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Seminário mobilizou a categoria
Os temas pautados, como carreira, saúde e aposentadoria, despertaram o interesse de uma parcela considerável

dos técnicos-administrativos. Nesta edição e na próxima, notícias sobre o seminário. PÁGINAS 3, 4 E 5

Pauta: Eleição de delegados à Plenária Nacional da Fasubra; Questões administrativas do SINTUFRJ
(planejamento orçamentário e contrato coletivo de trabalho dos funcionários); e Voto de desconfiança
a integrantes da direção sindical aprovado na última assembleia.

IV Fórum

Nacional

das CIS
Encontro revelou o descaso

das Ifes no cumprimento da

Lei da Carreira dos técnicos-

administrativos em

educação. Página 7

Quarta-feira, dia 16 de setembro,
às 10h, e segunda chamada às 10h30,
no auditório do CT

MESA sobre aposentadoria no PCCTAE reuniu Francisco de Assis (SINTUFRJ), Walter de Souza (Fasubra), Gildelia de Oliveira e Roberto Gambine (UFRJ)

TRÊS dias de informações e debates: Trabalhadores elogiaram a iniciativa do Sindicato e reivindicaram a realização de eventos como esse uma vez por mês
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DOIS PONTOS

O pouco-caso da UFRJ com a
Comissão Interna de Supervisão da
Carreira dos técnicos-administra-
tivos passou dos limites aceitáveis.
Além de nunca ter sido liberada
uma sala para a CIS funcionar ade-
quadamente, conforme promessa
do reitor, há 15 dias cerca de 20
caixas contendo documentos da
categoria foram amontoadas no
corredor do 8º andar do prédio da

Descaso com a CIS Moção de desagravo

Futebol de salão: treino às terças-feiras

Atenção
aposentados

Reitoria, porque o espaço em que
estavam entrou em obras.

Parte dos documentos empi-
lhados sobre mesas são termos de
opção assinados por trabalhadores
de adesão à carreira. No restante
das caixas que se encontravam no
corredor estão os envelopes com
documentos da categoria relativos
à segunda fase de enquadramento
para ser montado processo e arqui-

vado. Além de diversos documentos
da CIS e da antiga CPPTAE, e ma-
teriais de escritório.

O coordenador da CIS e diri-
gente do SINTUFRJ, Roberto Go-
mes, levou as caixas para uma sala
emprestada pela FAU, que fica no
térreo do prédio da Reitoria. Tam-
bém foi para lá o armário de aço
que guarda mais documentos da
categoria.

Desculpe, erramos
A edição do Jornal do SINTUFRJ que circulou na semana passada

saiu com a numeração repetida da semana anterior. O número
correto da edição é 877.

Setembro bioético no Iesc
O Programa de Pós-Graduação em Saúde Coleti-

va do Iesc, em parceria com a ENSP-FioCruz, UFF e
UERJ, convida a comunidade universitária para os
debates que está realizando às quartas-feiras, das 11h
às 13h, no auditório do Instituto (próximo à Prefei-
tura da UFRJ, na Cidade Universitária). No dia 16 o
tema é “Bioética e Ambiente”. No dia 30, “Bioética
e Organização dos Serviços de Saúde.”

Os primeiros brasileiros
O Museu Nacional, a Petrobras, a Funda-

ção Joaquim Nabuco e o Laboratório de Pes-
quisas em Etnicidade, Cultura e Desenvolvi-
mento convidam para a abertura da exposi-
ção “Os Primeiros Brasileiros” e para o lança-
mento do CD Cantos Tikuna. Nesta terça-
feira, dia 15 de setembro, às 17h, na Quinta
da Boa Vista, em São Cristóvão.

O Conselho de Ensino de Gra-
duação da Universidade Federal
do Rio de Janeiro reunido em
sessão ordinária, realizada em 9
de setembro de 2009, manifesta
desagravo aos professores da rede
pública estadual que, em mani-
festação pública em defesa de
seus direitos, foram tratados de
forma agressiva por integrantes
da Polícia Militar, conforme de-
monstrado na foto de primeira
página do jornal O Globo do dia
9/9/2009, em que um policial
aponta ameaçadoramente a sua
arma a um dos manifestantes.

A coordenação de Esporte e La-
zer do SINTUFRJ convida todos os
atletas a participar dos treinos de
futebol de salão, às terças-feiras,
às 16h30, a partir do dia 15 de

setembro, no campo do Clube São
Cristóvão.

TreinoTreinoTreinoTreinoTreino de de de de de futebol de campo futebol de campo futebol de campo futebol de campo futebol de campo
Continua no mesmo dia: às quin-

tas-feiras, às 16h, no campo da Pre-

feitura, na Cidade Universitária.
Importante:Importante:Importante:Importante:Importante: Os treinos são

para selecionar os jogadores
para a Copa Fasubra Zumbi dos
Palmares.

O Conselho de Ensino de Graduação
aprovou na sessão de 9 de setembro reso-
lução em caráter excepcional sobre regi-
me domiciliar para estudantes de gra-
duação gestantes em 2009. É que as ges-
tantes representam 10% das mortes ocasi-
onadas pela gripe influenza A (H1N1)–
gripe suína.

Com base em orientação do Ministé-
rio da Saúde para afastamento das ges-
tantes dos espaços coletivos e nas mani-
festações que chegam à Ouvidoria da

UFRJ solicitando a continuidade das
medidas de prevenção contra a gripe, em
especial para as grávidas, o CEG resolveu
que durante o segundo período de 2009
as gestantes ficam assistidas em regime
de exercícios domiciliares, independen-
te do mês de gestação.

A estudante deve apresentar atestado
indicando o início da gestação e assinar
requerimento na secretaria acadêmica
da unidade. Será assegurado o direito à
prestação dos exames finais.

