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Estas são as palavras de ordem
dos técnicos-administrativos
em educação da UFRJ em
defesa de conquistas que foram
resultado de anos a fio de
muita luta.

O momento é de
alerta e mobilização!

O movimento deflagrado pelo SINTUFRJ agitou a categoria na semana passada, inclusive os
trabalhadores aposentados, e prossegue a partir desta segunda-feira. Leia mais a respeito na página 3

Fotos: Cícero Rabello

CALENDÁRIO DE REUNIÕES LOCAIS
COPPE – Quarta-feira, dia 29 de julho, das 9h às
12h: Fundão, auditório da Coppe.
Escola de Música – Quarta-feira, dia 29 de julho,
às 14h, na sala da Congregação.
Escola de Enfermagem Anna Nery – sexta-feira,
31 de julho, às 10h, sala 1.
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10º Congresso Nacionalo da CUT
De 3 a 7 de agosto, em São Paulo, será realizado o 10º Concut. Trabalhadores de todo o

país participarão do evento como delegados eleitos em assembleias. O SINTUFRJ participa-
rá do Concut com 10 delegados.

I Encontro Popular pela Vida
e por Outra Segurança Pública

Dia 8 de agosto, das 9h às 18h; e às 21h, a festa “Paz sem Voz  é Medo”. Local das atividades:
Auditório Pedro Calmon, campus da Praia Vermelha. Pré-inscrição até o dia 3 de agosto
através do e-mail: encontropelavida@gmail.com ou pelo telefone 2252-6042.

Curso na Maternidade-Escola
O curso Cuidados Imediatos à Puérpera destinado à equipe de enfermagem e a acadêmi-

cos a partir do 5º período. O curso será ministrado pela enfermeira Andréa Costa, na quinta-
feira, dia 29 de julho, com início às 8h, no Auditório Nobre da Maternidade-Escola. Inscrições
na Divisão de Ensino ou pelo telefone 2556-9368.

Projeto Educação Esportiva
O projeto é uma iniciativa da UFRJ e atende jovens de 11 a 16 anos, moradores do entorno

da universidade. Inscrições de terça-feira a sexta-feira, das 14h às 16h, no campo de futebol da
Prefeitura da Cidade Universitária.

Portaria cria uma
elite na categoria

Na sessão do Conselho Uni-
versitário de quinta-feira, 23, o
integrante da bancada da catego-
ria no colegiado, Jéferson Salazar,
solicitou a anulação da Portaria
nº 2694/09, de 8 de julho, de auto-
ria do reitor Aloísio Teixeira, que
cria o Conselho Deliberativo Pro-
visório do Núcleo de Computação
Eletrônica (NCE) e nos moldes do
proposto de regimento para a uni-
versidade.

Segundo o conselheiro, a por-
taria é uma afronta à legislação
vigente que constituiu a carreira
dos técnicos-administrativos em
educação (Lei nº 11.091/05), por-
que na prática cria uma elite
dentro da categoria em detri-
mento da maioria.

“Isso ocorrerá na medida em
que a esdrúxula portaria cria a
figura do técnico-administrati-
vo docente, que nunca existiu na
estrutura da carreira conquista-
da, e ainda divide a categoria
em  mais três subcategorias.
Portanto, deve ser anulada”, ex-
plicou Salazar.

A g e n d aA g e n d aA g e n d aA g e n d aA g e n d a

ANTIRRACISMO

GT vai abrir debate sobre cotas na UFRJ
Tema será discutido nos locais de trabalho e culminará com seminário e conferência

A terceira reunião do Gru-
po de Trabalho Antirracismo,
dia 16 de julho, na subsede no
HU, resultou numa boa dis-
cussão sobre as demandas co-
locadas para a categoria. A
construção de um debate pro-
fundo sobre a política de co-
tas na UFRJ é uma das tarefas
a serem tocadas pelo grupo.

A reunião foi dirigida pela
coordenadora-geral do SINTU-
FRJ e coordenadora de Raça e
Etnia da Fasubra, Iaci Azeve-
do, que afirmou ser esta uma
proposta que o grupo deve se
debruçar. “Aqui na UFRJ este
debate não avançou e a maior
universidade federal do país
continua resistente à implan-
tação desta política de ação
afirmativa”, declarou.

E v e n t o sE v e n t o sE v e n t o sE v e n t o sE v e n t o s
O objetivo, segundo ela, é

fomentar na base esta discus-
são de forma qualificada. Os
integrantes do GT, Clério Fran-
cisco Rosa, Antônio Eduardo,

Boaventura Sousa, Maria do
Rosario Martins e Djalma Ca-
bral, que foi acompanhado do
filho Djair, trocaram uma sé-
rie de informações e ideias so-
bre o tema. Cada um emitiu
sua opinião, chegando-se à
conclusão de que o melhor é
realizar debates nos locais de
trabalho, o que convergiria
para um seminário, culmi-
nando com a realização de
uma conferência.

Iaci informou ao grupo so-
bre sua participação e impres-
são da II Conferência Nacio-
nal da Promoção da Igualda-
de Racial (Conapir) que acon-
teceu de 25 a 28 de junho, em
Brasília. E, diante das infor-
mações obtidas na Conapir e
no Congresso Nacional com
parlamentares, deu algumas
explicações sobre o Estatuto da
Igualdade Racial.

De acordo com a dirigente
o Estatuto, que está há anos
para ser aprovado, foi com-
pletamente modif icado em

sua proposta original. O GT
estava estudando o Estatuto.
Iaci apresentou então o De-
creto nº 6.872, de 4 de junho
de 2009, que instituiu o Pla-
no Nacional de Promoção da
Igualdade Racial (Planapir).
Segundo ela, o decreto foi
mais uma satisfação política
do governo com objetivo de
pacificar as minorias quando

da realização da Conapir e a
não aprovação do Estatuto no
Congresso.

