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Começa nesta terça-feira, 22 de setembro.
Veja a programação na Página 2

Conferência Municipal de Educação
SINTUFRJ e UFRJ vão com delegação à estadual. Página 7

Aposentadoria, Siass, SUS, Conselho Hospitalar,
saúde suplementar, estes e outros temas discutidos no

Seminário do SINTUFRJ. Páginas 8, 9, 10, 11 e 12
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Páginas 3, 4 e 5

Assembleia ratifica posição de
anulação do contrato na Justiça
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DOIS PONTOS

Atenção, gordinhas: o Institu-
to de Nutrição Josué de Castro, da
UFRJ, está precisando de voluntá-
rias para dar início a duas pesqui-
sas com produtos naturais que po-
derão ajudar na perda de peso, in-
clusive nos casos de obesidade mór-
bida. Esta não é a primeira vez
que a unidade realiza esse tipo de
trabalho, e sempre com sucesso. A
coordenadora do projeto é a pro-
fessora Glorimar Rosa.

Os testes são com farinhas de
linhaças misturadas a iogurte e
com óleo de peixe microencap-
sulado adicionado na geleia de
morango preparada no próprio
Instituto. Os produtos serão con-
sumidos pelas voluntárias, alia-
dos a uma dieta de baixa caloria
prescrita pelas nutricionistas. O
efeito esperado é de perda de seis
quilos em três meses. Antes de
iniciar o tratamento, as volun-

Você quer perder peso?
tárias passarão por exame médi-
co e laboratorial.

Como participarComo participarComo participarComo participarComo participar
Podem participar dos trabalhos

pesquisas com acompanhamento
dos profissionais,  somente mulhe-
res com idade entre 30 a 45 anos,
que não estejam grávidas, amamen-
tando ou na menopausa; não sejam
diabéticas; não fumem; não consu-
mam álcool todos os dias; não este-
jam tomando medicamento para
emagrecer; e que não tenham feito
cirurgia para redução de peso. As
interessadas devem se inscrever no
programa pela internet:
www.perdadepeso.ufrj@yahoo.
com.br e tirar dúvidas com as se-
guintes profissionais pelos telefones:
Sofia Uehara (9177-8591), Vânia
Monteiro (8768-6415), Grasiele Hu-
guenin (8689-1908) e Fernanda Bas-
tos (22- 9993-8915).PARTE DA EQUIPE: Fernanda Bastos, Sofia Uehara, Vânia Monteiro, Grasiele Huguenin e Glorimar Rosa

Foto: Cícero Rabello

Agenda
SINTUFRJ

 GT-Antirracismo
Reunião nesta terça-feira, 22
de setembro, às 14h, na sub-
sede sindical no HU. Pauta:
informes em nível nacional.

 Reunião dos
Aposentados
Quarta-feira, dia 23 de se-
tembro, às 10h, na subsede
sindical no HU.

 GT-Saúde
Reunião na terça-feira, dia 29
de setembro, às 14h, na sub-
sede sindical no HU, Cidade
Universitária. Pauta: Informes
e desdobramento do seminá-
rio do SINTUFRJ.

A Prefeitura da Cidade Universitária
convida para a Cerimônia de EntregaCerimônia de EntregaCerimônia de EntregaCerimônia de EntregaCerimônia de Entrega
dos Certificados aos Motoristas Notados Certificados aos Motoristas Notados Certificados aos Motoristas Notados Certificados aos Motoristas Notados Certificados aos Motoristas Nota
1010101010, que concluíram o Curso de Aperfeiço-
amento de Motoristas Profissionais que
circulam na Cidade Universitária. A ceri-
mônia será seguida de um coquetel de
encerramento. Será no dia 24 de setem-
bro, às 11h, no Auditório André Rebouças,
Centro de Tecnologia, bloco D-220, Ilha
do Fundão.
Confira a programaçãoConfira a programaçãoConfira a programaçãoConfira a programaçãoConfira a programação

22/9, 22/9, 22/9, 22/9, 22/9, àààààs 12h30: Atividade de Cons-s 12h30: Atividade de Cons-s 12h30: Atividade de Cons-s 12h30: Atividade de Cons-s 12h30: Atividade de Cons-
ciência no Trânsitociência no Trânsitociência no Trânsitociência no Trânsitociência no Trânsito, com simulação de
acidente de trânsito e resgate, a ser feita

pelo GOTA – Grupamento Operacional
para Tecnologias Avançadas do Corpo de
Bombeiros do RJ –, situado no campus,
em parceria com a Prefeitura da Cidade
Universitária. A ação se dará em frente ao
Restaurante Bandejão, ao lado da EEFD-
Ed. Física e será coordenada pelo Coman-
dante Ten-Cel BM Fabio Ribeiro.

23/9, às 11h: Operação Lei Seca no23/9, às 11h: Operação Lei Seca no23/9, às 11h: Operação Lei Seca no23/9, às 11h: Operação Lei Seca no23/9, às 11h: Operação Lei Seca no
FundãoFundãoFundãoFundãoFundão, palestras no auditório do CT- Blo-
co A  “Panorama e Impactos da Lei Seca nas
Estradas do Rio de Janeiro”- Polícia Rodovi-
ária Federal - Inspetor Andre Luiz Azevedo
“Efeitos do Álcool no Organismo e na Dire-
ção” – Faculdade de Medicina da UFRJ -

Prof. Miguel Lemos “Operação Lei Seca”-
Coordenação Geral do Projeto Operação Lei
Seca - Subsecretário Estadual de Governo
Carlos Alberto Lopes.

24/9, às 10h: Ação “Trânsito Papo24/9, às 10h: Ação “Trânsito Papo24/9, às 10h: Ação “Trânsito Papo24/9, às 10h: Ação “Trânsito Papo24/9, às 10h: Ação “Trânsito Papo
Responsa” com o DETRAN-RJResponsa” com o DETRAN-RJResponsa” com o DETRAN-RJResponsa” com o DETRAN-RJResponsa” com o DETRAN-RJ, totalmen-
te voltada para os nossos jovens alunos. Víti-
mas de trânsito também estarão presentes
para conversar com os alunos.

24/9, às 11h: Entrega dos Certifica-24/9, às 11h: Entrega dos Certifica-24/9, às 11h: Entrega dos Certifica-24/9, às 11h: Entrega dos Certifica-24/9, às 11h: Entrega dos Certifica-
dos aos Motoristas Nota 10dos aos Motoristas Nota 10dos aos Motoristas Nota 10dos aos Motoristas Nota 10dos aos Motoristas Nota 10, que concluí-
ram o Curso de Aperfeiçoamento de Motoris-
tas Profissionais que circulam na Cidade
Universitária. A cerimônia será seguida de
um coquetel de encerramento.

Erratas Erratas Erratas Erratas Erratas – Na solenidade em comemoração aos 89 anos
da UFRJ, Roberto Gomes participou como membro da ban-
cada dos técnicos-administrativos no Conselho Universitário
e não na qualidade de dirigente sindical representando o
Sindicato, conforme publicado na última edição do Jornal
do SINTUFRJ.

O nome do coordenador-geral da Fasubra, um dos pales-
trantes do seminário do SINTUFRJ, não é Carlos Henrique ,
conforme foi escrito na legenda da foto da página 4 da
edição nº 878, e sim Paulo Henrique.

Motoristas nota 10

Amil Saúde
Será aberto nesta segunda-feira, dia 21

de setembro, o prazo para adesão ou modi-
ficação de categoria, para o plano Amil
Saúde. Os interessados têm até 22 de outu-
bro para procurar o SINTUFRJ (sede e sub-
sedes, de segunda a sexta-feira, das 9h às
17h. Na Praia Vermelha, a subsede funcio-
na das 8h às 16h).

O beneficiário do plano Amil Saúde
passa a fazer parte do plano odontológico
sem nenhum custo adicional.

O treino do Futebol de Salão é
toda terça-feira, a partir das 16h,
na Sede do São Cristóvão. Todos os
atletas devem trazer seu material
de casa. A coordenação informa
também que o treino do Futebol
de Campo continua nos mesmos
dias, isto é, todas as quintas-feiras,
às 16h, no campo da Prefeitura,
na Cidade Universitária.

Em relação à Copa Fasubra
Zumbi dos Palmares, a reunião do
dia 17 de setembro deliberou:

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - Foi aprovada a minuta do
regulamento que servirá de base
para discussão e aprovação nas reu-
niões de 24 e 25 de setembro, às
9h30, no CFCH.

2 - 2 - 2 - 2 - 2 - Haverá uma subcomissão
para composição das chaves e con-
fecção de pré-tabela. A proposta será

apresentada nos dias 24 e 25. Have-
rá também reunião dia 23, quarta-
feira, às 10h, na subsede da Praia
Vermelha, para tratar dos assuntos
finais.

3 -3 -3 -3 -3 - Ficou deliberado pela Co-
missão Organizadora que as enti-
dades do Rio (SINTUFRJ, Sintuf,
Sintur e Asunirio) promoverão uma
confraternização ao final dos tra-
balhos no dia 25 de setembro que
será rateada entre as entidades or-
ganizadoras. O valor será definido
após a reunião de 24 de setembro,
entendido que todas as entidades
estão de acordo com o rateio.

44444     - - - - - As entidades organizadoras
deliberaram ter pelo menos um re-
presentante de cada uma delas no
Hotel Presidente de 23 para 24 para
recepção das entidades coirmãs.

Coordenação de Esporte e Lazer

Nesta quinta-feira, 24,
às 10h, haverá a audiência
pública “Em defesa da Lei
Maria da Penha” a ser rea-
lizada pela presidente da
Comissão de Defesa dos Di-
reitos Humanos da Mulher

da Assembleia Legislativa do
Rio de Janeiro(Alerj), depu-
tada Inês Pandeló (PT). A
Alerj fica no Palácio Tira-
dentes, na Rua Primeiro de
Março s/nº, sala 311- Centro
do Rio.