Estudante grávida pode ficar em casa

A próxima
reunião dos
a p o s e n t a d o s
será na quarta-
feira, dia 23 de
setembro, às
10h, na subsede
sindical no HU.

O CEG/UFRJ defende intran-
sigentemente o direito à livre ma-
nifestação dos trabalhadores e es-
tudantes e que é dever do Estado
garantir a democracia e o respei-
to aos cidadãos e à coletividade,
e solicita ao governador do Esta-
do do Rio de Janeiro a severa
apuração das responsabilidades
e implementar ações que impe-
çam tais atos por membros de
qualquer força policial.
Conse lho  de  Ens ino de
Graduação
Universidade Federal do Rio
de Janeiro

Por unanimidade, a comissão
especial instalada na Câmara dos
Deputados aprovou nesta quarta-
feira o Estatuto da Igualdade Ra-
cial. O projeto (PL 6.264 de 2005),
que é do senador Paulo Paim (PT-
RS), volta para o Senado para nova
apreciação. A matéria tramita em
caráter conclusivo e será enviada
ao Senado.

O texto aprovado na Câmara é
o substitutivo do deputado Antônio
Roberto (PV-MG), relator do proje-
to, e desde o dia 13 de maio deste
ano aguardava conclusão de vota-
ção. O texto prevê medidas como o
incentivo à contratação de negros
em empresas, o reconhecimento da
capoeira como esporte, a reclusão
de até três anos para quem praticar
racismo na internet, o livre exercí-
cio dos cultos religiosos de origem
africana e o estímulo às atividades
produtivas da população negra no
campo. A proposta foi o resultado
de mais de seis anos de discussão no
Congresso.

A votação favorável foi resulta-
do de uma costura entre o ministro
da Secretaria Especial de Políticas
de Promoção da Igualdade Racial,
Edson Santos, e membros da co-
missão, inclusive do partido De-
mocratas, que move ações de in-

constitucionalidade no Supremo
Tribunal Federal (STF) contra a
política de cotas raciais da Univer-
sidade de Brasília (UnB) e contra o
decreto presidencial de regulariza-
ção de terras quilombolas.

O acordo entre o governo e a
oposição que garantiu a aprovação
do projeto deve viabilizar rápida
tramitação no Senado. A expecta-
tiva do senador Paulo Paim é que a
Comissão de Constituição e Justiça
ou uma comissão especial de sena-
dores aprove o projeto em caráter
terminativo.

Para o deputado Carlos Santa-
na (PT-RJ), presidente da comis-
são especial, o projeto faz repara-
ção a “uma injustiça de 121 anos”
(desde a abolição da escravatura) e
representa o reconhecimento da
desigualdade. Já para parlamenta-
res e militantes negros, o projeto
aprovado tem caráter limitado. “Eu
não saí satisfeito”, disse o deputa-
do Damião Feliciano (PDT-PB).
“Nós fizemos um acordo porque
senão a gente não aprovava. Há dez
anos que se faz essa discussão e
nisso desidratou-se o estatuto na
sua essência”.
Com informações da Agência
Câmara
Agência Brasil

Estatuto da Igualdade Racial é
aprovado com cortes

Foto: Cícero Rabello
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Durante três dias, de 8
a 10 de setembro, no se-
minário organizado pelo
SINTUFRJ, os técnicos-
administrativos em edu-
cação da UFRJ passaram
a limpo a carreira, discu-
tiram saúde suplemen-
tar e do trabalhador, SUS,
complexo hospitalar e as
novas regras para a apo-
sentadoria do servidor.

A discussão desses te-
mas mobilizou coorde-
nadores da Fasubra, ges-
tores e militantes da ins-
tituição e especialistas
nos assuntos em pauta
de outras universidades.
O evento foi realizado no
auditório da subsede do
SINTUFRJ no HU, na Ci-
dade Universitária.

“Ao chamar a catego-
ria para debater a carrei-
ra e os outros temas, a
intenção da direção sin-
dical é qualificar e atua-
lizar os trabalhadores
para a Plenária Nacio-
nal da Fasubra nos dias
19 e 20 de setembro. E
temos certeza de que to-
dos os que estão presen-
tes neste auditório que-
rem construir um Sindi-
cato e uma carreira for-
tes”, disse Francisco de
Assis, coordenador-geral
do SINTUFRJ, ao abrir o
seminário na terça-feira,
dia 8, às 9h30.

Categoria correspondeu ao esforço
da direção e participou dos debates
Auditório da subsede encheu de trabalhadores com dúvidas e vontade de opinar sobre os assuntos

Orlando da Conceição SimõesOrlando da Conceição SimõesOrlando da Conceição SimõesOrlando da Conceição SimõesOrlando da Conceição Simões
(Instituto de Biologia)(Instituto de Biologia)(Instituto de Biologia)(Instituto de Biologia)(Instituto de Biologia)

“O seminário foi um avan-
ço no movimento sindical da
UFRJ e, pela importância dos
debates, muitos pontos torna-
ram-se propostas, inclusive de
realização de outros seminá-
rios, tendo em vista as dúvidas
e a falta de informação do mo-
vimento e da categoria. Os te-
mas “Carreira, Saúde e Aposen-
tadoria” com certeza só se es-
gotarão com outras dezenas de
seminários desse tipo, mas com
os nossos gestores presentes, re-
assumindo o compromisso
com o trabalhador e com a co-
munidade. Parabéns ao SIN-
TUFRJ pela iniciativa e aos que
puderam estar presentes.”