Como trabalho interno, os
integrantes do GT devem ago-
ra estudar o Estatuto e o De-
creto, fazer suas comparações,
para assim reunir as propos-
tas para serem encaminhadas
à Fasubra. A próxima reunião
ficou ainda para ser marcada.

IACI AZEVEDO coordenou a reunião que contou com a
participação de vários militantes de base

Foto: Cícero Rabello

Candomblé:
patrimônio
imaterial do
Estado

O candomblé, culto religi-
oso de matriz africana, tornou-
se patrimônio imaterial do Es-
tado do Rio de Janeiro. No dia
17 de julho, o governador em
exercício, Luiz Fernando Pezão,
sancionou a Lei nº 5.506/09,
que já havia sido aprovada pela
Assembleia Legislativa, de au-
toria do deputado estadual Gil-
berto Palmares (PT).

Segundo Gilberto Palma-
res, assim como outras religi-
ões de matrizes africanas estão
presentes na vida dos brasilei-
ros, com seus cultos, dança e
música, o candomblé com o
status de patrimônio vai aju-
dar a reduzir o preconceito e a
violência decorrentes da into-
lerância religiosa.

Lamentamos que as imagens repro-

duzidas no jornal nº869,pag.5 tenham

permitido avaliações equivocadas de

que o Francisco Carlos, membro da Di-

reção da CUT/RJ, tenha paralisado os

seus trabalhos enquanto as atividades

estavam ocorrendo.Ao contrário, a ma-

téria sobre as atividades do II CONAPIR

foi fruto do seu relatório de trabalho

em conjunto com a Coordenadora Ge-

ral do SINTUFRJ e Diretora da FASU-

BRA, Iaci Azevedo.

Por fim reafirmamos que não hou-

ve por parte deste conselho editorial do

SINTUFRJ qualquer intenção de carac-

terizar prejuízo a imagem de quem

quer que seja .

Conselho Edi tor ia l  do  SINTUFRJConselho Edi tor ia l  do  SINTUFRJConselho Edi tor ia l  do  SINTUFRJConselho Edi tor ia l  do  SINTUFRJConselho Edi tor ia l  do  SINTUFRJ

NOTA DO
CONSELHO EDITORIAL
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As vigílias e as reuniões por
local de trabalho serão uma ta-
refa permanente da direção e da
categoria para a manutenção
das conquistas, as quais vivem
sob ameaça já há anos por parte
do Ministério do Planejamen-
to,  Orçamento e Gestão
(MPOG). Esta campanha foi
iniciada segunda-feira, 20 de
julho, no salão de recepção da
Reitoria, com uma vigília du-
rante toda a tarde.

Neste dia a direção do SIN-
TUFRJ se reuniu com o reitor
Aloísio Teixeira para discutir a
gravidade do problema e as pro-
vidências a serem tomadas, en-
quanto os servidores aguarda-
vam. Cerca de 20 mil trabalha-
dores da UFRJ, 99% da sua força
de trabalho, podem ser atingi-
dos pelo ato arbitrário e unila-
teral do MPOG. Essa tentativa
se repete há vários anos e em
várias gestões do Sindicato.

O resultado da reunião foi
a produção de um documento
a ser encaminhado ao MPOG.
Após isso, a direção sindical in-
formou os companheiros sobre
encaminhamentos das questões
e dividiu com eles as preocupa-
ções, encerrando o encontro
com uma análise da situação.
Os dirigentes sindicais reitera-
ram que será preciso muita
união e demonstração de força
dos trabalhadores da UFRJ, pois
o SINTUFRJ é o único sindica-
to da base da Fasubra que con-

MOVIMENTO E LUTA

Uma semana agitada por vigília e reuniões
Direção sindical põe a categoria em alerta em defesa de direitos. CUT apoia o movimento

O presidente da CUT-Rio, Darby
Igayara, declarou que a CUT nacio-
nal já vem realizando ações para
pressionar o governo em relação à
manutenção dos direitos dos traba-
lhadores da UFRJ. Lúcia Reis, que é
da direção executiva da Central e
técnica-administrativa da UFRJ, é
a principal articuladora. Mas ago-
ra, diante de uma possível arbitra-
riedade que pode atingir cerca de 20
mil servidores da maior universi-
dade federal do país, ele diz que a
CUT entrará com tudo na briga.

seguiu conquistar muitos dos
direitos usurpados pelos gover-
nos Bresser, Collor e FHC.

O presidente da CUT do Rio
de Janeiro, Darby Igayara, parti-
cipou da atividade. O reitor Alo-
ísio Teixeira foi a vigília mani-
festar seu apoio e também in-
formar a categoria presente so-
bre as medidas adotadas pela
Reitoria para evitar transtornos
aos servidores da universidade.

O mutirão de reuniões por lo-
cal de trabalho para informar, es-
clarecer e mobilizar a categoria foi
realizado em unidades isoladas e
em auditórios nos campi da Cida-
de Universitária e Praia Vermelha,
durante toda a semana.

No Centro de Filosofia e Ciências
Sociais (CFCH), na Praia Vermelha,
na quarta-feira, 22, trabalhadores
ávidos por informações e cheios de
dúvidas ocuparam o auditório. Se-
gundo a direção do SINTUFRJ, toda
e qualquer informação sobre as ações
judiciais só será feita nestas reuniões,
vigílias e assembleias.