Audiência pública
Lei Maria da Penha
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ASSEMBLEIA

Categoria elege delegados à Plenária e
discute a administração do Sindicato

A assembleia geral na quarta-
feira, 16 de setembro,  no auditório
do CT, rendeu mais de quatro ho-
ras de tensa e acirrada discussão
sobre os temas da pauta: eleição de
delegados à Plenária Nacional da
Fasubra, ocorrida no fim de sema-
na, e o Contrato Coletivo dos Tra-
balhadores da entidade, entre os
pontos denominados questões ad-
ministrativas do Sindicato.

Por acordo entre as correntes
políticas que compõem a direção
do SINTUFRJ e que dirigiam a as-
sembleia, o ponto previsto sobre o
voto de desconfiança a integrantes
da diretoria sindical, aprovado na
assembleia anterior, foi retirado da
pauta. Em seu lugar foi aprovada a
proposta de formação de uma co-
missão que elaborará estudos para
um regimento para o SINTUFRJ
com regras claras para o funciona-
mento das gestões.

Neuza Luzia, vice-presidente da
CUT-RJ, lembrou que, para além
dos problemas administrativos da
entidade, existem questões sérias
da categoria ocorrendo em nível
nacional que exigem toda aten-
ção: “Pelo que parece, a categoria
não está acompanhando a gravi-
dade do que se passa em nível na-
cional e estou questionando o quó-
rum para instalação desta assem-

bleia.” A dirigente cutista referiu-
se à carreira dos técnicos-adminis-
trativos que se encontra no estágio
de aprimoramento e ao “movi-
mento silencioso” que está se for-
mando e que aponta para a separa-
ção dos profissionais de nível supe-
rior dos demais, nas Ifes.

Francisco Carlos, dirigente da
CUT-RJ, defendeu que fosse man-
tida a proposta de pauta aprovada
na reunião de diretoria.

Após os questionamentos sobre
o quórum, a mesa leu o estatuto do
SINTUFRJ e submeteu à aprecia-
ção da categoria, que aprovou o
início dos trabalhos.

A mesa abriu para informes de
base e da direção. Os coordenadores
situaram a categoria sobre ações
judiciais (ver p. 4), e um dos coor-
denadores de Educação, Dulce de
Lima, informou que o CPV já ti-
nha contratado os professores de
Física e Química que faltavam.

Eleição de delegadosEleição de delegadosEleição de delegadosEleição de delegadosEleição de delegados
e ouvintes à plenáriae ouvintes à plenáriae ouvintes à plenáriae ouvintes à plenáriae ouvintes à plenária
O coordenador-geral do SINTU-

FRJ, Francisco de Assis falou da
importância do seminário realiza-
do pelo Sindicato para preparar a
categoria para a plenária da Fasu-
bra. O coordenador de Comunica-
ção, Nivaldo Holmes, também re-

forçou a importância das discus-
sões em Brasília:  “A plenária será
uma continuidade do XX Confa-
subra, porque a única discussão
política que lá ocorreu foi de desfi-
liação à CUT. A plenária descutirá a
política que a Fasubra desenvolverá
a partir de 2010, que inclui a defesa
da nossa carreira. É a nossa vida
funcional e profissional que está
em jogo”, afirmou. Neuza Luzia
voltou a apelar para o bom-senso
dos presentes e repetiu sua preocu-
pação  com a informação de que
está sendo criada uma associação
de técnicos-administrativos de ní-
vel superior, e que, inclusive, os ar-
ticuladores já foram recebidos pelo
MEC.

“Lembro bem quando nós con-
quistamos o PUCRCE (plano de
cargos). Naquele  momento foi
uma vitória muito importante
para os trabalhadores, mas já ha-
via pessoas do nível superior que-
rendo se destacar dos demais,” dis-
se o aposentado Djalma Cabral.
Para ele, o SINTUFRJ deve cobrar
posição mais incisiva da Fasubra e
da CUT na defesa dos interesses dos
trabalhadores.

O coordenador de Comunica-
ção Jeferson Salazar acrescentou:
“Precisamos reafirmar que temos
uma carreira única, e o seminário

COORDENARAM A ASSEMBLEIA os dirigentes do SINTUFRJ Jonhson Braz, Francisco de Assis e Iaci Azevedo

Eleitos à
plenária da
Fasubra
Delegados
Roberto Gomes (Tribo)
Iaci Azevedo (Tribo)
Boaventura Souza Pinto (Tribo)
Nivaldo Holmes (Tribo)
Jonhson Braz (CSD)
Tatiana Fortunato (Chapa 3)

Ouvintes
Antônio Eduardo (Tribo)
Gercino Teotônio (Tribo)
Helena Vicente (Tribo)
José de Oliveira (Tribo)
Nilce Correa (CSD)
Juscelino Ribeiro (Chapa 3)

apontou para princípios funda-
mentais para manter a unidade da
categoria.” O coordenador de Fi-
nanças, Roberto Gomes, apontou a
importância de reforçar os princí-
pios da Carreira de 1994.

Francisco Carlos defendeu que
a Tribo/UFRJ tem posição em defe-
sa da carreira, dentro do modelo
proposto pelo PCU (1994), que pro-
põe três salários mínimos, step cons-
tante e linearidade, “conforme de-
fendemos na greve de 2007, e dis-
cordamos da divisão proposta pelo
grupo de nível superior.”

A coordenadora-geral, Iaci Aze-
vedo, disse que a categoria tem que
levar as críticas “à porta do gover-
no”, e não blindar o governo. “So-
mos cutistas, mas a CUT tem que
fazer o seu papel. Que movimento
sindical é este atrelado ao gover-
no?”, criticou. Ela e  Francisco de
Assis propuseram a ampliação da
delegação para seis delegados e seis
observadores (sendo um da direção
sindical): “Temos que botar o povo
lá”, frisou Iaci. A proposta foi apro-
vada por ampla maioria.

 Para a escolha dos representan-
tes da base, três chapas se inscreve-
ram. A chapa 1, da Tribo, recebeu
81 votos; a chapa 2, da CSD, 28
votos e a chapa 3, 14 votos. Pelo
sistema da proporcionalidade, a

chapa 1 ficou com 3 delegados e 3
observadores e as chapas 2 e 3 com
1 delegado e 1 observador cada uma.

Foto: Cícero Rabello
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Propostas para diretrizes do novo
contrato: livre negociação

ASSEMBLEIA

A mesa abriu o ponto de pauta
questões administrativas do SIN-
TUFRJ (Planejamento, Orçamen-
tário e Contrato Coletivo de Traba-
lho dos funcionários). Nesse mo-
mento foi apresentado encami-
nhamento diferente ao da mesa.

Flávio Santos, representante dos
técnicos-administrativos na Congre-
gação do IFCS e do colegiado do
CFCH, com base nos embates políti-
cos da diretoria expostos à categoria
pelo Jornal do SINTUFRJ, concluiu
que não havia clima para discussão
na assembleia do contrato coletivo
dos trabalhadores, e sugeriu a cria-
ção de uma comissão para que, no
prazo de 60 dias, fizesse um levanta-
mento minucioso sobre o assunto e
apresentasse uma proposta na pró-
xima assembleia, com um “públi-
co mais representativo”.

Jonhson Braz lembrou que o
ponto do contrato coletivo não era
pertinente, porque dois diretores do
sindicato (Francisco de Assis e Iaci
Azevedo) haviam entrado na justi-
ça pedindo a anulação do docu-
mento em vigor. Portanto, qual-
quer deliberação da assembleia se-
ria tornada sem efeito, valendo a
decisão do juiz.

Ana Maria Ribeiro solicitou
questão de ordem. Como ex-coor-
denadora-geral do Sindicato que
presidiu o Congresso da categoria
de 2007, destacou que a decisão
congressual não pode ser alterada
em assembleia. Segundo a técni-
ca-administrativa, a  instância su-
perior de decisões da categoria (o
congresso) não só reconheceu a exis-
tência do contrato, como delegou
à comissão paritária (formada por
funcionários e dirigentes), confor-
me previsto no estatuto, a revisão
do contrato.  “A questão é congres-
sual. Não cabe à diretoria ou as-
sembleia passar por cima de deli-
beração de congresso, que não deli-
berou a anulação do contrato de
trabalho”, afirmou.

A maioria dos integrantes da
mesa rebateu a informação de que o
contrato coletivo dos funcio-nários
não foi objetivo de debate e muito
menos referendado no 9º Consintu-
frj, pois foi justamente o fato de que
uma única tese, a da Tribo, ter apre-
sentado o tema que o grupo de tra-
balho de balanço da gestão no con-
gresso optou por apresentar o enca-
minhamento para repensar o con-
trato coletivodos empregados em se-
minário já organizado pela direto-
ria anterior e que estava previsto a
sua realizado em fevereiro de 2008,
mas que foi realziado em novem-
bro. Foi informado ainda que fo-
ram convidados para palesttrantes a

Fasubra, a CUT, Ministério Público
do Trabalho e o Sintesi-RJ, que é o
sindicato de classe dos funcionjári-
os do SINTUFRJ. E que o grande
debate desse ponto no congresso foi
se se ampliaria ou não a participa-
ção dos delegados sindicais de base e
que as dúvidas do 9º Consintufrj
poderiam  ser verificadas nas grava-
ções do congresso.

Flávio dos Santos ponderou que
a assembleia estava esvaziada para
discutir questão tão séria e insistiu
na constituição da comissão: “A
gente tem que preservar nossa enti-
dade”, disse.

A questão foi à votação do ple-
nário e a mesa considerou aprova-
da por contraste a proposta de apre-
sentação do trabalho das corren-
tes políticas na direção da entida-
de, naquela assembleia. Jeferson
Salazar pediu contagem dos vo-
tos. Jonhson insistiu: “Foi pedido
que houvesse contagem dos votos
para que conste em ata a delibera-
ção.” A maioria da mesa informou
que seria desnecessário fazer a con-
tagem, quando o contraste já ha-
via apontado o resultado. Diante
desse impasse, os integrantes e par-
te da  diretoria da CSD retiram-se
do plenário, por volta das 14h. E
uma ex-diretora do Sindicato saiu
do auditório fazendo gestos obsce-
nos. O fato foi solicitado para ser
registrado em ata.