Juscelino RibeiroJuscelino RibeiroJuscelino RibeiroJuscelino RibeiroJuscelino Ribeiro
(vigilante da UFRJ)(vigilante da UFRJ)(vigilante da UFRJ)(vigilante da UFRJ)(vigilante da UFRJ)

“A categoria está totalmen-
te desinformada de seus direi-
tos e deveres com a instituição.
A gente ficou sabendo aqui,
com a exposição feita pelos pa-
lestrantes e os debates que se
seguiram, de coisas importan-
tes. Minha sugestão é que o
Jornal do SINTUFRJ crie uma
coluna de debates sobre carrei-
ra, saúde e aposentados, com
divulgação de cartas, pergun-
tas e respostas numa lingua-
gem popular, de forma que a
categoria possa se informar. O
seminário ajudou a dirimir
dúvidas. As coisas mudam rá-
pido e a categoria não está
acompanhando.”

Jorginaldo Willian deJorginaldo Willian deJorginaldo Willian deJorginaldo Willian deJorginaldo Willian de
Oliveira (Inst. de Biologia)Oliveira (Inst. de Biologia)Oliveira (Inst. de Biologia)Oliveira (Inst. de Biologia)Oliveira (Inst. de Biologia)

“O seminário foi importan-
te, necessário, e é imprescindí-
vel que ocorra no mínimo a cada
seis meses. Primeiro, pelo co-
nhecimento pela a necessidade
de nos atualizarmos. Muitas
pessoas não  sabem o que ocorre
dentro da universidade. Então,
foi uma ótima iniciativa do
Sindicato, e eu espero que seja
ponto de partida de várias ou-
tras atividades com  esse mesmo
objetivo, e até se torne parte do
calendário da própria institui-
ção. Vou aproveitar e dar um
alerta a todos os funcionários:
informação há, cabe a todos nós
procuramos por elas. A entidade
marcou ponto positivo.”

O que a categoria achou do seminário

Bernadete FigueiredoBernadete FigueiredoBernadete FigueiredoBernadete FigueiredoBernadete Figueiredo
(Hesfa)(Hesfa)(Hesfa)(Hesfa)(Hesfa)

“Achei excelente esta ini-
ciativa do Sindicato. Os três
temas se integraram e estamos
precisando de informação e
formação. As mudanças que
estão sendo feitas pelo gover-
no deixam o servidor meio per-
dido. O seminário foi altamen-
te esclarecedor e contribui de-
mais. É um pontapé inicial
para nos mobilizar e organi-
zar para a defesa de nossos di-
reitos. Muito me preocupou a
realidade cruel da aposenta-
doria e a possibilidade da pri-
vatização da saúde. Achei po-
sitivo a produção de uma polí-
tica de saúde para o trabalha-
dor. Aprendi muito.”

FRANCISCO DE ASSIS, coordenador-geral do SINTUFRJ, abriu o seminário na terça-feira, pela manhã
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O dirigente da Fasubra, Paulo
Henrique, e o técnico-administra-
tivo da UFMG, Arthur Schlunder
Valle, foram os responsáveis pela
exposição sobre a carreira. “Para-
benizo o SINTUFRJ por mais uma
vez realizar um debate sério sobre
temas que serão levados à mesa de
negociação com o governo, e de
escutar a base da categoria para ter
certeza do que é certo”, disse Paulo
Henrique, elogiando a iniciativa
da entidade. “É um prazer voltar a
rever colegas de discussões anterio-
res”, saudou Arthur Valle, acrescen-
tando que o SINTUFRJ ajudou
muito no processo interno do mo-
vimento sindical na Universidade-
Federal de Minas Gerais.

Aprimoramento –Aprimoramento –Aprimoramento –Aprimoramento –Aprimoramento – “Em 2003,
o governo dizia que primeiro se-
riam criadas as diretrizes para o
plano de carreira dos servidores; mas
a gente acertou quando definiu:
vamos montar a carreira e depois ir
aprimorando-a”, relembrou Pau-
lo Henrique no início de sua pales-
tra, quando também recordou que
“o governo só aceitou discutir car-
reira com a Fasubra, e que, para ele
(governo), fazer carreira se faz den-
tro do cargo e não evoluindo.

“Aprimoramento é melhorar o
PCCTAE, e para entendermos isso é
preciso voltar ao início do nosso

SEMINÁRIO DO SINTUFRJ

“Concepções da Carreira e debate sobre
as propostas do GT-Carreira da Fasubra”

projeto de carreira, relembrar nos-
sa concepção de carreira, cuja ban-
deira era devolver ao público o pa-
trimônio público, ou seja, a uni-
versidade atender às demandas da
sociedade e não às do reitor; essa foi
a nossa filosofia no processo de de-
mocratização do país”, disse Paulo
Henrique.

Progressão e racionaliza-Progressão e racionaliza-Progressão e racionaliza-Progressão e racionaliza-Progressão e racionaliza-
ção –ção –ção –ção –ção – Para quem ainda não sabia
ou havia esquecido, ele explicou as
duas formas de desenvolvimento
na carreira: 1) progressão por capa-
citação profissional, que é a passa-
gem de um nível de capacitação
para o subsequente; e 2) progressão
por mérito profissional, que signi-
fica a passagem de um padrão sa-
larial para o imediatamente sub-
sequente, quando o resultado da
avaliação for positivo.

Já racionalizar é a atualização
do fazer de cada um; motivada pela
mudança no mundo do trabalho,
mas, também, de aglutinação, des-
membramento ou criação de car-
gos. “Racionalização não é sinô-
nimo de deslocamento de um car-
go para outro nível de classifica-
ção. Isso poderá ocorrer quando ve-
rificada alteração no seu fazer, iden-
tificando maior grau de complexi-
dade ou maior escolaridade”, es-
clareceu.