A reunião foi aberta pelos coor-
denadores de Comunicação, Jéferson

Salazar e Nivaldo Holmes, e pelas
coordenadoras de Educação, Cultu-
ra e Formação Sindical, Chantal
Russi e Dulce de Lima. Os coorde-
nadores-gerais Francisco de Assis e
Jonhson Braz se incorporaram a ati-
vidade logo após o término da reu-
nião com os trabalhadores do Cen-
tro de Ciências da Saúde (CCS).

Depois de muitas explicações so-
bre os direitos da categoria sob amea-
ça, a orientação da direção sindical e
para que a  categoria permaneça em
estado de alerta e evite acreditar em
boatos. Em caso de dúvidas o traba-
lhador deve recorrer ao Sindicato e/
ou aos fóruns oficiais de reuniões
convocadas pela entidade.

MOBILIZAÇÃO GERAL
CUT na briga

“Nossa ação e interlocução
passa pelo Rio de Janeiro e por
Brasília. Porque se isso vier a acon-
tecer será um baque financeiro e
social nas famílias dos quase 20
mil trabalhadores da universida-
de. É a perda do poder de compra
num cenário em que o governo
quer priorizar o crescimento. Isso
é muito contraditório. Nós não
vamos ficar de braços cruzados.
Faremos mobilizações e pressio-
naremos de todas as formas”, pro-
meteu o dirigente cutista.

DIRIGENTES SINDICAIS: Dulce, Francisco, Jéferson e Jonhson

VIGÍLIA NA REITORIA começou às 13h.Categoria foi chegando aos poucos e ocupando o salão de recepção da administração central

ALOÍSIO TEIXEIRA esteve na vigília em sinal de apoio à luta dos técnicos-administrativos

Fotos: Cícero Rabello
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 UFRJ

Funcionários tomam a iniciativa de discutir
os problemas de gestão da universidade
Falta de pessoal, investimento nos setores e qualificação profissional é o que todos reivindicam

Mais de 150 técnicos-admi-
nistrativos da universidade par-
ticiparam do I Ciclo de Integra-
ção Administrativa da UFRJ,
evento organizado pelos funcio-
nários da Pró-Reitoria de Pla-
nejamento e Desenvolvimento
(PR-3) nos dias 21 e 22 de ju-
lho, no Centro Cultural Profes-
sor Horácio Macedo (CCMN), na
Cidade Universitária.

O objetivo da iniciativa iné-
dita na instituição foi discutir
estratégias e ações para melho-
rar o planejamento e fortalecer
a capacidade de gestão e execu-
ção orçamentária da UFRJ. Os
organizadores do ciclo de inte-
gração pretendem realizar um
segundo encontro no final do
ano para continuar a discussão.

SituSituSituSituSituaaaaações idênticasções idênticasções idênticasções idênticasções idênticas
Temas relacionados à gestão

pública em geral, com ênfase
nas questões de interesse direto
das instituições federais de en-
sino superior, permearam os de-
bates. As dúvidas e os problemas
dos profissionais em relação à
administração orçamentária e
financeira na universidade mar-
caram o evento.

Os responsáveis pela organi-
zação do ciclo – a superinten-
dente geral da PR-3, Regina Cé-
lia Loureiro; o assessor de gabi-
nete do pró-reitor, Luis Cláudio
Albuquerque; e a responsável
pela Divisão de Planejamento,
Orçamento e Gestão, Teresa To-
var – avaliaram que o saldo do
evento foi positivo.

Um dos problemas discuti-
dos foi falta de investimento da
administração central e de pes-
soal para superar ou pelo menos
minimizar os problemas. “A
universidade é muito grande e
está descentralizada. O equaci-
onamento da execução orça-
mentária e financeira é de res-
ponsabilidade da administração
central. Sofremos com a falta
de pessoal e muitos profissio-
nais que trabalham na área pre-
cisam se qualificar para acom-
panhar as mudanças ocorridas
na gestão pública. A gama de
legislações é enorme”, listou Re-
gina Loureiro.

Luis Cláudio, o principal
responsável pela organização
do ciclo, destacou a importân-
cia da iniciativa, mas não mi-
nimizou os problemas na UFRJ.
“O mais grave é a falta de pes-
soal, mas também precisamos
de qualificação, por que apesar
de termos gente capacitada,
não é suficiente para suprir
nossa demanda.”

“Queremos trabalhar pela
UFRJ com uma administração
pública de qualidade”, frisou
Teresa Tovar.

“Realizamos um evento que
foi rico em experiências para to-
dos nós. O acesso a informações
e a troca com as demais unida-
des foi tão importante que pre-
cisamos dar continuidade. Deu
para sentir a dificuldade dos co-

legas com relação às informa-
ções necessárias na área”, decla-
rou Jorge Luiz dos Santos Car-
mo, da Divisão de Planejamen-
to da PR-3 e ex-diretor do SIN-
TUFRJ.

Participaram do I Ciclo de
Integração Administrativa, além
dos integrantes das equipes ad-
ministrativas das unidades da
UFRJ, representantes da Subse-

cretaria de Planejamento e Or-
çamento do MEC, da Chefia-Ad-
junta da Controladoria Geral da
União Regional/RJ, da Coorde-
nadoria Executiva do Núcleo Es-
tadual do Programa Nacional de
Gestão Pública e Desburocrati-
zação, e da Coordenadoria Geral
dos Hospitais Universitários Fe-
derais da Secretaria de Educação
Superior do MEC, entre outros.