Defesa da TriboDefesa da TriboDefesa da TriboDefesa da TriboDefesa da Tribo
O coordenador-geral do SINTU-

FRJ, Francisco de Assis, fez um bre-
ve relato das dificuldades internas
do Sindicato. Segundo ele, “os in-
tegrantes da CSD debatem, desta-
cam, concordam, assinam acordos,
mas no dia seguinte parece que
recebem ordens externas e alteram
o acordado.” Num rápido históri-
co, o dirigente relatou na assem-
bleia que “desde 2006 quando o
Coletivo Tribo assumiu a gestão e
tomou conhecimento que a rela-
ção contratual com os funcioná-
rios do Sindicato era por Contrato
Coletivo de Trabalho que os equi-
parava aos servidores da UFRJ –
mas que existia disparidade de tra-
tamento entre eles – eles produzi-
ram relatório, que foi apresentado
no seminário interno de planeja-
mento da diretoria. No documen-
to, a Tribo questionava a celebra-
ção de um ACT pela diretoria 2003/
2006 sem o mesmo ter sido aprova-
do pela categoria, como manda o
artigo 67 do estatuto da entidade.
Chamamos os diretores para tratar
do tema, porém eles não aceita-
ram. Não entendíamos como um
contrato que diz ter a mesma ma-
lha salarial da UFRJ não respeita o

pagamento das funções gratifica-
ções. Por exemplo: enquanto na
UFRJ a FG1 é R$ 763,99 é no SIN-
TUFRJ  R$ 2.287,78.”

Francisco encerrou sua exposi-
ção defendendo que o 9º Consintu-
frj aprovou a realização do semi-
nário para repensar o contrato co-
letivo dos empregados e que o re-
sultado desse seminário seria apre-
sentado em assembleia geral, por-
tanto, aquela assembleia geral era
legítima para deliberar sobre o
ACT, mas sem que tenha havido
negociação com os empregados deve
apenas aprovar as diretrizes de um
novo contrato para autorizar a di-
reção a abrir processo de negocia-
ção com os empregados. Sendo as-
sim, o Coletivo Tribo apresentaria
para a apreciação da categoria as
seguintes propostas:

1 - Aprovação da resolução da
diretoria de 3/9 sobre planejamen-
to mínimo.

2 - Ratificar a iniciativa da
maioria da coordenação-geral do
SINTUFRJ de buscar a Justiça para
anulação do contrato coletivo de
trabalho.

3 - Autorizar a direção a ini-
ciar a negociação de um novo con-
trato com as seguintes diretrizes:

3.1 - Novo contrato sem a vin-
culação com a UFRJ.

3.2 - Negociação nos patama-
res do que o Sintesi-RJ já pratica
com o Sintur, Rural, Sintuperj e
Asunirio.

3.3 - Sejam considerados nas
negociações as contribuições já
acordadas da CUT/Fasubra e o rela-
tório do seminário com os delega-
dos sindicais de base.

Francisco de Assis defendeu ain-
da que deve constar no novo con-
trato coletivo de trabalho:

1 - Piso salarial de acordo com
as convenções coletivas dos sindi-
catos de classe.

2 - Teto salarial dentro da rea-
lidade financeira do SINTUFRJ.

3 - Não permitir qualquer per-
da de direito dos empregados.

4 - Garantir que as atribuições
dos cargos  estejam de acordo com
o C.B.O.

5 - Regras objetivas de proces-
so disciplinar interno contendo as
admissões e demissões.

6 - Garantir a liberação de em-
pregado dirigente sindical.

7 - Reajuste salarial de acordo
com a livre negociação, porém ga-
rantindo o teto máximo de inves-
timento com pessoal.

8 - Negociação regular com o
Sintesi-RJ e a Comissão Paritária.

 Defesa da CSDDefesa da CSDDefesa da CSDDefesa da CSDDefesa da CSD
O coordenador-geral, Jonhson

Braz, disse que numa atitude arbi-
trária os coordenadores Francisco e
Iaci propuseram, em nome do sin-
dicato, ação judicial para anulação
do contrato. Que esta medida era de
foro íntimo dos dois coordenadores
e não tinha sido deliberada em ne-
nhuma instância do Sindicato, e
que por estar em discussão na justi-
ça a assembleia não tinha poderes
para deliberar sobre o tema, pois
não estava acima da lei nem da
justiça. Que a CSD havia apresenta-
do petição nos autos pedindo a res-
ponsabilização daqueles dois coor-
denadores, porque aquele contrato
já fora discutido no IX Congresso do
SINTUFRJ, tendo resolução de repen-
sá-lo não de descumpri-lo. Disse que
a CSD nunca se recusou a discutir
um novo contrato coletivo de traba-
lho para os funcionários do sindica-
to. Mas que não havia clima para
essa discussão, pois o contrato em
vigor estava sendo sistematicamente
descumprido. Quanto ao fato de os
membros da CSD terem maioria na
CAF e terem dado o reajuste a que os
funcionários tinham direito, está em
plena consonância com o que man-
da a lei,  a CLT e o Estatuto do sindi-
cato. Que o reajuste se deu em cum-
primento de cláusula contratual, que
não há nisso qualquer favorecimen-
to nem ilegalidade. Que os funcioná-
rios têm a mesma malha salarial dos
trabalhadores da UFRJ por força de
lei e do contrato coletivo.

Disse que o que está em jogo
hoje é o patrimônio maior que o
Sindicato possui: a sua credibili-----
dade, construída pelo esforço de vá-
rias direções que antecederam a esta,
e que está sendo abalada por conta
do assédio moral aos funcionários
da entidade. Que o que autoriza o
Sindicato a atuar em defesa dos
servidores é a credibilidade de que
goza perante os órgãos institucio-
nais. Que um sindicato que perse-
gue seus funcionários não terá mo-
ral para lutar por espaço nas con-
gregações e em outros órgãos supe-
riores da universidade. Que os prin-
cipais projetos do SINTUFRJ estão
em risco, como o CPV, que está
esvaziado porque ficou cerca de três
meses sem professor de química e
de física, que são as matérias que
mais reprovam. Que estes profissi-
onais pediram demissão do Sindi-
cato e propuseram ação trabalhis-
ta contra a entidade por terem seus
salários reduzidos em cerca de trin-
ta por cento. Que tem mais dois
professores com ação contra a enti-
dade pelos mesmos motivos. Que
logo vai chover ações por assédio
moral. Que com o novo plano de
carreira é fundamental não somen-

te manter o projeto do CPV, como
amplia-lo para poder dar acesso a
todos os servidores aos incentivos à
qualificação e capacitação. Que por
conta da intransigência do Coleti-
vo Tribo e por suas atitudes trucu-
lentas o Sindicato está engessado.
Que por isto não pôde avançar nas
discussões sobre carreira, saúde, edu-
cação, aposentadoria dos sindicali-
zados, pois ficou discutindo ques-
tões umbilicais. Que os dirigentes
precisam ser capacitados e qualifi-
cados, pois vão precisar de qualifica-
ção quando estiverem em negocia-
ção com o governo ou com a Reito-
ria. Que nestas instâncias não se vai
discutir questões de trabalho dos fun-
cionários do sindicato e sim a carrei-
ra e direitos dos sindicalizados, e
para isto os diretores precisam ter
qualificação. Que o divisionismo e
fundamentalismo da Tribo, que
imperam no interior da diretoria,
impedem qualquer tipo de diálogo,
e um exemplo disso se reflete nesta
assembleia, pois foi apresentada
uma verdadeira proposta de consen-
so pelo Flávio mas que não foi mui-
to bem entendida pelo plenário, com
maioria da Tribo  e foi rejeitada.
Mas que a melhor solução seria mes-
mo tirar uma comissão paritária
com todas as forças políticas para
resolver as questões administrativas,
pois quanto às relativas ao cumpri-
mento do contrato de trabalho ago-
ra só resta cumpri-lo e aguardar a
decisão da justiça.

“Temos que construir o patri-
mônio do Sindicato. Não pode-
mos deixar que vá por água abai-
xo assediando funcionários den-
tro do Sindicato. Nossos inimigos
não estão dentro do Sindicato, na
mesa ou no plenário. O que está
em jogo é o cumprimento do esta-
tuto, de defender intransigente-
mente a legalidade. A CLT garante
aos trabalhadores dos sindicatos,
não só os do SINTUFRJ, a malha
salarial de acordo com a categoria
que o sindicato defende. Isso sig-
nifica que os trabalhadores do SIN-
TUFRJ têm a mesma malha sala-
rial por questão de lei. Vai chover
ações de assédio moral dentro do
Sindicato, e enquanto dirigentes
sindicais não podemos permitir
isso; temos que ter flexibilidade
para abrir negociação. A truculên-
cia que está sendo implementada
dentro do Sindicato isso sim está
levando o Sindicato à falência”,
disse Jonhson, apontando o des-
cumprimento do estatuto, quan-
do parte dos diretores entram na
justiça pela anulação do contrato
sem deliberação da assembleia, di-
retoria ou do congresso.
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Informes das ações judiciais
28,86% (atrasados, período in-

controverso) –  No início de setem-
bro, a assessoria encaminhou re-
querimento ao juiz para realiza-
ção de perícia nos moldes da que
foi feita no processo dos 3,17%. O
processo se encontra com o juiz
para apreciação de nosso requeri-
mento.

28,86% (pensionistas) – A as-
sessoria aguarda decisão do juiz
sobre o pedido de perícia requerida
pelo SINTUFRJ.

3,17% (atrasados incontrover-
sos) – O processo se encontra nas
mãos da nova juíza designada para

o caso no início de setembro para
decidir sobre a liberação dos paga-
mentos de valores reconhecidos pela
Procuradoria para cerca de 9.500
participantes da ação, do total de
15.028 pessoas que constam do pro-
cesso. O assessor jurídico já despa-
chou com a nova magistrada do
caso, que ficou de estudá-lo. Esta-
mos dependendo da decisão da Jus-
tiça e acompanhando de perto sua
conclusão.

FGTS (29a Vara Federal) – O
processo se encontra com o juiz
para decidir sobre nova intima-
ção da Caixa Econômica Federal

para apresentar resposta sobre o
pedido de créditos nas contas dos
valores referentes aos expurgos ou
justificar os motivos de sua con-
trariedade para 474 beneficiários.
Em despacho com o juiz, foi in-
formado que os advogados da Cai-
xa (que tem muitas pendências
na Vara) compareceram perante o
juiz e se comprometeram a sanar
todas as pendências no prazo de
três meses.

