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HU dando a
volta por cima

Trabalhadores
do HU são
ouvidos
SINTUFRJ atende
clamor da categoria
e consegue que o
diretor do Hospital
Universitário
Clementino Fraga
Filho realize reunião
para explicar,
detalhadamente e
com base técnica, a
situação real do
prédio que abriga a
unidade hospitalar.
Por dia, circulam
no HU cerca de
dez mil pessoas,
entre pacientes,
estudantes,
técnicos-
administrativos e
professores. Ao
final do encontro,
que durou várias
horas, foi possível
concluir que a
comunidade
universitária é
favorável à
demolição da
perna-seca, mas
sonha com a
possibilidade de o
governo federal dar
condições para a
UFRJ levantar um
outro HU, moderno
e até mesmo em
outro ponto da
Cidade
Universitária.
Páginas 4, 5 e 6
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Reunião dos
aposentados

Esta reunião irá começar logo após a
assembleia, no dia 8 de julho, no mesmo
local. Pauta: informes das resoluções
do 10° Consintufrj, exibição de filme e
assuntos gerais.

Assembleia Geral
Pauta:

 Apresentação do relatório final da auditoria externa.
 Aprovação do Regimento Eleitoral.
 Ações judiciais e informes gerais.

Na quinta-feira, dia 8 de julho,
às 10h, em primeira chamada, e às 10h30,
em segunda e última chamada.
Local: auditório do Quinhentão (CCS).
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DOIS PONTOS

Na quarta-feira, 30 de junho,
o Conselho de Ensino de Gradua-
ção (CEG) aprovou edital especial
para preenchimento de 100 vagas
para três novos cursos noturnos a
partir do segundo semestre deste
ano. Podem concorrer ao edital
apenas os candidatos aprovados no
concurso de 2010.

UFRJ oferece 100 vagas em três cursos noturnos, já
Inscrições vão até 11 de julho e podem concorrer a essas vagas
somente os candidatos aprovados no concurso vestibular de 2010

São 50 vagas para o curso de
Farmácia, 30 para o curso de En-
genharia Química e 20 para o de
Química Industrial. Todos os cur-
sos funcionarão na Cidade Uni-
versitária, na Ilha do Fundão. As
inscrições iniciam dia 5 de julho
e terminam dia 11 de julho, e
serão feitas somente pela internet,

no endereço http://www.acesso gra-
duacao. ufrj.br.

Os candidatos só podem optar
por cursos que pertençam ao gru-
po escolhido no concurso realiza-
do este ano. Terão prioridade os
alunos que escolheram, no ato de
inscrição do concurso de 2010, a
versão diurna do curso, que agora

será oferecido à noite. O critério
principal de avaliação será a nota
final do estudante no concurso
deste ano.

O CEG aprovou ainda a con-
vocação da 5ª reclassificação para
os cursos de graduação no segun-
do semestre. A divulgação dos clas-
sificados será no dia 5 de julho.

Vestibular
2011:
candidato
terá de fazer
Enem

Esta é apenas uma das defi-
nições para o próximo vestibu-
lar. Para concorrer às vagas ofe-
recidas pela UFRJ, o candidato
terá que, obrigatoriamente, se
inscrever no Exame Nacional de
Ensino Médio 2010 (Enem) e efe-
tuar sua inscrição para o vestibu-
lar de 2011 da UFRJ. O edital
complementar com as demais
informações, ainda não defini-
das pelo CEG, será publicado no
dia 1º de setembro.

A inscrição no Enem 2010 será
admitida somente via internet,
no endereço http://www.
enem.inep.gov.br/inscricao e deve
ser solicitada no período entre às
8h do dia 21 de junho de 2010 e
às 23h59 do dia 9 de julho de
2010, no horário de Brasília.

CCS tem novo espaço de lazer
para funcionários

Será sexta-feira, dia 9 de ju-
lho, a partir das 16h30, no Grê-
mio da Coppe, que fica no Cen-
tro de Tecnologia, bloco H –
fundos. A festa vai ser animada
pela Banda de Forró Louca Se-
dução. Entrada franca.

Errata
O nome correto do novo diretor

do Instituto de Estudos e Saúde
Coletiva (Iesc) é Roberto Medro-
nho e não Ricardo Medronho, con-
forme publicado no Jornal do SIN-
TUFRJ nº 912.

A foto publicada na última
página da mesma edição não é de
Maristela Nogueira, funcionária da
SG-6, e sim de Janice Fernandes,
filha de Enedina Rosa Fernandes,
funcionária do HUCFF.

Nota de
falecimento

Com pesar comunicamos o
falecimento da funcionária do
CFCH Iva Gante dos Santos, 66
anos, ocorrido no dia 24 de ju-
nho. A companheira entrou na
UFRJ em 1985 e desde então tra-
balhou no Centro de Filosofia e
Ciências Humanas.

No dia 18 de junho os funci-
onários da Decania do Centro de
Ciências da Saúde inauguraram
o novo espaço de lazer, antiga
reivindicação da categoria. Uma
bela churrasqueira e um espaço
considerável, próximo à Bio-Rio,
serão motivo de muito churras-
co às sextas-feiras.