O exemplo que citou de racio-
nalização foi o que ocorreu com as
funções de contínuo, auxiliar ad-
ministrativo e assistente de admi-
nistração, cujos cargos foram ele-
vados porque os “fazeres são os mes-
mos”. Em relação ao vigilante,
Paulo Henrique disse que o cargo é
lei, mas os reitores não brigam com
o governo pela realização de con-
curso público; interessa a terceiri-
zação. Racionalização está sendo
tratada pela Comissão Nacional de
Supervisão da Carreira e que se en-
contra em processo de debate na
mesa de negociação com o gover-
no. “Os pressupostos são similari-
dade de atribuições, requisitos de
ingresso, patamar salarial e juris-
prudência”, informou o dirigente.

Segundo Paulo Henrique, a Fa-
subra quer a revogação da Lei nº
9.632/1998, que “dispõe sobre a ex-
tinção de cargos no âmbito da ad-
ministração pública federal direta,
autárquica e fundacional (... )”.
Queremos o restabelecimento de
cargos extintos cujas funções con-
tinuam existindo, tanto que o pro-
cesso de terceirização continua”.

Malha salarial –Malha salarial –Malha salarial –Malha salarial –Malha salarial – “A lógica
da nossa carreira é a isonomia
em todos os níveis”, lembrou
Paulo Henrique, acrescentando
que o GT-Carreira da Fasubra não

tem como mexer em propostas
que vieram do Congresso Nacio-
nal, mas hierarquização dos car-
gos, ascensão funcional e desvio
de função estão sendo pensados.

“Recuperar conceitos que nos são caros”

“Estamos levantando todos os
dados da categoria, fazendo estu-
do das aposentadorias e consul-
tando os resultados das plenárias
da Fasubra.”

Arthur Valle, da UFMG, recupe-
rou alguns elementos que se “agre-
gam” à carreira dos técnicos-ad-
ministrativos em educação das Ifes.
“Forjamos na luta uma visão de
carreira por atividade finalística no
serviço público, macrocargo úni-
co, especialidades hierarquizadas
segundo conceito de classe não res-
trito ao critério da escolaridade; li-
nearidade na estrutura hierárqui-
ca que expressa valorização social
do trabalho tendente a uma visão
de sociedade mais igualitária; de-
senvolvimento baseado em capaci-
tação e avaliação, concepção de
avaliação e capacitação com viés
institucional e de democratização
das relações de trabalho; papel do
servidor público e visão de Estado
prestador prioritário de serviços nas
áreas sociais.”

Segundo o militante, o atual
momento é de redefinição e recu-
peração de conceitos que são im-
portantes para a categoria. “Nos
anos 80, a Fasubra assumiu como
tarefa estratégica a construção de

nossa identidade como trabalha-
dores em educação. Essa tarefa im-
plicava na necessidade de uma for-
mação política que fosse portado-
ra, elaborada e construtora dessa
identidade. Nesse processo, compre-
endemos que era indispensável for-
malizar instrumentos que, siste-
matizando nossas concepções, fos-
sem também orientadores estraté-
gicos de nossas lutas. São eles: a
carreira e a “Universidade Cidadã
para os Trabalhadores”, afirmou.

Na avaliação de Arthur Valle, a
“busca pela implantação e aper-
feiçoamento do PCCTAE, especial-
mente no seu aspecto de desenvol-
vimento, se consubstancia na afir-
mação dessa identidade e na ga-
rantia de nossa posição de sujeitos
no espaço universitário. É parte
fundamental desse esforço superar
os limites dos valores de piso e step,
da ausência da ascensão funcional
e da multiplicidade de cargos”. Se-
gundo Valle, a luta pela carreira
foi reduzida à questão salarial, o
mercado foi reforçado como parâ-

metro para vencimentos no serviço
público e o saber formal fortemen-
te privilegiado como definidor da
hierarquia dos cargos. “Estivemos
diante de um desafio: avançar a
partir dos princípios brasileiros do
nosso projeto ou retroceder e seguir
o caminho do pragmatismo dos
‘ganhos financeiros’ em detrimen-
to do que foi construído nos últi-
mos 20 anos por nossa categoria.
Infelizmente, a Fasubra optou pelo
retrocesso”, disse.

Linearidade –Linearidade –Linearidade –Linearidade –Linearidade – De acordo com
Valle, na estrutura atual os níveis
de classificação B, C, D e E o piso
salarial é referenciado no padrão
de vencimento 6 do nível inicial
imediatamente anterior. E esta jus-
taposição no desenho da tabela é
que garante a chamada valoriza-
ção social do trabalho e também a
aplicação dos critérios de hierar-
quização. “Assim, a quebra da li-
nearidade é a negação de conceitos
que nos são caros, como a constru-
ção da nossa identidade como téc-
nicos-administrativos em educa-

ção, de que todos os fazeres nas
instituições são importantes e in-
dispensáveis para a construção da
universidade e da sociedade que
queremos. Mas nega-se a ideia de
valorização social do trabalho e de

que não só a escolaridade formal é
decisiva e preponderante para a clas-
sificação dos cargos. O governo con-
seguiu trazer para dentro da nossa
categoria a prática de reajustes dife-
renciados”, concluiu o palestrante.

MILITANTE DE BASE DA UFMG, Arthur Valle

COORDENADOR-GERAL DA FASUBRA, Carlos Henrique
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 SEMINÁRIO DO SINTUFRJ

Mais opiniões de técnicos-
administrativos sobre o evento

Júlia Maria Prado
da Silva
(aposentada)

“Fiquei muito emocionada com a
situação da saúde exposta pelo Baiano
(Boaventura) e o seu desamparo por não
termos uma saúde pública digna para a
população. Tive problemas graves de saú-
de e se não fosse o plano que pude pagar
e a assistência da minha família não sei
o que teria sido de mim. Sou aposenta-
da, moro perto da praia e tenho uma boa
qualidade de vida. Mas não temos que
olhar só o nosso lado.”