Novas ações ou procurações –
O escritório André Viz Advogados
& Associados já ajuizou 17 ações
novas com grupos de sindicaliza-

dos, e após a regularização de pen-
dências (depois de convocatória
feita em últimas edições do Jor-
nal do SINTUFRJ), ingressará com
mais quatro novas ações, atenden-
do no total quase 200 sindicaliza-
dos que não constam da ação da
29a Vara Federal. “Considerando
que as ações são plúrimas (de gru-
pos de pessoas) e não coletivas
(ações do Sindicato), vamos re-
passar as informações para os gru-
pos conforme o desenvolvimento
das ações, que se encontram todas
em sua fase inicial”, informa.

Novas adesões em ações de ex-

purgos de FGTS – O SINTUFRJ con-
tinua recebendo os membros da ca-
tegoria que participaram da ação
da 29a Vara Federal ou que não cons-
tam em outras ações, que tenham
interesse em buscar o recebimento
dos expurgos do FGTS, bastando
comparecer à sede ou subsedes do
SINTUFRJ, munidos da documen-
tação necessária, para preenchimen-
to da procuração ao escritório André
Viz Advogados & Associados. O escri-
tório vem promovendo o encami-
nhamento dos procedimentos judi-
ciais neste caso, em substituição ao
advogado Julio Romero.

Com o entendimento de que era importante o
SINTUFRJ discutir o novo contrato de trabalho dos
funcionários da entidade, conforme já ocorre em
outros sindicatos coirmãos, como é o caso do Sintur,
Sintuperj e Asunirio, a quase totalidade dos presentes
à assembleia deliberou por ratificar a iniciativa dos

dois coordenadores-gerais que ingressaram na
Justiça para anular o atual contrato. Os dois
coordenadores tiveram o aval de mais doze membros
da diretoria executiva: dez titulares e dois suplentes.
O demais integrantes da diretoria 12 titulares e um
suplente) foram contra.

Declaração
de voto

“Eu, Tatiana Fortunata Car-
valho, sindicalizada do SINTU-
FRJ, venho declarar minha abs-
tenção de voto em virtude de: a
assembleia estar esvaziada, sem
quórum para discutir e aprovar a
questão do contrato coletivo de
trabalho; pela atitude arbitrária
dos dirigentes Iaci e Francisco que
não consultaram a base antes de
tomar a atitude de contratar ad-
vogado para tratar de assunto do
contrato coletivo.”

Jonhson Braz declarou: “Me
abstive desta votação pelo esvazia-
mento da assembleia, que não re-
flete a vontade da categoria, pois
praticamente só está presente o
Coletivo Tribo.”

Marcílio Araújo se absteve da
votação de respaldar os dois coor-
denadores-gerais para ter ingres-
sado em juízo contra o sindicato:
“Me abstive dessa votação por con-
siderar que a apresentação dessa
proposta, inclusive com a assem-
bleia geral esvaziada, com apro-
ximadamente 40 pessoas, já sig-
nifica, por parte dos dois coorde-
nadores, que eles não tinham

qualquer respaldo jurídico para
ingressar com a ação.”

Jeferson Salazar declarou seu
voto na mesma votação em que
Marcílio Araújo se absteve, pelos
seguintes motivos: “A proposta evi-

dencia que os diretores agiram por
conta própria, sem nenhuma au-
torização de instância superior de
deliberação do SINTUFRJ; o con-
trato está subjudice, não poden-
do nada ser deliberado em assem-

bleia, principalmente pelo fato de,
no momento da votação, a assem-
bleia ter aproximadamente 40 as-
sociados; e o contrato coletivo de
trabalho dos funcionários foi re-
ferendado pelo 9° Consintufrj,

portanto, não pode ser objeto de
deliberação em assembleia, que é
instância inferior, o que poderá
gerar ações judiciais pelos funcio-
nários e prejuízos financeiros para
o SINTUFRJ.”

CATEGORIA PRESENTE ao auditório do CT

Foto: Cícero Rabello

Assembleia delibera sobre ACT
dos funcionários da entidade
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  RAÇA E ETNIA

A importância dos GTs na luta
pela igualdade racial nas Ifes

Militantes da base
da Fasubra mostram
dedicação ao
movimento

A Fasubra Sindical realizou dias 22 e
23 de agosto, na sala do Sintufub, na
UnB, a reunião do grupo de trabalho Raça
e Etnia. Na pauta estavam pontos como
o Estatuto da Igualdade Racial, o Decre-
to nº 6.872 e cotas raciais.

A mesa de abertura foi composta pe-
los coordenadores de Raça e Etnia da
Federação, Iaci Azevedo e Rogério Marzo-
la, pelo  coordenador de Políticas Sociais
e Gênero, Luiz Macena da Conceição
(Luizão), e pela coordenadora de Im-
prensa, Nara Francisca Silva da Costa,
que atuou como relatora.

Discussão embasadaDiscussão embasadaDiscussão embasadaDiscussão embasadaDiscussão embasada
Participaram do evento 25 represen-

tantes de dez entidades da base da Fasu-
bra, entre militantes e dirigentes sindi-
cais. Os trabalhos foram iniciados com
os informes dos presentes ao GT e nacio-
nais. Vários informes para basear a dis-
cussão foram entregues aos participan-
tes, como o documento com as sugestões
acolhidas pelo relator da Comissão Espe-
cial da Câmara Federal que proferiu  pa-
recer favorável ao Projeto de Lei nº 6.264/
2009, do Senado Federal, que institui o
Estatuto da Igualdade Racial (PL 6.264/
05); o Decreto nº 6.872, de 4 de junho
deste ano, que aprovou o Plano Nacional
de Promoção da Igualdade Racial (Pla-
napir); os livros A construção de uma
política de promoção da igualdade
racial – uma análise dos últimos 20
anos e As políticas públicas e a desi-
gualdade racial no Brasil – 120 anos
após a abolição;  o projeto Trabalho
Doméstico Cidadão; a Revista Palmares
– Cultura Afro-Brasileira, de agosto de
2009, e o boletim confeccionado pela
Fasubra Sindical sobre o IV Encontro Na-
cional de Técnico-Administrativos em

Resoluções do IV Encontro Nacional
Entre as resoluções do IV Encontro Nacional de Técnico-Administrativos em Educação Negros, Negras e Militantes
Antirracismo das Universidades Brasileiras, realizado entre os dias 19 e 21 de junho de 2008, em Brasília, constam:
• A Fasubra deve orientar as bases para a formação de GTs onde ainda não existam e acompanhar os existentes.
• A Fasubra deve reivindicar participação nos fóruns de discussão da Secretaria Especial de Políticas de Promoção
da Igualdade Racial para contribuir na construção da política étnico-racial; lutar pela aprovação do dia 20 de novembro
(Dia da Consciência Negra) como feriado nacional; e intensificação do trabalho para criação nas bases de coordena-
ções específicas de raça e etnia.
• A Fasubra dará encaminhamento à proposta de promover formação de nivelamento para direção da Federação e
entidades de base sobre temas como raça, classe, afro descendência e incentivar as coordenações de educação a
lutarem pela inclusão da pluralidade étnico-racial nos currículos escolares, a partir da educação infantil.

Propostas para a Coordenação de Raça e Etnia e para a Plenária Nacional da Fasubra
• Que o GT-Fasubra mantenha sua periodicidade e atue de forma itinerante.
• Devido à realização do Conneb, em novembro, em Salvador, o GT-Fasubra se reunirá naquela cidade.
• Realização de encontros regionais para debater a questão racial.
• Projeto Universidade Cidadã para os Trabalhadores, no que se refere ao artigo 25, inciso IV.
• Política de cotas. As cotas foram criadas para suprir as desigualdades. O negro sempre foi tratado com desigualda-
de. Cotas são uma forma de reparação até que a sociedade aceite com naturalidade que somos todos iguais.
• Que a Fasubra organize uma marcha nacional como forma de conscientização sobre a importância das cotas e de
apoio aos alunos cotistas, convocando entidades apoiadoras e centrais sindicais.
• Que a Fasubra oriente sindicatos de base a organizarem seminários específicos sobre cotas, campanhas interna e
externa.

to do Estatuto de Igualdade Racial (o PL
6.264/05 foi aprovado na Câmara dos De-
putados dia 9 de setembro) e dos informes
das entidades de base, foi lido o texto do
projeto e realizado um amplo debate, atra-
vés do qual os participantes tomaram co-
nhecimento das disposições gerais, acrés-
cimos e alterações em artigos e leis que
favorecem a luta étnico racial.

Também presente ao encontro, a co-
ordenadora de Políticas Sociais do SIN-
TUFRJ, Vera Lúcia Teles, destacou a im-
portância de trocar experiências com
companheiros das diversas Ifes que parti-
ciparam do evento.

“Com a sua representação, o SINTU-
FRJ pode expressar as dificuldades en-
contradas na militância do antirracis-
mo. Uma delas é a falta de interesse dos
companheiros em participar do grupo de
trabalho. Mas apesar disso, foi com gran-
de prazer que se retomou o GT-Antirra-
cismo, e unidos discutimos como defen-
der e garantir direitos. Temos muito tra-
balho, porém, não desistiremos.”

Vera Lúcia disse que o grupo tem ga-
rantido sua representatividade nos even-
tos: “Em breve lançaremos o calendário
de atividade do grupo, e, desde já, lem-
bro que no mês de novembro será reali-
zado o Conneb, em Salvador.”

O militante e membro da direção da
CUT/RJ, Francisco Carlos, disse: “Esta dis-
cussão é a que pode transformar a socie-
dade brasileira, pois sem a resolução do
racismo é impossível avarçarmos no pro-
cesso de mudança no país. O racismo
precisa ser entendido como processo de
atraso na sociedade.”  E concluiu: “Não
podemos mascarar o racismo como sen-
do um problema dos negros e negras, e
sua solução fará com que tenhamos uma
sociedade justa e igualitária.” COORDENADORA-GERAL do SINTUFRJ e de Raça e Etnia da Fasubra, Iaci Azevedo

Foto: Cícero Rabello

Educação Negros e Negras e Mi-
litantes Antirracismo das Uni-
versidades Brasileiras, de 2008.