DIRETOR DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, George Gama, ao lado da equipe da PR-3,
destacou a importância da integração das unidades

ORGANIZADORES: Regina Célia, Luis Cláudio e Teresa Tovar MAIS DE 150 técnicos-administrativos participaram do I Ciclo

Fotos: Cícero rabello
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 MUSEU NACIONAL

Congregação fere o estatuto da UFRJ
Direção do SINTUFRJ vai atuar para pôr fim a este tipo de arbitrariedade ainda comum na universidade

A Congregação do Museu Na-
cional, quem diria, está na contra-
mão da história recente da UFRJ
quando se trata de respeitar o direito
dos técnicos-administrativos  serem
representados na Congregação, com
voz e voto.

O que ocorre na unidade é uma
“permissão simpática” de a catego-
ria participar das reuniões do órgão
apenas para referendar as decisões
tomadas. Sem permissão de votar,
nem suas opiniões eram registradas
em ata. O que revela, talvez, desco-
nhecimento  do Estatuto da UFRJ e
do próprio Regimento Interno da
unidade.

 A diretoria do SINTUFRJ consta-
tou o fato na reunião com os traba-
lhadores da unidade realizada na
quarta-feira, 22. Nesse dia, depois de
cerca de oito anos sem indicar nin-
guém para a Congregação, a catego-
ria decidiu, com o apoio do Sindica-
to, enfrentar a situação e eleger ao
menos um representante, embora te-
nha direito a três.

Por aclamação de todos os pre-
sentes foi eleita representante dos
técnicos-administrativos no órgão
a coordenadora de Extensão do Mu-
seu, Rhoneds Aldora Rodrigues Pe-
rez da Paz.

DesrespeitoDesrespeitoDesrespeitoDesrespeitoDesrespeito
“O estatuto da UFRJ foi adequa-

do às Leis de Diretrizes e Bases (LDB),
mas algumas unidades ainda não
adaptaram seus regimentos. Então a
participação do técnico-administra-
tivo nos órgãos máximos de decisões,
como ocorre no Museu Nacional, fica
sendo uma benesse da direção. Nem é
respeitado o percentual de 70% e 30%.
Embora a bandeira de luta histórica
do SINTUFRJ seja a defesa da parida-
de, não abrimos mão dessa represen-
tação mínima”, afirmou o coorde-
nador sindical Jéferson Salazar.

Segundo o dirigente, a categoria
tem direito à participação nesses ór-
gãos para defender a sua vida profis-
sional na instituição. “A época do
feudo acabou, portanto, não pode ser
uma simples indicação, e quem in-
dica somos nós. Não podemos de for-
ma alguma abrir mão da participa-
ção em todos os níveis de gestão da
universidade.”

“Com o esforço dos companhei-
ros que reconheceram a importância
de termos representantes na Congre-
gação e o apoio do sindicato, depois
de oito anos conseguimos eleger um
técnico-administrativo para defender
nossos direitos”, registrou o  coorder-

Outra tarefa cumprida pela
direção sindical no Museu Na-
cional foi pôr a categoria a par
das últimas notícias sobre as
ações judiciais e conclamar to-
dos a ficarem atentos e participa-
rem das atividades convocadas
pela entidade em defesa desses di-
reitos conquistados nos últimos
anos e com muita luta.

“Temos um calendário de
mobilização e todos devem se
manter mobilizados. Consul-
tem o jornal e a página do Sin-
dicato na internet para saber
das atividades programadas, o

nador sindical e funcionário do Mu-
seu Nacional, Ivanir Santoro.

FicçãoFicçãoFicçãoFicçãoFicção
Robson Mendes, servente da Ar-

A PRESENÇA de sete dirigentes do SINTUFRJ na reunião com os trabalhadores do Museu é
uma prova incontestável do apoio da entidade à luta daqueles companheiros por respeito

PROFISSIONAIS de vários setores da unidade presentes à reunião RHONEDS ALDORA

Luta conjunta por direitos
local e o horário. O importante  é
mostrar para a Reitoria e Brasí-
lia que estamos prontos para en-
frentar qualquer atitude arbitrá-
ria contra nossos direitos”, acen-
tuou Roberto Gomes.

“Precisamos nos manter cal-
mos; o apavorado vai pra luta para
perder. O momento é de atenção e
mobilização”, reforçou Jéferson
Salazar, lembrando que a mobili-
zação deflagrada pelo SINTUFRJ
tem a ver também com os profes-
sores. Segundo o sindicalista, mais
de 50% dos docentes da universida-
de são filiados ao Sindicato e se

beneficiam de conquistas judi-
ciais conquistadas pelos técnicos-
administrativos. Portanto, está
na hora de abandonarem a posi-
ção individualista e corporativis-
ta e engrossar esta luta.

Ivanir Santoro agradeceu à
presença de todos, em especial
a dos trabalhadores da Oficina,
que atenderam de pronto ao
chamado do Sindicato. “Bato
de porta em porta, mas enquan-
to não doer o bolso a maioria
não vem para as reuniões, e são
os que mais criticam”, obser-
vou o dirigente.

Fotos: Cícero Rabello

Manifestação
no Consuni

O representante dos técnicos-
administrativos no Conselho
Universitário, Jéferson Salazar,
reiterou na sessão de quinta-fei-
ra, 23 de julho, a necessidade ur-
gente daquele colegiado máxi-
mo  aprovar uma resolução de-
terminando que as unidades, de-
canias, órgãos suplementares,
institutos específicos etc. façam
a adequação de seus regimentos
– nos moldes da representação
garantida no estatuto da UFRJ –
para garantir a representação dos
técnicos-administrativos em
educação nos colegiados em to-
dos os níveis da UFRJ.

queologia, representou a categoria
na Congregação por dois manda-
tos. Ele conta que foi uma represen-
tação fictícia, já que não tinha di-
reito a voto e nem na narrativa da

ata. “Era ir lá para referendar o que
eles decidiam. Quando a comuni-
dade se viu mutilada, alheia a qual-
quer decisão, puxamos o carro. Levá-
vamos boas ideias e sugestões para as

reuniões. Quando usavam, não ci-
tavam a gente e ainda usavam a lei
contra nós. Por isso vemos a Rhone-
ds como a própria Joana D’Arc”,
comparou.