Jorge Pierre, ex-coordenador de
Esporte e Lazer do SINTUFRJ, e de-
mais colegas agradecem ao decano

Almir Fraga Valadares o apoio e
estrutura para a nova área de lazer.
Segundo ele, o espaço não é fechado
e os trabalhadores terceirizados e de
outras unidades, como os do Centro
de Letras e Artes, são bem-vindos.

“Arraiá dos esquecidos do“Arraiá dos esquecidos do“Arraiá dos esquecidos do“Arraiá dos esquecidos do“Arraiá dos esquecidos do
CCS” – CCS” – CCS” – CCS” – CCS” –  A festa será sexta-feira, dia
9 de julho, a partir das 15h. Os inte-
ressados em participar deverão pro-
curar o Riquinho, na carpintaria do
CCS ou pelo telefone 9761-3131.

O estreante Alo Futebol Clu-
be (Alo FC) foi o vencedor do
campeonato organizado pela Fa-
culdade de Arquitetura e Urba-
nismo (Copa Casau). A competi-
ção começou no dia 5 de maio e
terminou na quarta-feira, 30 de
junho. Oito times participaram,
reunindo  estudantes de várias

áreas. A Copa Casau mobilizou a
comunidade universitária em
dias de jogos.

A vitória conquistada pelo Alo
FC foi em cima do time da FAU
com um gol de diferença: 3 a 2.
Foram necessários dois jogos para
sair o campeão da Copa Casau. No
primeiro, dia 23 de junho, o pla-

car não andou: 0 a 0. O jogador
Cleber, do Alo FC, foi considerado
o melhor do campeonato. Ele é
estudante da Faculdade de Educa-
ção Física e Desporto e mora no
Alojamento da UFRJ. O capitão
do time Wallace Apicelo Lima,
também da Educação Física, já
sonha com outras competições.

Alo FC é o campeão da Copa Casau

As equipes do Centro de Vaci-
nação de Adultos, da Divisão de
Saúde do Trabalhador da UFRJ
(DVST), estão festejando os ex-
celentes resultados das campa-
nhas da gripe A H1N1 e da gripe
sazonal. A primeira foi realiza-
da no período de 22 de março a
11 de junho, e a segunda entre
os dias 10 de maio e 11 de ju-
nho. O Centro informa ainda
que até o momento o Ministé-
rio da Saúde não liberou a vaci-
nação da gripe sazonal para os
idosos acima de 60 anos.

No período de 22 de março a
11 de junho, o Centro de Vacina-
ção de Adultos aplicou 13.173 do-

ses de vacinas A H1N1. Foram
imunizadas: 6.599 adultos jovens
de 20 a 29 anos; 1.911 de 30 a 39
anos; 2.410 doentes crônicos; 124
gestantes; 899 idosos; e 1.235 pro-
fissionais de saúde.

Vacine-seVacine-seVacine-seVacine-seVacine-se
O Centro de Vacinação da DVST

funciona de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 16h, para aplicação
das seguintes vacinas: tétano e dif-
teria, hepatite B, triviral (saram-
po, caxumba e rubéola), gripe A
H1N1 e gripe sazonal (idosos),
antirrábica e febre amarela (que
só está sendo realizada às quartas-
feiras, pela manhã).

Números da DVST

Foto: Cícero Rabello

Q U I N T A - F E I R A ,  A  P A R T I R  D A S  1 3 H
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A décima edição do Congresso do SINTUFRJ, realizado de
8 a 10 de junho e que reuniu 116 delegados  dos 131 delega-
dos eleitos pelas bases – que representa  88,55% dos eleitos
nos locais de trabalho, conforme prevê o artigo 14 do Estatu-
to do Sindicato –, dois observadores, convidados palestrantes,
dirigentes da Fasubra e da CUT, custou aos cofres da entidade
R$ 64.275,90.

Esse dinheiro foi gasto com o aluguel do espaço onde foi
realizado o evento, que incluiu alimentação; refrigerantes e
água; enfermeiro; equipamentos de comunicação e filma-
gem; atividade cultural; profissionais de apoio; materiais de
uso dos participantes; e transporte dos congressistas.

ConfiraConfiraConfiraConfiraConfira
1- Aluguel do Hotel Fazenda Santa Bárbara: R$ 31.680,00.
2 - Franquia de telefone: R$ 4.320,00.
3 - Pagamento a enfermeiro: R$ 900,00.
4 - Aluguel de data show com operador: R$ 800,00.
5 - Filmagem: R$ 1.500,00.
6 - Tíquete refrigerante e água: R$ 4.100,50.
7 - Atividade cultural: R$ 350,00.
8 - Despesa com profissionais de apoio (segurança, jornalista,
fotógrafo, administrativo e relatoria): R$ 7.700,00.
9 - Aquisição de radiotransmissores: R$ 1.379,40.
10 - Aquisição de bottons e canetas: R$ 1.016,00.
11 - Aluguel de ônibus para translado dos delegados: R$ 4.200,00.
12 - Aquisição de bolsas com logomarca do Congresso: R$
4.400,00.
13 - Aquisição de camisas com logomarca do Congresso: R$
1.930,00.