A coordenadora Iaci Azevedo,
resgatando a discussão acerca do
trabalho dos GTs, afirmou: “De-
vemos pontuar que os GTs de-
vem funcionar como uma asses-
soria das direções das entidades
no sentido de discutir os temas
pautados e apresentar estudos que
preparem os dirigentes para os
debates com o governo e em qual-
quer outro fórum. Os GTs não
são deliberativos e os seus inte-
grantes podem apontar para a
diretoria a necessidade de ações
políticas para que se alcance os
objetivos”, explicou.

Depois dos informes da dire-
ção sobre o andamento do Proje-
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 CONAE

A etapa intermunicipal da Con-
ferência Estadual de Educação do Rio
de Janeiro (Conae-RJ), realizada nos
dias 12 e 13 de setembro, no Instituto
Superior de Educação, reuniu cerca
de 1.500 pessoas para discutir as pro-
postas para a etapa estadual que ocor-
rerá nos dias 23, 24 e 25 de novembro.
Foram eleitos 284 delegados, entre
eles técnicos-administrativos em edu-
cação da UFRJ: três pelo SINTUFRJ e
um pela CUT Nacional.

Estas etapas são preparatórias para
a Conferência Nacional de Educação
que será realizada de 23 a 27 de abril
de 2010, em Brasília. O objetivo é
construir o Plano Nacional de Edu-
cação com as propostas dos setores da
educação pública e particular, socie-
dade civil organizada, estudantes e
profissionais de educação, servidores
de escolas e universidades e agentes
públicos.

Na avaliação dos participantes
da UFRJ – os coordenadores-gerais
do SINTUFRJ Francisco de Assis e
Jonhson Braz e a técnica em assun-
tos educacionais Ana Maria Ribeiro
–, esta etapa foi positiva, porque
foram aprovadas  propostas a serem
levadas à estadual de interesse dos
técnicos-administrativos em educa-
ção, dos estudantes e dos profissio-
nais da educação. Mas infelizmente

SINTUFRJ e UFRJ vão à fase estadual
A entidade sindical e a universidade elegeram delegados na Conae municipal

 UFRJ

A Superintendência Geral de
Administração e Finanças (SG-6),
por intermédio da Divisão de Do-
cumentação Fiscal, e a Coordena-
ção de Desenvolvimento Profissio-
nal, da Pró-Reitoria de Pessoal, pro-
moveram nos dias 16, 17 e 18 de
setembro, das 9h às 17h, no audi-
tório do Instituto de Geociências
do CCMN, o curso GFIP/SFIP na
Administração Pública e Retenções
Previdenciárias.

O objetivo do curso foi capaci-
tar e reciclar os servidores das áreas
Financeira, Contábil e de Pessoal
da UFRJ para a aplicação correta
da legislação previdenciária. GFIP
significa Guia de Recolhimento do
FGTS e de Informações à Previdên-
cia Social. Os dados são apresenta-
das por meio magnético, gerado
pelo programa SEFIP.

A iniciativa busca evitar que a
UFRJ sofra exposições e riscos fis-

Curso qualifica profissionais do setor financeiro
cais e problemas na renovação da
Certidão Negativa de Débitos da
Previdência Social (CND). A CND é
uma das exigências para que a uni-
versidade fique em dia com os ór-
gãos responsáveis por liberações de
recursos e materiais na alfândega,
para firmar e renovar convênios,
além de manter a UFRJ em dia
com seus débitos fiscais.

“A receptividade ao curso foi
excelente. Contamos com a par-
ticipação em massa dos profissi-
onais. Eles demonstram, aderin-
do ao curso, querer sanar os pro-
blemas que existem na área. Fo-
ram atentos e argumentadores
quanto à matéria explanada”,
disse Rosângela Gambine, dire-
tora da Divisão de Documenta-
ção Fiscal da SG-6.

Além dos profissionais já en-
volvidos com a declaração GFIOP,
o curso visava também o novo pro-

fissional responsável pela transmis-
são das informações aos órgãos fis-
calizados e arrecadadores.

As aulas foram ministradas
por João Póvoa, auditor fiscal li-
cenciado da Receita Federal, um
dos criadores do sistema GFIP/SE-
FIP. Especialista em questões pre-
videnciárias, ele fez uma exposi-
ção da legislação referente à re-
tenção previdenciária. “Os escla-
recimentos do professor Póvoa vão
auxiliar apenas as áreas financei-
ra, contábil e de pessoal, mas tam-
bém áreas como de licitações e
contratos, porque ele falou de con-
tratação de serviços terceirizados
que tem na GFIP um instrumen-
to de controle de pessoal na pres-
tação dos serviços”, acrescentou
Rosângela.

A diretora e o chefe da Seção de
Controle Fiscal, Marcos de Araújo,
responsáveis pela realização do cur-

so, agradeceram a todos que auxi-
liaram no sucesso da iniciativa.
“Ultrapassou as nossas expectati-
vas, surpreendendo até.” Segundo

Rosângela, 70 pessoas participaram
do curso, dez a mais que o número
de vagas oferecidas inicialmente, e
muitos ouvintes.

ORGANIZADORES: Rosângela Gambine e Marcos Araújo

as universidades do Rio não partici-
param como a UFRJ.

Jonhson Braz, que participou do
grupo que debateu o Eixo V do docu-
mento-base da Conae: Financia-
mento da Educação e Controle So-
cial, avaliou que infelizmente não
foi possível haver discussão comple-
ta de todo debate na plenária final.
“Independente disto, fizemos um
bom trabalho. Conseguimos apro-
var as nossas propostas da Universi-
dade Cidadã para serem levadas ao
debate para a estadual.”

Francisco de Assis participou do
grupo que discutiu o Eixo IV: Forma-
ção e Valorização dos Profissionais da
Educação. Ele disse que foi impor-
tante o SINTUFRJ ter conseguido co-
locar sua representação na bancada
sindical e eleger técnicos-adminis-
trativos da UFRJ. “No meu grupo de-
fendi o conceito de que todos somos
trabalhadores em educação e que o
projeto de universidade cidadã da FA-
SUBRA foi o norte da linha da defesa
que fez no grupo, mas com a resistên-
cia dos professores não foi possível
aprovar que somos todos trabalhado-
res em educação”, completou.

Ana Maria Ribeiro participou
do grupo que tratou do Eixo III:
Democratização do Acesso, Perma-
nência e Sucesso Escolar. Ela defen-

deu propostas como escola integral,
garantia de bolsa à estudante ges-
tante, dedicação exclusiva, incenti-
vo à capacitação, formação e quali-
ficação e plano nacional de carrei-
ra. “Defendi que exista uma políti-
ca nacional de diretrizes de plano de
carreira que compreenda união, es-
tados e municípios. Que os profissi-
onais sejam realmente valorizados.
E a valorização da educação só tem
proporcionado bons resultados com
a permanência, plano de carreira
para dedicação integral e bons salá-
rios. É muito importante que a po-

lítica de democratização do acesso
esteja vinculada à valorização dos
profissionais de educação.”

O representante da Fasubra na
comissão de organização estadual
da Conae e também coordenador
de Administração e Finanças do
SINTUFRJ, Roberto Gomes, é dele-
gado nato. Registrou que ocorre-
ram dois seminários na UFRJ, que
foram preparatórios para interven-
ção qualificada da categoria, e na
sua avaliação, a participação geral
da intermunicipal teve uma di-
mensão enorme. “Foram cerca de

1.200. Para a estadual a participa-
ção é de apenas 720 delegados”.

Os técnicos-administrativos
eleitos na Conae para representar a
UFRJ foram: Ana Maria Ribeiro,
Jonhson Braz, Dulce de Lima, Ni-
valdo Holmes, Aroldo de Jesus,
Chantal Russi, Vera Barradas e Nil-
son Theobald. Os representantes
eleitos do SINTUFRJ foram: Fran-
cisco de Assis, Carlos Pereira e Fran-
cisco Carlos. Marylena Salazar foi
eleita representante da comunida-
de científica. Lúcia Reis foi eleita
para representar a CUT Nacional.

Jonhson Braz Francisco de Assis Roberto Gomes

Fotos: Cícero Rabello
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O tema foi discutido no se-
minário segundo a da apresenta-
ção de dois modelos adotados por
outras universidades: de autoges-
tão, implantado na UFMG, e de
contratação direta, na Universi-
dade Federal de Mato Grosso do
Sul (UFMS). Foi um debate po-
lêmico, porque a maioria da ca-
tegoria presente defendeu o Sis-
tema Único de Saúde (SUS) e cri-
ticou o auxílio-saúde do governo
para as Ifes.

O coordenador-geral do SIN-
TUFRJ, Jonhson Braz, deu às boas-
vindas aos trabalhadores e pales-
trantes. “É importante estar pre-
sente neste seminário que discu-
te temas da pauta da Plenária
Nacional da Fasubra, e um gran-
de prazer receber os companhei-
ros Walter Gomes de Souza, ser-
vidor da UFMS e dirigente da Fe-
deração; Cristina del Papa, da
UFMG; e Eduardo Oliveira dos
Santos, presidente da Caixa de
Assistência Universitária do Rio
de Janeiro (Caurj).”

Contratação diretaContratação diretaContratação diretaContratação diretaContratação direta
Segundo Walter, o debate é

polêmico porque até 2006 a Fa-
subra fazia a defesa total do SUS,
mas o XX Confasubra deliberou
que a entidade estaria aberta
para a saúde suplementar. “Afi-
nal”, justificou o dirigente, “40
milhões de trabalhadores no país
já estão vinculados a uma opera-
dora ou a um programa de saúde
privada, e o Programa de Assis-
tência à Saúde Suplementar é
uma conquista do trabalhador e
uma prerrogativa institucional.”

A UFMS foi a única universi-
dade a optar pelo modelo de ges-
tão direta e criou o PAS-UFMS
com características de autoges-
tão. Um programa que, segundo
Walter, já constava no estatuto
da instituição desde 1992. “O PAS
não tem fim lucrativo e obriga a
UFMS a promover concorrência
pública para trabalhar com em-
presas que geram lucro.”