Boaventura
Souza Pinto,
Baiano
(Prefeitura)

“Fico feliz com o momento
deste seminário: as falas, propos-
tas etc. Mas fico triste ao ver que
as práticas não existem. Saúde e
educação públicas para o povo é
só no papel e no discurso. Assim
como eu, tem companheiros que
fazem de sua prática uma luta
cotidiana e sofrida pelo direito e
pela dignidade da parcela mais
pobre da população.”

Vera Barradas (IPPUR)
“Parabenizo o Sindicato por estes três dias de seminá-

rio em que temas importantes foram debatidos e se encai-
xaram perfeitamente. Aprendi muito.

Os problemas estão aí e a escolha da melhor forma de
superá-los não é só do Sindicato, é de todos nós. E será
preciso uma pressão grande dos trabalhadores, porque o
governo só vai fazer a sua parte quando estivermos mobili-
zados para fazê-lo cumprir com o dever. Este seminário
trouxe muitas reflexões e informações. O dinheiro da
saúde suplementar, por exemplo, não dá para nada. Por
isso, se quisermos uma saúde pública de fato, temos que
brigar para que seja pública. Sobre o Siass, é preciso pensar
o outro lado da moeda. Juscelino e Francisco estão certos
quando alertam sobre as reais intenções do governo.”

Mirtes do Espírito Santo Souza
(coordenadora de Assuntos de
Aposentadoria e Pensões do
Sindifes/BH)

“Os três assuntos do seminário foram de extrema importância. A
questão da aposentadoria tem muito a ver com os ativos e eles têm de
despertar para isso. Já tinha tido acesso a muitas informações apresen-
tadas aqui, mais fiquei impressionada ao constatar como é difícil a
informação chegar à categoria. Verifiquei como as pessoas estão mal
informadas sobre a carreira, a assistência à saúde e à saúde suplemen-
tar. O dinheiro do auxílio-saúde só fica na instituição se houver a
adesão do servidor, mas as pessoas não aceitam que ele retorne, e
acham que isso ocorre por má administração. Isso é definido pelo
governo. Em relação ao SUS, também na UFMG todos se dizem 100%
a favor, mas querem o HU voltado para a categoria. Esquecem que o
SUS é universal e tem que ter equidade de tratamento, sem privilégios.
Trabalhei 33 anos no Hospital de Clínicas da UFMG e já havia essa
discussão. Foi criado até um terceiro turno para atender à demanda da
categoria, mas não funcionou, porque é um hospital-escola e tem que
funcionar como tal. A discussão sobre saúde do trabalhador mostrou
que existe divergências, porém as propostas apresentadas pelo diretor
do Hesfa são muito interessantes, inclusive a forma como encontrou
para o atendimento ambulatorial primário de assistência dentro da
instituição.”

Cristina del Papa
(coordenadora-geral do
Sindifes/BH)

“Excelente! Vim para o seminário achando uma
coisa e foi bem melhor do que esperava. Os temas
abordados foram cheios de detalhes.Vi que na saúde do
trabalhador e na saúde suplementar enfrentamos os
mesmos problemas. Na UFMG a resistência maior à
Caixa Assistencial (Casu) foi dos docentes, mas lá deu
certo com o aumento das adesões. Apresentamos nosso
modelo e procuramos conhecer a proposta de saúde do
trabalhador da DVST, que infelizmente na UFRJ tem
problemas. Por outro lado, constatamos que aqui tem
democracia interna e o Sindicato tem espaço de parti-
cipação na estrutura da universidade. Tanto que os
palestrantes debateram a possibilidade de implanta-
ção de um posto de atendimento para os trabalhado-
res. É um avanço no qual não temos discussão na
UFMG. Sobre a questão da contração nos HUs via
emprego público, acho preocupante, porque abre uma
porta para a implantação da fundação estatal de direi-
to privado.”

Fotos: Cícero Rabello
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  SAÚDE PREVENTIVA

UFRJ responde às cobranças do SINTUFRJ

Nas palestras
sobre a nova gripe
das quais tem
participado, o
coordenador dos
programas de
saúde da Pró-
Reitoria de
Pessoal, Edmundo
Novaes, tem
divulgado as
iniciativas da
UFRJ em relação
à saúde
preventiva. O
SINTUFRJ, por
sua vez, tem
cobrado com
insistência da
Reitoria que os
recursos enviados
para a saúde
suplementar e não
utilizados sejam
investidos em
saúde preventiva
dos trabalhadores.
Segundo o
coordenador, o
governo está
implantando o
Sistema Integrado
de Assistência à
Saúde do Servidor
(Siass), que vem a
ser, explicou o
médico, a
padronização dos
procedimentos
com a integração
dos órgãos do
serviço público.
Está em discussão
também uma
diretriz para
atenção à saúde
mental do servidor.

Coordenador de Programas da PR-4, Edmundo Novaes, antecipa iniciativas e fala do SIASS

Edmundo informou que já
está na etapa final os preparati-
vos para dar início ao programa
de exames periódicos, que agora
é exigido por lei de todos os ges-
tores. A fase atual do projeto é de
aquisição de material de consu-
mo e permanente. Há cerca de
quatro meses a UFRJ criou uma
comissão com a participação da
direção da DVST e do setor de
segurança no trabalho para pla-
nejamento dos exames periódi-
cos. O médico explica que não
será check-up, mas exames asso-
ciados às condições de trabalho,
através de uma avaliação de ris-
co ambiental e ergonômico do
mobiliário e de ruído. “Vamos
fazer uma avaliação do ambien-
te e, simultaneamente, do servi-
dor com exames clínicos”, disse.

O programa vai começar pela
Reitoria para depois enfrentar

Em cada estado foi criado
um grupo de trabalho – do qual
Edmundo e dois outros especia-
listas fazem parte representan-
do a UFRJ – que discute a saúde
do trabalhador, como preconiza
o Siass em três vertentes: a pro-
moção da saúde, a prevenção e a
perícia médica.

Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade de de de de de referênciareferênciareferênciareferênciareferência
É um processo lento, de acor-

do com o médico. Há necessida-
de de visitas às instituições para
verificação das instalações físi-
cas, dos equipamentos e dos pro-
fissionais para escolha, por
exemplo, das unidades de refe-
rência do SIASS no Rio de Janei-
ro. “A UFRJ, em função de fa-
zermos periódicos, prevenção e
promoção da saúde, está previa-
mente indicada como uma uni-
dade de referência”, antecipou
Edmundo Novaes.

Segundo o coordenador, in-
ternamente a Divisão de Saúde
do Trabalhador (DVST) passa por
um momento difícil: profissio-
nais se aposentaram e alguns
estão de licença médica. Mas
como a UFRJ ofereceu à Divisão
12 vagas para médicos no con-
curso público, ele espera reto-
mar os programas, como o de
proteção à saúde da mulher e os
de endocrinologia, que tratam
de obesidade e diabetes. Dentro
do Plano Diretor, Edmundo dis-
cute com a Escola de Educação
Física e Desportos projetos para
“uma universidade ativa e com
saúde”.  Ele idealiza a existên-
cia de um grande centro para
prática esportiva.

Outro problema da DVST, se-
gundo o médico, é a sua locali-
zação em uma área de acesso di-
fícil (na zona industrial do cam-
pus) e não apropriada para uma
unidade de saúde. Para resolver
esse problema, ele discute com a
Reitoria inserir o projeto da nova
sede da Divisão no Plano Diretor
de construção da futura instala-
ção da Administração Central, na
rua principal da Cidade Univer-
sitária. A PR-4, segundo Edmun-
do, estaria buscando recursos
com o Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão para
antecipar as obras.

A nova DVST funcionará em
um prédio de três andares que
abrigará o serviço de perícia, os
programas de prevenção e pro-
moção de saúde e a parte admi-
nistrativa.

Caurj atuará no programa de exames periódicos
uma área crítica, como a de Nutri-
ção do HU. Isso porque, além da
exigência legal de avaliação em
virtude do risco biológico, o setor
tem profissionais que se movimen-
tam em todas as áreas do hospital e
por isso estão expostos ao risco de
disseminação de infecções.

A proposta é instituir os exa-
mes regulares, como os semestrais
em caso de radiação ionizante, e o
bianual para os setores adminis-
trativos que não têm riscos e em
profissionais mais jovens.

“A minha vontade era ter co-
meçado ontem, mas o Ministério
do Planejamento ainda está divul-
gando diretrizes em relação às equi-
pes que vão participar dos exames e
com quem será possível fazer con-
vênios. Estamos com o contrato re-
digido para ser assinado. A ideia é
que a Caurj, que é uma caixa de
assistência da universidade e geri-

da por pessoas da instituição, atue
na parte operacional, com mé-
dicos, realização de exames la-
boratoriais e de análises clíni-
cas, por exemplo. Isso sem que a
UFRJ abra mão de sua autono-
mia para realizar exames perió-
dicos, porque a gestão e a super-
visão do programa é da UFRJ”,
afirmou Edmundo Novaes.

Os resultados dos exames fei-
tos pela da Caurj iriam para a
DVST e seriam cruzados com os
resultados do programa de pre-
venção de riscos ambientais para
traçar um perfil de risco à saúde e
de adoecimento dos servidores:
“Esta é a base do plano, que é
promoção, prevenção e periódicos,
com vistas a acabar com a neces-
sidade de perícia”, informou o
médico, que estima “de modo oti-
mista” que se possa iniciar o pro-
grama no início de outubro.

Foto: Cícero Rabello

“O Siass é a
padronização
dos
procedimentos
com a
integração dos
órgãos
públicos”,
Edmundo Novaes
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CIS

Entre os dias 2 e 4 de setem-
bro foi realizado no auditório
Dois Candangos da Universidade
de Brasília (UnB) o IV Fórum
Nacional das Comissões Internas
de Supervisão do PCCTAE. O even-
to contou com a participação de
diversas entidades de base da Fa-
subra e do Sinasef; dirigentes sin-
dicais e militantes; membros das
CIS; profissionais de recursos hu-
manos de universidades e Cefets.
Ao todo foram 162 pessoas cre-
denciadas.

Na mesa de abertura estavam
os coordenadores-gerais da Fasu-
bra, Rolando Malvásio Júnior e
Paulo Henrique dos Santos; os
coordenadores do Sintfub, Antô-
nio Cesar Oliveira Guedes e Cos-
mo José Balbino; o representante
do Sinasefe, Marcos de Oliveira
Silva, e da Secretaria de Recursos
Humanos do Ministério do Pla-
nejamento, Afonso de Sousa. Re-
presentaram o SINTUFRJ os co-
ordenadores sindicais Nivaldo
Holmes, Nilce Corrêa, Roberto
Gomes, Carmen Lúcia, Arnaldo
Bandeira e a ativista de base Hil-
da Regina.

Mobilizar e pressionarMobilizar e pressionarMobilizar e pressionarMobilizar e pressionarMobilizar e pressionar
Para a Fasubra, o fórum das

CIS é de extrema importância
para a categoria, porque após sua
realização os sindicatos formu-
lam a política que será imple-
mentada nas bases.

No dia 2 de setembro, os re-
presentantes da UnB apresenta-
ram os programas inerentes ao
desenvolvimento dos integrantes
da carreira. No dia 3, as palestras
foram sobre políticas de governo
referentes à carreira e gestão: Ges-
tão por Competências, Capacita-
ção, Avaliação de Desempenho,
Dimensionamento e Racionali-
zação. O dia 4 foi reservado aos
grupos de trabalho.