“O nosso objetivo é trazer o Sin-
dicato como apoio à nossa causa.
Somos o lado mais fraco desta his-
tória, mas mesmo com todas as
dificuldades não podemos deixar a
trincheira. Queremos que o Sindi-
cato lute conosco por essa represen-
tação. Mesmo amordaçada, estarei
aqui e reproduzirei o que acontecer
lá dentro”, comprometeu-se a nova
representante na Congregação,
Rhoneds.

Outra prática antidemocrática
do Museu Nacional é reunir a  Con-
gregação a portas fechadas, enquanto
o Conselho Universitário, o colegia-
do superior máximo da UFRJ, reali-
za suas sessões abertas e transmiti-
das ao vivo pela TV universitária.

ApoioApoioApoioApoioApoio
A presença de sete coordenado-

res do SINTUFRJ na reunião com
os funcionários para encaminhar
a eleição da nova representante na
Congregação já sinalizou para os
técnicos-administrativos do Museu
Nacional que o Sindicato vai lide-
rar com eles a campanha por res-
peito ao estatuto da universidade e
pela democratização das relações
na unidade.

A realização da reunião foi uma
iniciativa do diretor sindical, Ivanir
Santoro.  Participaram também da
atividade os coordenadores sindicais
Nivaldo Holmes, Luciano da Cunha
Nascimento, Rubens de Moraes Nas-
cimento e Dulce de Lima.
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SAÚDE DO TRABALHADOR

GT propõe seminário e a reedição das Colsats

O Grupo de Trabalho de Saú-
de do SINTUFRJ reunido na quin-
ta-feira, dia 16 de julho, na sub-
sede sindical no HU, decidiu que
vai indicar à diretoria executiva
da entidade a realização de um
seminário para discutir os diver-
sos aspectos da política de saúde
do trabalhador da UFRJ, em es-
pecial saúde suplementar: mo-
delo de autogestão, recursos en-
volvidos e necessidade de investi-
mento em saúde preventiva.

Quem compareceu à reunião
também foi informado sobre o
que ocorreu de mais importante
em encontros nacionais realiza-
dos em junho e julho, como o
GT da Fasubra sobre os HUs (dias
3 e 4 de julho). Nesse encontro,
por exemplo, foi feita a leitura
de um documento que analisa o
Programa Nacional de Reestru-
turação dos Hospitais Universi-
tários (Rehuf). O documento en-
contra-se à disposição dos inte-
ressados no site da Federação.

Neste encontro da Fasubra foi
ainda discutida a medida que ins-
tituiu o adicional de plantão
hospitalar, o APH. Esse adicional
é para as atividades em regime
de plantão em áreas indispensá-
veis e trabalho em jornada exce-
dente após a jornada semanal.

Saúde suplementar foi outro tema importante para a categoria discutido na reunião

Uma medida que se contrapõe à
reivindicação da categoria de 30
horas semanais. A direção sindi-
cal avaliará criticamente a ques-
tão e informará o resultado aos
trabalhadores.

ColsatsColsatsColsatsColsatsColsats
A necessidade de retomada da

discussão sobre a saúde dos servi-
dores da UFRJ, que incluiu a vol-
ta das Comissões Locais de Saúde
dos Trabalhadores (Colsats), foi
um tema bastante debatido no
GT do SINTUFRJ. A Coordenação
de Políticas Sociais divulgou na
reunião a cartilha  elaborada
pelo SINTUFRJ em 2003 com o
histórico das
Colsats. Quem quiser pode pegá-
lo na secretaria da entidade.

Foi o I Seminário de Políti-
cas de Saúde Integral do Traba-
lhador, realizado em 2003, que
indicou a necessidade de criação
do GT-Saúde, cujas diretrizes
apontaram para a instituciona-
lização das Colsats.

O coordenador-geral do SIN-
TUFRJ, Francisco de Assis, afir-
mou que é preciso ir para as bases
organizar as comissões locais,
pois irão colaborar na luta por
melhores condições de trabalho
e na  conscientização da catego-

ria sobre a importância de se en-
volver com bandeiras reivindica-
tórias que vão além das questões
financeiras.
Saúde suplementarSaúde suplementarSaúde suplementarSaúde suplementarSaúde suplementar

Os coordenadores Francisco
de Assis e Nilce Corrêa disseram
que na Conferência Nacional de
Recursos Humanos (realizada no
mês de junho), o governo  infor-
mou que irá editar uma portaria
que altera a regulamentação da
saúde suplementar para permi-
tir o reembolso dos R$ 65 reais
para quem tem plano de saúde
particular. Essa portaria entra-
ria em vigor no fim deste mês.

Atualmente, R$ 65 reais é o
valor pago pelo governo referente
à saúde suplementar a cada ser-
vidor e dependente. Mas, no caso
da UFRJ, só se beneficiam os tra-
balhadores que aderirem ao con-
vênio com a Caurj firmado pela
universidade, que adotou o mo-
delo de autogestão.

Mas se de fato a portaria anun-
ciada for publicada, pelo menos
quem já tem outro plano de saú-
de receberá o reembolso deste va-
lor. “E aqueles que não têm plano
de saúde e nem aderiram à Caurj?,
perguntou Francisco de Assis. Se-
gundo o dirigente, é preciso saber
o que a Reitoria faz com os recur-

sos que sobram da saúde suple-
mentar enviado pelo governo, já
que a UFRJ faz a previsão para
cerca de 40 mil vidas, porém me-
nos de 10% aderiu à Caurj. Ele
defende que a sobra deveria ser
aplicada em políticas públicas e
saúde preventiva em benefício da
própria categoria.