O PAS, explicou Walter, fun-
ciona por contrato e convênio
com profissionais em consultó-
rios, hospitais, clínicas e labora-
tórios. Os associados pagam R$
10,00 pela consulta médica; R$
30,00 por exames; e R$ 50,00 por
internação de 15 dias com cober-
tura total. Órteses e próteses são
cobradas pela tabela do SUS. E
como no entendimento da cate-
goria o programa de saúde suple-
mentar deve ter caráter solidá-
rio, ninguém paga menos de R$
80,00 ou mais de R$ 120,00, e o
atendimento é igual para todos e

Saúde suplementar em outras universidades

a tabela de agregados é muito
aquém dos preços praticados no
mercado pelos planos de saúde.

São dois mil titulares e cerca
de sete mil beneficiados no pro-
grama, que arrecada mensalmen-
te R$ 550 mil sem a contraparti-
da do governo. Peritos garantem
a qualidade do serviço prestado,
e o atendimento é oferecido em
todas as cidades em que há cam-
pi da UFMS. O gerenciamento
executivo é feito pela Coordena-
doria do Programa de Assistência
à Saúde, mas acompanhado por
um  colegiado e fiscalizado por
uma comissão. A categoria par-
ticipa das duas últimas instân-
cias através de eleição.

Walter apontou o que é bom
e ruim no programa. “Os pontos
positivos são: caráter solidário,
gerenciamento nosso, fiscaliza-
ção própria, autorização da ANS,
cobertura no atendimento e cre-
dibilidade no mercado. Pontos
negativos: uso político do pro-
grama, coordenação do progra-
ma por indicação do reitor, falta
de transparência na gestão e ne-
gociação com as cooperativas
médicas, como a Unimed, por
exemplo, que sempre cria pro-
blema”, concluiu.

Autogestão na UFMGAutogestão na UFMGAutogestão na UFMGAutogestão na UFMGAutogestão na UFMG
A UFMG e todas as outras ins-

tituições públicas de ensino su-
perior e entidades diretamente li-
gadas a ela de Minas Gerais são
conveniadas à Caixa de Assistên-
cia à Saúde da Universidade
(Casu), criada há 15 anos e ins-
piradora da Caurj, no Rio de Ja-
neiro. Segundo a coordenadora
do Sindifes e conselheira eleita
da Casu, Cristina del Papa, a Casu
é autogestão pura, não lucrativa

e pratica a equidade. Os associa-
dos são proprietários, usuários,
administradores e financiadores.
Por ano são realizadas três as-
sembleias em que são discutidos
os problemas e apontadas as so-
luções. Além dos servidores e seus
dependentes, podem se associar à
Casu alunos de graduação e de
pós-graduação. O plano famili-
ar custa R$ 330,00, mas incluin-
do pai, mãe, netos e cunhados. O
atendimento é em nível nacio-
nal e o forte é a prevenção. O
reembolso é de seis vezes o valor
da tabela da própria Casu.

A estrutura da Casu em Belo
Horizonte: 430 prestadores de ser-
viço, 12 hospitais para atendi-
mento de urgência, emergência
e cirurgias; rede externa (fora de
BH): mais de 65 prestadores de
serviço e seis hospitais. Benefí-
cios especiais: programas de ações
preventivas e de qualidade de
vida; reembolso de urgências fora
de BH e para procedimentos ele-
tivos; livre escolha para pedidos
de exames; psicoterapia para cri-
anças; terapia ocupacional; fo-
noaudiologia; psicomotrocidade;
transplante de coração; suporte
domiciliar; transporte terrestre e
aéreo; coparticipação apenas para
procedimentos que excedem cer-
tos limites; ressarcimento de al-
gumas cirurgias e rede de des-
contos.

O atendimento domiciliar
consiste nas equipes multidisci-
plinares que visitam os pacientes
em casa quando recebem alta do
hospital. Outro diferencial ofe-
recido pela Casu é o credencia-
mento de  academias de ginásti-
ca e clínicas estéticas. Já o convê-
nio da Casu com o HU da UFMG
é pequeno, porque o hospital é

95% SUS. Em compensação o
plano autoriza cirurgias plásti-
cas de acordo com negociação di-
reta com o servidor, e realiza cam-
panhas anuais de vacinação con-
tra gripe e pneumonia: “Em par-
ceria com as instituições conve-
niadas, a Casu importa vacinas a
preço menor e também faz o
mesmo para oferecer remédios
mais baratos aos associados”, dis-
se Cristina.

A Casu, segundo Cristina, tam-
bém oferece monitoramento  para
doenças crônicas, que inclui for-
necimento de medicamentos; gru-
pos de atenção de diabetes, hiper-
tensão; programas para  portado-
res de obesidade mórbida e para
obesos, em parceria com os Vigi-
lantes do Peso; de apoio à saúde
mental; de combate ao tabagis-
mo; nutricional; passeios; o “Bem
nascer”(uma enfermeira ajuda os
pais a darem o primeiro banho no
bebê, cuidar do umbico, das cóli-
cas, etc.), entre outros benefícios
extras.

Atualmente são 23 mil asso-
ciados, mas no início eram 4 mil.
“Quanto mais pessoas estiverem
no plano, mais as tabelas vão
diminuindo”, disse Cristina. Ou-
tra novidade é que quem paga
mais caro é o associado de zero a
38 anos, para que os acima de 59
anos paguem menos. “Isso por-
que sabemos que quanto mais
idade se tem  mais precisamos de
plano de saúde e gastamos mais
com remédios. Autogestão tem
que ser solidária”, defende a sin-
dicalista.

Convênio UFRJ e CaurjConvênio UFRJ e CaurjConvênio UFRJ e CaurjConvênio UFRJ e CaurjConvênio UFRJ e Caurj
Há um ano e meio a univer-

sidade fechou convênio com a
Caurj, e de lá para cá o número

de associados aumentou de 1.679
para 4.055, o que ainda é muito
pouco para garantir uma tabela
mais em conta e incluir outros
dependentes, além dos autoriza-
dos pela portaria governamental
da saúde suplementar. Estudan-
tes das instituições conveniadas
também podem se associar, mas
a abrangência do plano ainda é
restrito ao Rio de Janeiro, Duque
de Caxias, São João de Meriti,
Nova Iguaçu, Nilópolis, Niterói,
São Gonçalo e Petrópolis, embo-
ra o sistema de reembolso atenda
a urgência e emergência fora da
região de cobertura. A Caurj ga-
rante tratamento ambulatorial,
hospitalar, obstetrícia e odonto-
logia – não há limites para con-
sultas, internações e exames –
prótese e órteses fazem parte do
ato cirúrgico.

A Caurj sempre foi dirigida
por um docente, esta é a primei-
ra gestão que tem à frente um
técnico-administrativo. A inten-
ção do presidente, Eduardo Oli-
veira dos Santos, é propor que um
representante do SINTUFRJ faça
parte do Conselho Diretor: “Sem
a parceria do Sindicato a Caurj
não irá crescer na UFRJ”, admi-
te. Ele informou também no se-
minário que a caixa de assistên-
cia e a  Divisão de Saúde do Tra-
balhador (DVST) vão montar um
polo para investimento em ações
preventivas para os servidores com
recursos da saúde suplementar.
Segundo Eduardo, em 2008 a
UFRJ utilizou apenas 2% do di-
nheiro enviado pelo governo e de-
volveu o resto. Espaço para o em-
preendimento já existe: “O deca-
no do CT cedeu uma área de 72
m².” Outro projeto da Caurj é
montar equipe para acompanha-
mento dos pacientes em casa.

ContradiçãoContradiçãoContradiçãoContradiçãoContradição
O coordenador-geral do SIN-

TUFRJ, Francisco de Assis, con-
corda com o dirigente da Fasu-
bra quando este diz que a polê-
mica que cerca a saúde suple-
mentar tem origem na contradi-
ção em que vive hoje o movi-
mento sindical que não sabe
mais se deve apoiar ou não inte-
gralmente o SUS. “O Sindicato
tenta organizar através do grupo
de trabalho de saúde essa discus-
são”, disse. Na opinião do sindi-
calista, a pouca adesão até agora
à Caurj é resultado da decisão
tomada pela UFRJ em fechar o
convênio sem consultar a cate-
goria. Mas acrescentou que a en-
tidade apoia a Caurj e vai atuar
para baixar o valor da tabela.

Foto: Cícero Rabello

EDUARDO DOS SANTOS, Jonhson Braz,  Rui Azevedo, Cristina del Papa e Walter Gomes
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Aposentadoria: cuidado
com as armadilhas

 SEMINÁRIO DO SINTUFRJ

A mesa da tarde
do primeiro dia do
seminário do SINTU-
FRJ, na terça-feira,
8 de setembro, que
tratou das novas re-
gras da aposenta-
doria, deixou os par-
ticipantes surpresos
e preocupados. Até
hoje a maioria dos
técnicos-administra-
tivos não sabe em
que pé estão seus
direitos após a re-
forma da Previdên-
cia Social e com as
mudanças ocorridas
com a previdência
dos servidores.

Quem se dispôs
a ouvir e entender
ficou abismado com
o movimento feito
pelos sucessivos go-
vernos – através de
emendas à Consti-
tuição – para redu-
zir direitos, inclusive
nas aposentadorias.
O grande alerta
dado no seminário
foi em relação à
aposentadoria por
invalidez. O assun-
to foi tratado pelos
palestrantes: Ro-
berto Gambine, su-
perintendente de
Pessoal da UFRJ;
Gildelia Oliveira,
coordenadora da
Divisão de Legisla-
ção da PR-4; Wal-
ter Gomes, coorde-
nador da Fasubra;
e Arthur Valle, da
UFMG.

O alerta foi dado
pela PR-4, pela
Fasubra e pelo
integrante de
assuntos
comunitários da
UFMG

 O que diz a PR-4O que diz a PR-4O que diz a PR-4O que diz a PR-4O que diz a PR-4
As aposentadorias por invali-

dez (independentemente do víncu-
lo ou não com serviço e doenças)
deixam de ser paritárias e passam a
ser corrigidas pelos índices que fo-
rem utilizados para reajustar os be-
nefícios do regime geral da Previ-
dência Social. Mas a maior cruel-
dade foi à redução drástica do valor
do provento da aposentadoria por
invalidez sem vinculação com tra-
balho ou doença.

