-
lorizou a participação de nossos ges-
tores de RH. Deveria enviar pelo
menos o número que participou das
etapas regionais, cerca de 10 profis-
sionais. A instituição que não man-
dou por falta de verbas perdeu.”

Francisco de Assis destacou na
conferência o diálogo com os de-
mais setores do funcionalismo e
com os próprios gestores. Ele faz uma
avaliação positiva da iniciativa do
governo e da participação das enti-
dades e dos trabalhadores, com ên-
fase na atuação da Fasubra, da
Condsef e da CUT. Francisco subli-
nhou a participação de entidades
internacionais, que apresentaram
dados sobre a terceirização, o que
acabou ratificando a posição do mo-
vimento sindical brasileiro de que
ela tem um impacto financeiro alto
para o Estado. Mas o dirigente foi
cauteloso no que se refere à unifor-
mização das carreiras no serviço pú-
blico, mesmo diante de propostas
positivas no que diz respeito à qua-
lificação e capacitação. “Isto nos
remete ao enfrentamento de mui-
tos desafios e do que iremos con-
frontar para frente”, afirmou. No
balanço geral, enalteceu a iniciati-
va: “O que sai de toda esta conferên-
cia é que o governo busca construir
uma política pública de Estado e
não de governo.”

Da parte da UFRJ, a diretora da
Divisão de Recursos Humanos, Josete
Lima, ressaltou a mudança de postu-
ra do governo. Ela afirma que o pla-
no de mudanças da administração
pública é ousado. E apresentou como
referencial a participação das univer-
sidades e dos próprios técnico s-admi-
nistrativos na conferência.

O grupo de trabalho de car-
reira reuniu-se terça-feira, 14
de julho. Os diretores Francis-
co de Assis, Nivaldo Holmes e
Nilce Corrêa fizeram um rela-
to da conferência para os pre-
sentes e apresentaram suas
considerações.

Na conferência, Nilce parti-
cipou do debate de sistemas e pro-
cessos em gestão de pessoal.  Ni-
valdo participou do Grupo de
Carreira e Francisco de Assis que
participou de vários debates, fez
análise mais longa chamando
atenção para os desafios coloca-

dos para a categoria.
O GT definiu por realizar

dois dias de reunião para dis-
cutir as novas diretrizes de
carreira, que serão realizadas
nos dias 11 e 18 de agosto, das
14h às 17h, na subsede sindi-
cal no HU.

GT-SINTUFRJ faz avaliação

AUDITÓRIO LOTADO: os dirigentes do SINTUFRJ Nivaldo Holmes e Francisco de Assis (foto
acima); Nilce Corrêa e as diretoras da Fasubra, Leia Oliveira e Rosângela Costa (foto abaixo),
atentos às discussões

Fotos: Fasubra



Enfim, a interminável obra do
pequeno prédio na esquina da aveni-
da Rodolpho Rocco com a rua Bruno
Lobo, ao lado do HU, foi concluída e
aberto ao público um grande serviço:
o ambulatório de tisiologia do Insti-
tuto de Doenças do Tórax. Uma ceri-
mônia simples marcou a inaugura-
ção do serviço,  na manhã da sexta-
feira, dia 10 de julho.

O evento foi prestigiado pelo
reitor Aloísio Teixeira e pelas prin-
cipais autoridades acadêmicas da
área de saúde da UFRJ, como o
diretor do Hospital Universitário
Clementino Fraga Filho (HUCFF),
Alexandre Cardoso, o diretor da Fa-
culdade de Medicina, Antônio Ledo,
e o decano do Centro de Ciências
da Saúde (CCS), Almir Fraga.