Outros coordenadores sindi-
cais presentes ao GT citaram
exemplos de modelos de auto-
gestão adotados por outras uni-
versidades federais – como, por
exemplo, a Casu pela UFMG –,
onde os técnicos-administrativos
participam do conselho consul-
tivo e conseguem redução de pre-
ços e, com isso, grande adesão.

SugestõesSugestõesSugestõesSugestõesSugestões
O técnico-administrativo Bo-

aventura Souza manifestou-se
afirmando que considera impor-
tante a defesa do SUS: “que não
discrimina ninguém”. Já Djal-
ma Cabral sugeriu que os recur-
sos para a saúde suplementar fos-
sem gerenciados por uma comis-
são paritária. A coordenadora
sindical Petronila Diniz acusou
os planos de saúde de darem po-
der ao setor privado. E Eduardo
Antonio acrescentou que era pre-
ciso amarrar o direito ao benefí-

cio a todos os servidores públicos
do país.

SeminárioSeminárioSeminárioSeminárioSeminário
Para discutir essas e outras

questões pertinentes às políticas
de saúde do trabalhador, os parti-
cipantes do GT-Saúde concluíram
que o SINTUFRJ deve organizar
um seminário – provavelmente
em meados de setembro – com as
seguintes mesas temáticas: saúde
suplementar (com a participação
de representantes de universidades
federais de outros estados, como
Minas Gerais e Mato Grosso, e da
Caurj), do SUS (representantes do
Conselho Estadual de Saúde), do
Complexo Hospitalar, da DVST e
da PR-4, do Sistema Integrado de
Atenção à Saúde do Servidor (Si-
ass), da Fasubra e do Ministério de
Planejamento, Orçamento e Ges-
tão (MPOG).

A proposta do seminário será
submetida à diretoria executiva
do SINTUFRJ. Ficou acertado que
a comissão organizadora do even-
to será formada pelos dirigentes
sindicais Carmen Lúcia, Petro-
nila Diniz, Ruy Azevedo e Vera
Lúcia, e por Djalma e  Eduardo
Antonio. A tarefa deles é cuidar
dos detalhes, como local, data,
programação e os convidados.

GT DO SINTUFRJ reuniu coordenadores da entidade e militantes de base que decidiram pela realização de um seminário e uma conferência de saúde

Foto: Cícero Rabello
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GRIPE SUÍNA

Mortes aumentam em todo o mundo
Até quinta-feira, 23, o Rio de Janeiro tinha registrado quatro óbitos

Desde que a gripe suína che-
gou ao país, o Hospital Univer-
sitário Clementino Fraga Filho
(HUCFF) é referência no Estado
do Rio de Janeiro no atendimen-
to de pessoas infectadas com o
vírus HINI. O quadro na semana
passada era o seguinte: um ho-
mem, de 44 anos, estava no CTI
em estado grave. Mais duas pes-
soas com suspeita da doença con-
tinuavam no isolamento. No sá-
bado retrasado o padre que se
encontrava internado teve alta.

Uma das preocupações da di-
retoria do SINTUFRJ é com o
risco  de os trabalhadores do hos-
pital se infectarem pela exposi-
ção direta ao vírus influenza A
(HINI). Mas segundo o chefe de
Enfermagem, Álvaro Roberto
Dias Costa, não há esse risco no
HUCFF, pois a unidade segue a
orientação de bioproteção do
Ministério da Saúde e o proto-
colo interno é garantido pelos

Tire suas
dúvidas

GT contra o vírus

O alerta é do epidemiolo-
gista do Instituo de Pediatria e
Puericultura Martagão Gestei-
ra (IPPMG), Edmilson Migo-
wsky, que acredita que de 10%
a 40% da população pode ser
afetada, já que todos estão ex-
postos ao HINI. “Este vírus tem
maior letalidade que o vírus
da gripe comum, embora o
Ministério da Saúde insista em
dizer que não”, denuncia.

médicos do Departamento de
Doenças Infectocontagiosas
(DIP), Roberto Chebabo e Ro-
berto Sizsman.

Segundo Álvaro Costa, os pro-
fissionais usam máscara, luvas
e mantêm a distância de um
metro para conversar com os pa-
cientes.

Vírus circulaVírus circulaVírus circulaVírus circulaVírus circula
De acordo com a Organiza-

ção Mundial da Saúde (OMS),

há mais de 700 mortes associa-
das ao influenza A (HINI) no
mundo desde o início do surto da
doença em abril deste ano. No
mês passado, a OMS declarou a
doença como pandêmica, e disse
que cabe às autoridades nacio-
nais de saúde decidir qual o tipo
de medida que deve ser tomada
para minimizar o efeito da do-
ença. Há duas semanas a OMS
observou que a doença estava se
espalhando a uma velocidade
sem precedentes.

O chefe de Enfermagem do
HUCFF informou que o hospital
inteiro está em regime de plan-
tão, porque o vírus circula livre-
mente. E o clima frio ajuda na
contaminação, pois favorece o
ajuntamento humano. Atual-
mente são atendidas por dia en-
tre 25 e 30 pessoas no hospital
com quadro sugestivo de gripe
suína, mas logo após a triagem
são afastados os sintomas da do-

ença, que são febre, dor no corpo
e dificuldades respiratórias.