Os integrantes da PR-4 procura-
ram explicar a forma, as regras e o
tratamento que é dado pela Pró-
Reitoria de Pessoal em relação às
aposentadorias. Eles disseram que
procuram estudar cada caso para
melhor atender o servidor e não pre-
judicá-lo, em função das mudan-
ças promovidas pelos governos.
Gambine e Gildelia destacaram que
a partir da Emenda nº 41 foi promo-
vido verdadeiro inferno para todos.

Uma longa e detalhada ex-
posição sobre as regras e a situa-
ção dos servidores conforme seu
ingresso na universidade foi fei-
ta por Gildelia. Para os concur-
sados não há nenhuma alterna-
tiva. Estes são regidos integral-
mente por todas as mudanças
realizadas. Gambine esclareceu
também que hoje a universida-
de também está limitada na
aplicação da concessão dos be-
nefícios, apesar do esforço que
ainda é feito para minimizar o
prejuízo dos servidores.

O que acha a FasubraO que acha a FasubraO que acha a FasubraO que acha a FasubraO que acha a Fasubra
O coordenador de Aposenta-

dos da Fasubra, Walter Gomes,
parabenizou a visão da PR-4 so-
bre a situação do servidor. Ele
informou que há um mandado
de segurança impetrado pela Fe-
deração no Supremo Tribunal
Federal (STF)  para garantir o

direito do servidor à aposentado-
ria especial. Mas alertou aos parti-
cipantes do seminário que é preciso
pressão e envolvimento da catego-
ria nesta luta. “Os trabalhadores
precisam se mobilizar para garan-
tir a previdência pública, que é o
que defendemos. É importante nos
preocuparmos com isso, e não é
uma questão somente do movi-
mento social. A Seguridade Social é
a única que não tem controle soci-
al. Portanto, a situação é compli-
cada”, alertou.

Outro tema que muito preo-
cupa os aposentados foi também
debatido no seminário, ou seja, o
reposicionamento com o novo
plano de carreira. No Sintuff, por
exemplo, o movimento da cate-
goria conseguiu a aprovação do
reposicionamento no Conselho
Universitário.

Na Fasubra, a última reunião
do grupo de trabalho dos aposen-

tados aprovou estudos e ações
para a efetivação desta luta, e
contará com o apoio jurídico da
assessoria do grupo de trabalho
da carreira.

Walter Gomes defendeu vee-
mentemente a criação de alterna-
tivas para solucionar a questão.
“Nós somos capacitados em criati-
vidade, por que não encontraría-
mos solução contra tudo o que fa-
zem contra nós? Não perdemos a
capacidade de lutar, e vamos achar
uma proposta que dê condições
para todos”, disse.

Arthur Valle ponderou sobre os
aspectos jurídicos e práticos da ques-
tão, argumentando que os proble-
mas que ainda estão pendentes so-
bre a nova carreira dos técnicos-
administrativos em educação não
podem estar fora desta discussão:
“Temos de ter cuidado, porque o
plano não é um marco regulatório
para aposentadoria.”

COORDENADOR-GERAL DO SINTUFRJ, Francisco de Assis,Walter Gomes, Gildelia Oliveira e Roberto Gambine

Fotos: Cícero Rabello
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Conselho Distrital e Complexo Hospitalar:
O Sistema Único de Saúde (SUS)

e o Complexo Hospitalar da UFRJ
foram os assuntos tratados na parte
da tarde do segundo dia do seminário
do SINTUFRJ, em 8 de setembro. Os
palestrantes foram à presidente do
Conselho Distrital de Saúde da AP
3.1, Maria de Fátima Lopes, e à inte-
grante da Comissão de Implanta-
ção do Complexo Hospitalar e conse-
lheira do Centro de Ensino de Gra-
duação (CEG), Ana Maria Ribeiro.
Após as exposições, o debate acalora-
do mostrou que saúde é uma das
principais preocupações dos trabalha-
dores, como qualquer cidadão que
quer ter seus direitos respeitados pelo
Estado.

Conselho distritalConselho distritalConselho distritalConselho distritalConselho distrital
“A função do Conselho Distrital

é o controle social e a defesa dos prin-
cípios do SUS, são que universaliza-
ção, integralidade e à equidade para
todos. É uma luta de 21 anos”, disse
Maria de Fátima. Atuamos para que
os usuários tenham uma boa políti-
ca de medicamentos, atendimento,
cirurgias e exames. Mas as  dificulda-
des existem porque a política de saú-
de governamental é fraca”, afirma.

Segundo Maria de Fátima, as res-
ponsabilidades do Conselho é con-
sultar, deliberar e fiscalizar o funcio-
namento das 35 unidades de saúde
da região da AP 3.1, que reúne 28
bairros. O Instituto de Puericultura e
Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG)
e o Hospital Universitário Clementi-
no Fraga Filho (HUCFF), que fazem
parte da AP 3.1, têm direito a eleger
representantes ao Conselho.

O Conselho é formado da seguin-
te maneira: 50% usuários; 25% ges-
tores e 25% profissionais de saúde.
Existe uma diretoria executiva com
um presidente e diretores eleitos por
voto secreto. As reuniões são às segun-
das e quartas-feiras de cada mês, no
Hospital Geral de Bonsucesso. “Este é
o espaço para reclamações, aprova-
ção de projetos, credenciamento de
unidades de saúde e para se discutir
verbas e serviços. Todos os projetos só
são implantados após serem aprova-
dos no Conselho”, informou Maria
de Fátima.

As conferências no Rio de Janeiro
são realizadas a cada dois anos, mas,
segundo Maria de Fátima, tramita
na Câmara Federal projeto de lei para
passar para quatro anos, conforme já
ocorre em alguns municípios. Nessas
conferências a população tem a opor-
tunidade de definir suas prioridades.
“O SUS está com maior idade, 21
anos. Queremos rediscutir tudo. Por
isso estamos nos organizando para ir

O primeiro tem função social e o segundo é mais uma unidade acadêmica na estrutura da UFRJ

a Brasília”, anunciou a presidente da
AP 3.1, chamando a categoria para
participar desse movimento.

Complexo HospitalarComplexo HospitalarComplexo HospitalarComplexo HospitalarComplexo Hospitalar
Todo o projeto do Complexo e o

histórico sobre sua discussão foi es-
miuçado por Ana Maria Ribeiro. Se-
gundo ela, o projeto surgiu da ne-
cessidade de criação de uma unida-
de orçamentária própria para os HUs
e que foi determinado pelo Ministé-
rio da Educação (MEC) por meio de
decreto.

Na UFRJ, explicou Ana Maria,
que tem oito hospitais e mais o Insti-
tuto do Coração, o Complexo Hospi-

talar está sendo criado para adminis-
trar e repassar a essas unidades o orça-
mento, e para organizar as ações de
saúde, ensino e pesquisa de forma
integrada e complementar. Isso sig-
nifica, na prática, criar uma estrutu-
ra que não se limitará ao cumpri-
mento da burocracia, tarefa que ela
afirma não ser nada simples.

O Complexo Hospitalar foi apro-
vado pelo Conselho Universitário em
dezembro de 2008. Uma comissão de
implantação foi instituída, e a partir
daí muitas reuniões e duas audiên-
cias públicas foram realizadas para
montar o projeto. Segundo Ana Ma-
ria, o trabalho está apenas começan-

do, por  que exige organização e pla-
nejamento conjunto de unidades
com realidades diferenciadas. “É coi-
sa para dois ou três anos”, diz. Uma
das dificuldades, afirma, é a catego-
ria (principalmente os profissionais
das unidades de saúde) compreender
o que é o Complexo Hospitalar e a
participação dos HUs da UFRJ no SUS.

“O Complexo é outro referencial
para trabalhar a saúde na UFRJ em
que a assistência está vinculada. É
importante estabelecer e explicar que
o Complexo é uma estrutura acadê-
mica administrativa da universida-
de para cumprir sua função primei-
ra. O Complexo Hospitalar não será

um único hospital; um grupo de 15
pessoas coordenará o que cada hospi-
tal fará. Por isso temos uma estrutu-
ra colegiada”, explicou Ana Maria
Ribeiro.

Dados para criação do Complexo
hospitalar da UFRJ estão sendo reu-
nidos, e, segundo a assessora, até há
seis meses não havia nenhuma in-
formação. Somente os HUs da UFRJ
detêm 7% dos leitos ativos dos 46
Hospitais universitários do país. São
735 leitos e 446 ofertas de serviços.
Dos técnicos-administrativos, num
total de 4.224, que representam 40%
da força de trabalho da UFRJ, 2.606
estão lotados no HUCFF.

COORDENADORES SINDICAIS Carlos Pereira e Jonhson Braz, Maria de Fátima Lopes e Ana Maria Ribeiro

FÁTIMA LOPES: “Conselho distrital tem função social” ANA RIBEIRO: “Trabalho para dois ou três anos”

Fotos: Cícero Rabello
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Quais são as intenções do governo com o Siass?
Coordenador de Programas de Saúde da PR-4 detalhou o sistema para a categoria

A proposta do governo pro-
vocou questionamentos dos
participantes do seminário: “O
programa realmente pretende
promover melhorias para a
saúde do servidor ou procura
obter o maior número de in-
formações possíveis para ter sob
seu total controle as ações de
recursos humanos que benefi-
ciam os trabalhadores públi-
cos?” De acordo com explica-
ção ministerial, a intenção do
governo é criar e padronizar as
ações de saúde para todo o ser-
viço público federal. Mas a pre-
ocupação dos trabalhadores das
universidades procede, visto que
defendem a autonomia univer-
sitária, mas sistematicamente
mecanismos aparecem para li-
mitar esse direito.