O coordenador-geral da Fa-
subra, Paulo Henrique dos San-
tos, falou no fórum sobre Capa-
citação, Avaliação de Desempe-
nho, Dimensionamento e Ra-
cionalização. Ele traçou um
quadro sobre como os progra-
mas avançam nas Ifes. “Houve
avanços em várias universida-
des, mas, na maioria delas não
temos um plano de desenvolvi-
mento institucional ou um pla-
no do desenvolvimento dos ser-
vidores. Nos relatórios que já te-
mos das entidades de base que
fundamentaram nossa argu-
mentação constatamos isso. Não

Tudo na mesma

estamos conseguindo fazer com
que às  administrações das uni-
versidades avancem na implan-
tação efetiva do PCCTAE. As en-
tidades de base estão atuando
para mudar essa realidade, por-
que as instituições não estão
investindo em programas de de-
senvolvimento”, informou o di-
rigente, acrescentando: “A saída
é a mobilização e tensionar para
que as reitorias cumpram o que
está na lei.”

Antônio Guedes, do Sintfub
e da CIS local, foi um dos res-
ponsáveis pela organização do
fórum. Ele explicou que a reu-
nião buscou um nivelamento
nacional sobre o aprimoramen-
to da carreira e saber como estão
caminhando as comissões inter-
nas de supervisão do plano em
todo o país. “Definimos algu-
mas propostas – inclusive para
a Fasubra – de criação de políti-
cas relacionadas à avaliação de
desempenho e racionalização,
capacitação e qualificação,
como a graduação em gestão
pública nas universidades.”

Segundo o sindicalista, o
diagnóstico que se pode tirar do
encontro é que existe uma defi-
ciência de atuação das CIS lo-
cais. Ele acredita que a origem
do problema está na Comissão
Nacional de Supervisão (CNS),
que não agenda reuniões, o que
dificulta a qualificação, inclu-
sive dos membros da CIS: “Há
uma demanda da maioria de que
a maior dificuldade diz respeito
à Comissão Nacional. Essa foi a
principal questão levantada no
fórum e a gente pede a retomada
das reuniões das CIS internas.”

Nilce Corrêa, coordenadora do
SINTUFRJ, concorda com as ava-
liações anteriores.  Ela disse que
várias universidades não têm se-
quer conhecimento do que é CIS.
“E o mais grave, como houve no-
vas eleições, é que muita gente
nova e inexperiente passou a fa-
zer parte das CIS. Eles não co-
nhecem todos os decretos e o pa-
pel da CIS”, disse a sindicalista,
que defende que o MEC treine os
integrantes das comissões.

Nilce também lamentou a

ausência do MEC no fórum, des-
tacando que uma das propostas
aprovadas na reunião é a de soli-
citação ao ministério para que
oriente as Ifes sobre a necessida-
de legal de reconhecerem as CIS.
“Está no decreto. É lei”, lembrou.
A coordenadora avalia que pode
ser uma questão política o fato
de as administrações das Ifes acha-
rem que o trabalho da Comissão,
que é formada por representantes
sindicais e das reitorias, é uma
intromissão na gestão.

Para o coordenador do SIN-
TUFRJ Nivaldo Holmes, as CIS
não estão cumprindo o que está
definido nas diretrizes legais,
porque muitos ignoram o papel
da Comissão. “O que passa tam-
bém é que os setores de recursos
humanos das Ifes veem as CIS
como um braço dos sindicatos.
Mas a Comissão é institucional e
pode trabalhar em conjunto com
as pró-reitorias na superação dos
problemas e na fiscalização da
implantação da carreira”, disse.
Segundo ainda Nivaldo, foi defi-
nido que os membros das CIS de-

vem integrar os grupos de traba-
lho sobre a carreira para justa-
mente terem mais embasamen-
to a respeito do tema.

Para o sindicalista, a ine-
xistência da Comissão Nacional
é um entrave para que as CIS
internas atuem. “Não temos
apoio institucional”, afirmou,
citando como exemplo a pró-
pria UFRJ, que deixou o materi-
al da CIS interna nos corredores.
“Funcionamos há quatro anos e
não temos um espaço adequado
para atender os servidores”, de-
nunciou Nivaldo, que também
é membro da CIS.

Segundo Nivaldo, uma ideia
que surgiu no fórum nacional
foi propor alteração na legisla-
ção que permitia a outros parti-
cipantes na Comissão Nacional
de Supervisão, como a Fasubra,
por exemplo, convocá-la, além
do governo. A Fasubra vai forma-
lizar essa proposta, e enquanto
isso os sindicatos locais devem
continuar reivindicando o reco-
nhecimento institucional das CIS
internas.

Nivaldo Holmes Nilce Corrêa

Fotos: Cícero Rabello

IV Fórum Nacional das CIS expõe descaso das Ifes em cumprir a Lei da Carreira da categoria



ÚLTIMAPÁGINA

Sessão solene do Conselho
Universitário marcou na terça-
feira, 8, o aniversário de criação
da UFRJ, em 7 de setembro de
1920. A apresentação do grupo de
metais da Orquestra Sinfônica da
Escola de Música abriu a soleni-
dade. O Plano Diretor UFRJ 2020
– que reúne os ideais de expan-
são da instituição – foi o centro
das manifestações de pró-reito-
res, conselheiros dos colegiados
(Consuni, CEG e CEPG) e diri-
gentes da universidade.

O reitor Aloísio Teixeira res-
gatou a história de criação da
UFRJ para marcar que a univer-
sidade e o sistema público de en-
sino vivem um  momento de pro-
funda transformação, mas feita
em ambiente democrático (os
outros dois momentos, 1937 e
1968, foram sob ditaduras). De-
fendeu a transformação da “UFRJ
de elite numa instituição de
massa e de qualidade” e fez um
balanço das últimas conquistas,
ressaltando que “nada caiu do
céu”.