“Se for um caso suspeito, ime-
diatamente desce um médico do
DIP, que decide ou não pela inter-
nação do paciente”, explicou Álvaro
Costa. O primeiro procedimento, se-
gundo o profissional, é colher secre-
ção do nariz (swab) e enviar para
exame na Fiocruz.

O paciente em estado grave no
CTI veio do México e é cardíaco.  Já
os outros dois que continuavam

internados na semana passada não
faziam parte de nenhum dos gru-
pos de risco: não viajaram para
nenhum dos países onde o vírus
tem se manifestado em maior
grau e nem tiveram contato com
pessoas de lá, como também não
sofriam de doenças crônicas.

No Instituto de Pediatria e Pue-
ricultura Martagão Gesteira
(IPPMG) uma menina de seis anos,
da Vila Residencial da UFRJ, com a
gripe suína ficou internada seis dias.
Ela voltou para casa na quarta-fei-
ra, dia 22, e com a família está de
quarentena. A mãe da criança in-
formou que todos passam bem.

Os últimos óbitos registrados
no Rio de Janeiro foram de um
menino de 10 anos, que estava den-
tro do grupo de risco, no dia 14 de
julho; um garoto de seis anos, no
dia 15 de julho; uma gestante de
29 anos, no dia 17 de julho, após
contrair pneumonia; e uma mu-
lher de 39 anos, no dia 19 de julho.

“Disseminação da doença está sem controle”

Nesta terça-feira, 28, ele
tem reunião marcada na De-
fensoria Pública Federal para
discutir a legalidade da medi-
da restritiva do Ministério da
Saúde, quanto ao uso do medi-
camento específico contra a
gripe suína, o Oseltamivir. Edi-
milson defende que o antiviral
oral seja disponibilizado para
venda nas farmácias a quem
desejar tomá-lo terapeutica-

mente, mas com prescrição
médica (o remédio é tarja ver-
melha). “Vivemos num país
capitalista e uma das vanta-
gens do capitalismo é o livre
acesso a produtos, tendo-se po-
der de compra”, justifica.

A preocupação do especialis-
ta é com a velocidade de expan-
são do vírus e seu poder de leta-
lidade, principalmente para
quem está em grupo de risco,

que são as pessoas que sofrem de
mal crônico, como  obesidade,
diabetes, doenças hepáticas e
pulmonares, entre outras.

Mas ele lembra, também,
que o vírus tem provocado a
morte de pessoas que não se en-
quadram no grupo de risco,
como  crianças lactantes e pré-
escolares e idosos. Segundo Edi-
milson, não existe dieta alimen-
tar que impeça a infecção.

O Conselho Universitário
reunido na quinta-feira, 23 de
julho, propôs a criação de um
grupo de trabalho para traçar
estratégias que evitem a proli-
feração da doença na volta às
aulas. O GT deverá ser com-
posto por infectologistas, au-
toridades públicas e outros es-
pecialistas.

A proposta encaminhada
à Reitoria foi do representan-
te dos professores titulares no
Consuni, Rui Cerqueira, que
alertou para a necessidade de
a UFRJ se prevenir diante da
pandemia. O decano do Cen-
tro de Ciências da Saúde, Al-
mir Fraga, informou que
existe a ideia de produção de
uma cartilha de esclareci-
mento sobre a gripe e com
dicas preventivas.

Quem desejar se informarQuem desejar se informarQuem desejar se informarQuem desejar se informarQuem desejar se informar
melhor sobre a gripe suí-melhor sobre a gripe suí-melhor sobre a gripe suí-melhor sobre a gripe suí-melhor sobre a gripe suí-
na pode acessar o serviçona pode acessar o serviçona pode acessar o serviçona pode acessar o serviçona pode acessar o serviço
de teleatendimento do Mi-de teleatendimento do Mi-de teleatendimento do Mi-de teleatendimento do Mi-de teleatendimento do Mi-
nistério da Saúde: http:/nistério da Saúde: http:/nistério da Saúde: http:/nistério da Saúde: http:/nistério da Saúde: http:/
portal.saúde.gov.br/saú-portal.saúde.gov.br/saú-portal.saúde.gov.br/saú-portal.saúde.gov.br/saú-portal.saúde.gov.br/saú-
de ou ligar 0800-61-1997.de ou ligar 0800-61-1997.de ou ligar 0800-61-1997.de ou ligar 0800-61-1997.de ou ligar 0800-61-1997.

Edimilson Migowsky
quer que a população
tenha acesso ao
antiviral utilizado nos
hospitais para
combater a gripe suína.
Ele vai à Defensoria
Pública Federal, no Rio,
defender que o
medicamento seja
vendido em farmácias,
mas com receita
médica.

O epidemiologista
alerta que o vírus
influenza A (HINI)
está matando pessoas
que não são dos
grupos de risco

Aumento de casos
da gripe suína põe
HU em regime de
plantão. O vírus da
doença já circula
livremente

Perigo de
contaminação dos
profissionais do HU
pelo vírus influenza
A (HINI) preocupa a
direção do Sindicato



ÚLTIMA PÁGINA

A quarta reunião do Con-
selho Participativo do Plano
Diretor da UFRJ realizada na
sexta-feira, dia 17, no Salão
Nobre do CCMN, tratou de ha-
bitação, alimentação e servi-
ços de comércio.

A política de residências
e a oferta de comércios e ser-
viços 24 horas por dia estão
es t re i tamente  l igadas  ao
módulo  urbano propos to
para a UFRJ de 2020, segun-
do Benetti.

“O objetivo da política ha-
bitacional é a fixação dos es-
tudantes no campus, a mobi-
lidade acadêmica e estimular
a convivência dos segmentos,
além de trazer vida urbana
para a Cidade Universitária”,
disse o presidente do  comitê
Técnico do Plano Diretor da
UFRJ, Pablo Benetti.