Siass na UFRJSiass na UFRJSiass na UFRJSiass na UFRJSiass na UFRJ
A política do Siass está cen-

trada em três eixos: assistên-
cia, perícia, promoção e vigi-
lância à saúde. A proposta de
promoção à saúde envolverá
exames periódicos e levanta-
mento de programas. O gover-
no diz que pretende humani-
zar a perícia, pois no serviço
público a perícia tem caráter
mais administrativo. A nova
proposta segue uma linha de
avaliação e de capacidade la-
boral do servidor, repensando o
serviço de perícia para acolher
e acompanhar o servidor afas-
tado; melhorar as condições de
trabalho das unidades; utilizar
a internet para concentrar da-
dos e fazer agendamentos,
acompanhar a realização de
protocolos técnicos e organizar
os prontuários eletrônicos.

Edmundo Novaes está há três
meses na coordenação que foi
criada para a implantação do
Siass na UFRJ. Ele apresentou
no seminário o arcabouço da
proposta do governo. Com a ex-
periência de quem tem 35 anos
de serviço público, o médico de-
fende a necessidade de assistên-
cia para o servidor, mas tam-
bém para a população brasilei-
ra em geral. No diagnóstico que
fez e  apresentou à categoria, ele
apontou várias lacunas, como,
por exemplo, falhas de informa-
ções, inexistência de critérios
periciais unificados, execução
isolada de processos para a saú-
de do servidor, saúde suplemen-
tar diferenciada e ausência de

dados epistemiológicos.
Segundo Novaes, foi forma-

do um grupo de trabalho para
implantação do Siass, que é
composto por 22 pessoas de 18
instituições. No Rio de Janeiro
participam a UFRJ e a Fiocruz.
Em abril deste ano foi publi-
cado o decreto que instituiu o
Siass e o Comitê Gestor de
Atenção à Saúde do Servidor. A
proposta do governo já havia
sido discutida na UFRJ em
agosto de 2008, durante a rea-
lização do II Encontro Nacio-
nal de Perícia Médica. Para
Novaes, entre os eixos que ba-
lizam a proposta governamen-

tal, o mais importante trata da
promoção, prevenção e acom-
panhamento da saúde. “Não
queremos adoecer. Temos que
criar condições para retardar a
doença. Por isso é importante
reivindicar melhores condições
de trabalho, acompanhada de
propostas que considerarmos ser
as melhores”, disse.

Prevenção é fundamentalPrevenção é fundamentalPrevenção é fundamentalPrevenção é fundamentalPrevenção é fundamental
O médico informou que a

principal causa de aposentado-
ria por invalidez são as doenças
mentais, o que reforça, segun-
do ele, a importância da pre-
venção. Um trabalho que era

impensável como política de
governo há anos atrás. “É um
novo tipo de ação e está no
manual de perícia”, informa,
acrescentando que “tanto o ma-
nual como a proposta do go-
verno receberam contribuições.
Basta acessar a página do Siass
na internet:  www.siapenet.
gov.br/saude/ e se informar.

Em novembro será realiza-
do o III Encontro Nacional de
Perícia Médica, e Novaes acre-
dita que é uma ótima oportu-
nidade para a participação do
Sindicato.

Em relação aos exames pe-
riódicos, ele explica que passa-
ram a ser obrigatórios desde a
publicação em maio deste ano
do Decreto-Lei nº 6.856. Mas
afirma que o grande problema
consiste na utilização dos re-
cursos que são oriundos da Se-
cretaria de Orçamento Federal:
“Não estamos preparados.” Nes-
sa discussão, Edmundo Novaes
não deixou de fora a Divisão de
Saúde dos Trabalhadores da
UFRJ (DVST), lembrando as di-
ficuldades do órgão para aten-
der bem os servidores: espaço
físico inadequado, falta de pro-
fissionais, etc. Por conta disso,
explicou que foi feito um con-
vênio com a Caixa de Assistên-
cia Universitária do Rio de Ja-
neiro (Caurj) para a viabiliza-
ção dos exames periódicos.

Ao final de sua exposição,
Edmundo Novaes apresentou os
desafios apresentados: compro-
misso da instituição em im-
plantar o sistema; participação
dos trabalhadores na construção
do Siass; constituição das equi-
pes multidisciplinares; integra-
ção entre os profissionais de pe-
rícia; garantia de execução das
ações de promoção à saúde; im-
plantação da assistência  e man-
ter as ações em curso.

“O problema da saúde é
complexo e envolve os interes-
ses de uma indústria interna-
cional voltada para o lucro,
como os planos de saúde e a
indústria farmacêutica. Mas
acredito ainda nos médicos e
nas pessoas identificadas com
a saúde pública. É a terceira
vez que venho pelo convite do
Sindicato. Tenho orgulho de
trabalhar na UFRJ, que é a
maior do país. Sempre contri-
buí e quero contribuir mais
ainda.”

O tema Siass
(Sistema
Integrado de
Atenção à
Saúde do
Servidor)
encerrou o
seminário do
SINTUFRJ, na
quinta-feira, dia
10 de setembro.
O Siass é um
programa de
governo para a
criação de uma
nova política de
atenção à
saúde do
servidor que
está em fase
final de
elaboração pela
Secretaria de
Recursos
Humanos do
Ministério do
Planejamento,
Orçamento e
Gestão (MPOG).
O coordenador
de Programas
de Saúde da
Pró-Reitoria de
Pessoal da
UFRJ, Edmundo
Novaes, foi
quem explicou
o sistema para a
categoria.

EDMUNDO NOVAES: Um dos desafios é a participação
da categoria na construção do Siass

Foto: Cícero Rabello
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Encerramento
do  seminário

No último dia do seminário, o
coordenador-geral do SINTUFRJ,
Jonhson Braz, e os coordenadores de
Políticas Sociais, Ruy Azevedo, Vera
Lúcia, e Carmen Lúcia agradeceram a
contribuição aos palestrantes e a
participação a todos, e avaliaram o
evento. O seminário do SINTUFRJ foi
realizado nos dias 8, 9 e 10 de
setembro.

Edson Vargas da SilvaEdson Vargas da SilvaEdson Vargas da SilvaEdson Vargas da SilvaEdson Vargas da Silva
(Museu Nacional)(Museu Nacional)(Museu Nacional)(Museu Nacional)(Museu Nacional)

 “Acho muito importante a iniciativa pelo momento
que estamos vivendo, com alteração da legislação para os
servidores, tanto na carreira que está em curso como na
aposentadoria. As informações que mexem com a vida de
todos os servidores foram passadas aqui. Foi muito importan-
te a iniciativa do Sindicato; ontem mesmo conversei com as
pessoas (da unidade) sobre a questão da aposentadoria.”

Defesa da saúde públicaDefesa da saúde públicaDefesa da saúde públicaDefesa da saúde públicaDefesa da saúde pública
“As mesas se integraram e quem partici-

pou do seminário se deu conta de que com as
mudanças nas regras para aposentadoria, o
servidor terá que trabalhar a vida toda. Fal-
tou apenas abordar os benefícios no Regime
Jurídico Único (RJU). Verificamos também
a necessidade de se construir um trabalho de
discussão da saúde para a intervenção do
movimento. Temos um embate grande con-
tra a privatização dos HUs em decorrência da
implantação das fundações estatais de direi-
to privado, e foi possível perceber, ouvindo os
palestrantes e as intervenções da categoria,
que há um movimento forte para a privati-
zação da saúde pública. É importante saber-
mos disso para nos organizarmos para o
trabalho que vem pela frente, e isso tem a ver
com a Divisão de Saúde do Trabalhador da
UFRJ (DVST) e o Hospital-Escola São Fran-
cisco de Assis (Hesfa). Toda essa discussão
não se esgota aqui. Temos de dar continui-
dade a esse trabalho participando e reativan-
do essas questões no grupo de trabalho sobre
saúde do SINTUFRJ”, afirmou Jonhson Braz.

Sérgio NascimentoSérgio NascimentoSérgio NascimentoSérgio NascimentoSérgio Nascimento
(Museu Nacional)(Museu Nacional)(Museu Nacional)(Museu Nacional)(Museu Nacional)

     “O seminário mostrou muita coisa, muitas estru-
turas da universidade. Mas, de prático mesmo, para os
funcionários, nada. Mostra que o funcionário não tem
acesso à saúde. Mas o seminário foi muito bom. Impor-
tante para travar a discussão.”

Joana Maria de SouzaJoana Maria de SouzaJoana Maria de SouzaJoana Maria de SouzaJoana Maria de Souza
(Enfermagem do HU)(Enfermagem do HU)(Enfermagem do HU)(Enfermagem do HU)(Enfermagem do HU)

 “É a primeira vez que participo e gostei muito. Acho que
deveria ter sido mais divulgado. Fiquei sabendo de muita
coisa, principalmente em relação à carreira.”

O que a categoria achou do seminário

Convite à DVSTConvite à DVSTConvite à DVSTConvite à DVSTConvite à DVST
“Além dos participantes e convidados,

agradeço também aos colaboradores e aos
aposentados, que se dispuseram a perma-
necer várias horas neste auditório durante
esses três dias. Outros seminários serão rea-
lizados e certamente nos encontraremos
aqui, novamente. E convidaremos mais
uma vez a DVST para o aprofundamento
da discussão sobre qual Divisão que quere-
mos e qual a melhor política para a saúde
do trabalhador”, disse Carmen Lúcia.

Mais informaçãoMais informaçãoMais informaçãoMais informaçãoMais informação
“Agradecemos o interesse demonstrado

por todos os presentes ao evento. A nossa
intenção é informar cada vez mais a catego-
ria sobre os assuntos em pauta, e, como a
necessidade de informação é enorme, pre-
tendemos realizar outro seminário para o
aprofundando dos temas e tirar as dúvidas
que ainda perdurem”, anunciou Vera Lúcia.

Uma inovaçãoUma inovaçãoUma inovaçãoUma inovaçãoUma inovação
“Este seminário foi inovador e muito

importante, porque pôde esclarecer pon-
tos que eram dúvidas dos trabalhadores.
Acredito que, na questão da saúde, ainda
ficaram dúvidas e existe a necessidade de
outro evento, com a participação de ou-
tras unidades e a DVST, para tentarmos
obter um projeto de saúde do trabalhador
em que os servidores da UFRJ sejam inse-
ridos”,  reivindicou Ruy Azevedo.

Fotos: Cícero Rabello