Segundo Aloísio, desde que
assumiu a Reitoria em 2003, fo-
ram concedidas 800 vagas para
docentes. Os recursos de custeio,
que eram da ordem de R$ 47 mi-
lhões, saltaram para R$ 160 mi-
lhões e chegarão a 2012 a R$ 220
milhões. A verba para investimen-
tos passou de zero no início de
sua gestão para R$ 30 milhões, e
há negociação com o MEC para
ampliação.

“Mas isso não caiu do céu;
corresponde à luta que a univer-
sidade pública fez junto com o
movimento docente, de técnicos-
administrativos e de estudantes.
E só depende de nós: da nossa
força e capacidade de organiza-
ção que não nos sejam retirados
no futuro”, afirmou o reitor.

ExpansãoExpansãoExpansãoExpansãoExpansão
O pró-reitor de Pessoal, Luiz

Afonso Mariz, destacou as nume-
rosas nomeações feitas pela Rei-
toria, e citou como exemplo as de
docentes, que ocorreriam no dia
11 de setembro, para os polos de
Xerém e Macaé. Outros pró-reito-
res também apresentaram dados
de suas áreas que comprovam a
expansão da universidade. O supe-
rintendente de Pessoal, Roberto
Gambine, lembrou a política do
governo para a saúde suplemen-
tar, prevenção e promoção da saú-
de para evitar a necessidade de pe-
rícia. E concluiu dizendo que “é
um desafio o avanço da participa-
ção técnico-administrativa na
vida institucional”. Outros pró-
reitores também apresentaram

UFRJ: uma senhora ainda muito elitista
Universidade completa 89 anos sonhando em tornar realidade os projetos do Plano Diretor

Uma história de franca expansão

dados de suas áreas que comprovam
a expansão da universidade.

Nelson Souza e Silva, presidente
da comissão de implantação do
complexo hospitalar, mencionou a
importância da produção da UFRJ
para ajudar na solução dos princi-
pais problemas sociais do país.

A solenidade contou com a pre-
sença de decanos, diretores de uni-

dades, professores, estudantes e
muitos técnicos-administrativos.
O SINTUFRJ foi representado pe-
los coordenadores Roberto Gomes
e Jonhson Braz. Roberto destacou
que “hoje a categoria tem partici-
pação muito mais intensa na vida
institucional e que muitas vezes fo-
ram foco de momentos importantes
de luta e resistência na UFRJ; tem

contribuído com o processo de demo-
cratização interna com o aumento
da participação nos colegiados”.

A representante dos técnicos-ad-
ministrativos no CEG, Ana Maria
Ribeiro, afirmou que “é preciso
envolver todos os segmentos na luta
contra o conservadorismo e a men-
talidade da fragmentação, e que
imbuídos do projeto de universida-

A UFRJ foi criada em 1920
com o nome de Universidade do
Rio de Janeiro. Reunia as Facul-
dades Nacionais de Direito, Enge-
nharia e Medicina, fundadas a
partir de 1808, com a chegada da
Corte portuguesa à cidade para
educar os filhos das elites euro-
peia e brasileira.

“Esse quadro não mudou com
a formação da Universidade do
Rio de Janeiro, que manteve o
padrão elitista e profissionalizante
de ensino, características estas que
moldaram a formação não ape-

nas da recém-criada universidade,
como do sistema universitário bra-
sileiro que a tomaria por modelo”,
diz o histórico divulgado na pági-
na on line da UFRJ.

Em 1937, passou a se chamar
Universidade do Brasil. Depois de
propostas de instalar o campus na
Quinta da Boa Vista e na Lagoa Ro-
drigo de Freitas, em 1945 foi esco-
lhido como local para a Universida-
de do Brasil o arquipélago próximo
à Ilha do Governador, formado pe-
las ilhas do Fundão, Baiacu, Cabras,
Catalão, Pindaí do França, Bom Je-

sus, Pinheiro e Sapucaia, unidas com
aterramento. Em 1965 foi novamen-
te rebatizada: Universidade Federal
do Rio de Janeiro.

A UFRJ é composta pelos cam-
pi do Fundão, Praia Vermelha, Ins-
tituto de Filosofia e Ciências So-
ciais (IFCS), Faculdade de Direito;
Museu Nacional; Escola de Músi-
ca; Observatório do Valongo; Esco-
la de Enfermagem Anna Nery e
Maternidade-Escola. Possui tam-
bém o Núcleo de Pesquisas Ecoló-
gicas de Macaé (Nupem) e a Reser-
va Biológica de Santa Teresa, no

Espírito Santo. Iniciou ativida-
des no Polo de Xerém, no mu-
nicípio de Duque de Caxias.

São cerca de 140 cursos de
graduação e mais de 90 de pós-
graduação stricto sensu, 43 bi-
bliotecas, mais de uma centena
de laboratórios e grande varie-
dade de atividades de extensão,
incluindo capacitação de pro-
fessores de ensino fundamental
e médio, além de cursos de pré-
vestibular para estudantes de
baixa renda.

Fonte: Portal/Notícias UFRJ

de e do país que se pretende vestir
de fato a camisa da UFRJ”.

A solenidade foi encerrada com
a inauguração de duas exposições
itinerantes de fotografias: “Olha-
res UFRJ”, que mostra de forma
singela aspectos da produção uni-
versitária, e outra composta de fo-
tos e ilustrações sobre as propostas
do Plano Diretor UFRJ 2020.

ENTRE as músicas do repertório em homenagem à UFRJ, o destaque foi a composição de Ernesto Nazaré “Brejeiro”

LUIZ AFONSO, Belkis Valdman, Sylvia Vargas, Aloísio Teixeira, Ângela Uller e Carlos Levi, pró-reitor de Planejamento
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