Vida urbanaVida urbanaVida urbanaVida urbanaVida urbana
As áreas acadêmicas e re-

sidenciais serão integradas às
residências dos diferentes seg-
mentos de habitante, mas a
prioridade são as moradias  es-
tudantis, lembrou Benetti.

A ideia é oferecer residên-
cias para 10% dos integrantes
da comunidade universitária
e aumentar para 3.500 as atu-
ais 500 moradias estudantis.
Os segmentos que não fariam
jus à moradia social (desti-
nada a estudantes com renda
familiar até três salários mí-
nimos) também poderão ter
acesso às residências univer-
sitárias mediante locação a
preços módicos.

A coordenadora de Apo-
sentados e Pensionistas do
SINTUFRJ, Marylena Sala-
zar, elogiou o Plano Diretor
que, segundo ela, impressi-
ona e se consagra a cada
apresentação”.

PrazosPrazosPrazosPrazosPrazos
Até 2012: 1.500 residênci-

as; 2016, cinco mil, sendo
três mil sociais;   2020, 10
mil: 3.500 sociais e 4.500
para quem tem renda fami-
liar de três a cinco salários
mínimos, 1.600 para técni-
cos-administrativos e 400
para professores.

Pablo Benetti apresentou
também a política de alimen-

Comitê apresenta cronograma de entrega das residências e de bandejões

Cidade Universitária transformada
em bairro dos sonhos

tação. A meta para 2012 é a
UFRJ oferecer 8.200 refeições di-
árias: 800 no restaurante da Fa-
culdade de Letras (já em opera-
ção); quatro mil no Restauran-
te Central (que hoje oferece
1.200); mil no CT (esta é a pre-
visão ainda para este ano); e
2.400 em 2010 no futuro res-
taurante do CCMN.

ServiçosServiçosServiçosServiçosServiços
Com base nas políticas de

expansão do Plano de Desen-
volvimento da UFRJ para 2020,
estima-se que até lá a comu-
nidade chegue a cem mil pes-
soas, população esta que deve
ser atendida com oferta de co-

mércio e serviços, a exemplo
do que ocorre nos bairros (pa-
pelarias, lanchonetes, padari-
as, armazéns, livrarias de ca-
fés). Há ainda previsão de um
centro comercial com teatros,
cinemas e outras instalações
comerciais.

O decano do Centro de Ci-
ências da Saúde (CCS), Almir
Fraga Valladares, comentou que
era uma dúvida frequente se
seria apropriada a construção
das residências próximo dos lo-
cais de trabalho. Cristina Bar-
reto, gerente de projetos da Se-
cretaria Municipal de Habita-
ção do Rio de Janeiro, elogiou
a proposta dos bairros nos cen-

Retiro dos Aposentados
A coordenadora de Aposentados e Pensionistas do SINTUFRJ,

Marylena Salazar, apresentou ao Comitê Técnico do Plano Dire-
tor o projeto  de construção da Casa Retiro dos Aposentados, na
Cidade Universitária. O projeto foi aprovado na reunião dos
aposentados do Sindicato.

Marylena explicou aos presentes que a proposta entregue
consistia no trabalho da coordenação sindical que começou com
reuniões de aposentados na Fasubra, em 2008, até amadurecer na
proposta similar ao do Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá.

tros de convergência e a inte-
gração de residências e espaços
de trabalho: “Caminhamos
cada vez mais para uma visão
holística da realidade.”

Corpo de BombeirosCorpo de BombeirosCorpo de BombeirosCorpo de BombeirosCorpo de Bombeiros
O tenente Alan Fontes, do

Corpo de Bombeiros, apontou
que a UFRJ nos últimos anos
vem abrindo terreno para ocu-
pação de empresas de alta tec-
nologia no campus e que há
um potencial de risco que su-
gere preocupação com necessi-
dade de criar uma regulamen-
tação especial para a questão
da segurança. Pablo Benetti ex-
plicou que as áreas residenci-
ais estão separadas das áreas
industriais, mas ele concorda
que com a expansão deve-se cri-
ar um novo código para ocupa-
ção do campus.

Vila ResidencialVila ResidencialVila ResidencialVila ResidencialVila Residencial
A inserção da Vila Residen-

cial da UFRJ nos planos de re-
vitalização da Cidade Univer-
sitária foi citada em várias fa-
las. O coordenador-geral do
SINTUFRJ, Jonhson Braz, por

exemplo, questionou a falta
de saneamento básico na co-
munidade e defendeu a ne-
cessidade urgente de interven-
ção no local. “A Vila não deve
ser tratada como um bairro
isolado”, afirmou.

Vera Lúcia Valente, da As-
sociação de Moradores da Vila
Residencial, e Rafael Nunes,
representante do DCE, solici-
taram ao Comitê Técnico do
Plano Diretor previsão para
funcionamento no campus
de escolas de nível médio e
creches. O estudante quis sa-
ber também sobre a intera-
ção da UFRJ com as comuni-
dades vizinhas.

O Plano prevê a incorpora-
ção da Vila Residencial ao es-
paço de convívio da Cidade
Universitária através do proces-
so de regularização fundiária
já em curso e do alcance da
Vila pela malha de vias e li-
nhas de transporte planejadas
para a ilha do Fundão. Segun-
do Pablo Benetti, a UFRJ nego-
cia com o MEC a construção de
um Colégio de Aplicação na
Cidade Universitária.

MARYLENA entrega à mesa proposta dos aposentados JONHSON defende a Vila Residencial

Fotos: Cícero Rabello