HomenagemHomenagemHomenagemHomenagemHomenagem
Em comum nos discursos o

reconhecimento da justeza da ho-

IDT inaugura ambulatório de tisiologia
Unidade oferece mais conforto e segurança aos pacientes

menagem a Newton Bethlem, pro-
fessor emérito da Faculdade de Me-
dicina que dá nome ao laborató-
rio. Ele é considerado um desbra-
vador da pneumologia brasileira.
Seu filho, Eduardo Pamplona Be-
thlem, o representou, mas foi a
esposa quem descerrou a placa jun-
to com o reitor, que conclamou a
todos a dizer mais de uma vez,
“ele merece”.

A homenagem a Bethlem, dis-
se o reitor, é  “explicita atitude
própria da universidade de olhar
para o passado para sabermos a ori-
gem da semente do futuro”, e res-
saltou a importância do ambula-
tório, afirmando que “a iniciativa
mostra mais uma vez que somos
capazes de superar dificuldades”. O
ex-diretor do IDT,  Gilvan Muzy de
Souza, não escondia o orgulho pela
concretização da obra que levou
mais de oito anos para ficar pron-

ta. Ele contou aos presentes as
dificuldades que enfrentou e
agradeceu as parcerias e os es-
forços que levaram o projeto a
termo. Para Gilvan, que elogiou
muito a equipe da Divisão de
Engenharia do HUCFF, o ambu-
latório marca a integração de

duas unidades: o Hospital Uni-
versitário e o IDT.

Benefício à populaçãoBenefício à populaçãoBenefício à populaçãoBenefício à populaçãoBenefício à população
Segundo o ex-diretor do IDT,

agora o atendimento dos pacien-
tes, antes feito nas dependências
do HU, passa a ser feito no ambu-
latório, que conta com o Progra-
ma de Controle da Tuberculose
Hospitalar e com condições ino-
vadoras de biossegurança, dentro
dos padrões ideais.

A diretora recém-empossada do
IDT, Sônia Catarina, mostrou as
instalações do novo prédio, que con-
ta, inclusive, com uma sala equi-
pada para videoconferência e parte
do programa de telemedicina –
uma rede que será inaugurada em
agosto que integrará todos os hos-
pitais universitários – , que vem a
ser uma iniciativa conjunta de di-
fusão de conhecimento.

 A professora Maria Armanda
Vieira, coordenadora interina do
Programa de Controle da Tuber-
culose, explicou que o ambula-
tório – que será coordenado tam-
bém pela enfermeira Daisy Araú-
jo – foi inaugurado com o intui-
to de diminuir a circulação dos
pacientes com tuberculose no
HUCFF. Entre as condições de bi-
ossegurança está a instalação de
filtros especiais que trocam o ar
do ambiente, protegendo usuári-
os e profissionais. “Um ambiente
como esse é uma inovação”, or-
gulha-se a docente.

“O ambulatório está pronto
para funcionar. Agora vamos con-
centrar esforços para investir em
qualidade, inclusive tentar melho-
rar. Pretendemos adquirir um apa-
relho de raios-X para evitar o transi-
to de pacientes com tuberculose no
HU”, reivindica Sônia Catarina.

Imaginem a cena: a cozinha
da casa, onde vivem quatro cri-
anças, está submersa em águas
de esgoto. O mau cheiro é insu-
portável, ratos e insetos disputam
o espaço fétido. O banheiro, por
onde vazam os dejetos, está inter-
ditado. Há dias a família se divi-
de entre as residências de parentes
e vizinhos na hora de tomar ba-
nho ou utilizar o vaso sanitário.

Este é o drama de João Eve-
raldo Ribeiro Rufino, sua mu-
lher e os quatro filhos e de
mais 20 famílias moradoras
da Vila Residencial da UFRJ
há mais de 15 dias.  E esta não
é a primeira vez que a caixa
coletora de esgotos da comuni-
dade entope e transborda den-
tro das residências e escorre pe-
las ruas. O que mais assusta às
mães é o perigo de doenças.

 SOFRIMENTO SEM FIM

Dejetos sanitários inundam casas
na Vila Residencial da UFRJ
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DJALMA GOMES Rufino, aposentado da UFRJ e um dos
mais antigos moradores da Vila

O novo ambulatório
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