 Os itens de 1 a 7 da relação acima foram pagos ao Hotel
Fazenda Santa Bárbara: nota fiscal n° 267, emitida por
Empreendimentos Turísticos Sacra Família Ltda. no valor
total de R$ 43.650,00. Os três ônibus foram alugados da
Viação Normandy.

Sindicato da categoria avalia que movimento foi vitorioso

Funcionários da USP terminam greve
Em assembleia realizada na

quarta-feira, 30 de junho, os fun-
cionários da Universidade de São
Paulo (USP) decidiram termi-
nar a greve depois de quase dois
meses com as atividades paradas
após a proposta da Reitoria. O
valor descontado dos salários de

mil trabalhadores será ressarcido
– este foi o motivo da ocupação
do prédio da Reitoria – e não
haverá punições.

O pedido de aumento, que foi
reduzido de 16% para 5%, será
analisado esta semana. Para o
SINTUSP, apesar de não conse-

guirem o aumento inicial pre-
tendido, o movimento não foi
derrotado. “Não houve o que plei-
teamos em termos salariais, mas
também não fomos derrotados,
porque conquistamos a retoma-
da do valor do salário de mil tra-
balhadores. E provamos que o rei-

tor não é de diálogo, porque re-
duzimos nossa proposta de rea-
juste e ainda assim tivemos mui-
ta dificuldade para negociar,
avaliou o dirigente sindical Aní-
bal Cavali.

As atividades foram retomadas
e a desocupação do prédio, ocupa-

do desde 8 de junho, ocorreu no dia
1º de julho. Os funcionários da
Universidade de Campinas também
voltaram ao trabalho nessa data.
Os servidores da Universidade Esta-
dual de São Paulo não encerraram
o movimento e fazem assembleia
dia 6 de julho.

Mais resoluções do Congresso
Conjuntura Sindical:
 O Sindicato realizará um congresso extraordinário para tratar da reforma estatutária e a

assembleia de convocação desse congresso deverá ser realizada até novembro deste ano.
 A próxima diretoria da entidade terá que implementar a política de formação sindical

permanente.
 Caberá à próxima diretoria criar o regimento interno até o mês de novembro de 2010.
 Eleição e instalação do Conselho de Delegados Sindicais de Base no próximo mandato

sindical, no prazo-limite de até maio de 2011.
 A próxima direção do Sindicato deverá realizar seminário de planejamento e execução de

sua Carta-Programa.

Orçamento participativo e construção do Centro
de Convivência ou compra de sede própria
O Congresso deliberou que o SINTUFRJ adotará a fórmula do Ponto de Equilíbrio para que

os valores percentuais da divisão orçamentária sejam calculados somente após o pagamento
de todos os compromissos e despesas fixas, na seguinte proporção:

 10% destinados para o fundo de despesas judiciais eventuais.
 20% destinados ao fundo de realização de atividades do calendário sindical.
 14% reservados e divididos igualmente entre as sete coordenações.
 22% destinados ao fundo de manutenção.
 10% reservados ao fundo para a compra da sede, mas agregado automaticamente ao

fundo de manutenção após o cumprimento do objetivo.
 10% destinados ao fundo de compra de bens imóveis.
 10% destinados ao fundo de reserva.
 4% destinados a um fundo de greve.

Outros dois dirigentes da CUT-RJ também estive-
ram presentes ao 10° Congresso do SINTUFRJ. O militante do
Coletivo Tribo Francisco Carlos foi um deles. Este companheiro
participou dos três dias do evento, porque foi eleito delegado pela
base, a PR-4. Também esteve presente ao 10° Consintufrj o
dirigentes da CUT-RJ Jadir Baptista de Araújo, que acompanhou
o presidente da Central Sindical, Darby Igayara.

Dirigentes da
CUT no 10°
Consintufrj

FRANCISCO CARLOS: participou do Consintufrj como dirigente cutista e delegado eleito pela base

Foto: Cícero Rabello

10º CONSINTUFRJ
SINDICATO NO RUMO CERTO

Prestando contas à categoria
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SOS HU

SINTUFRJ reúne direção do HU e funcionários

Por solicitação do
SINTUFRJ, o diretor do
HU, José Marcus Raso
Eulálio, recebeu a co-
munidade em uma
ampla reunião no au-
ditório Alice Rosa, no
12° andar do hospital,
na quarta-feira, 30 de
junho, para expor a real
situação da unidade.

A UFRJ e a direção
do HU sustentam que o
rompimento de pilares
da perna-seca está sen-
do contornado; a es-
trutura está  sendo mo-
nitorada 24 horas por
dia; não há risco na
parte em uso do prédio
e que o bloco D ainda
está desativado por se-
gurança apenas. ENFERMEIRA Elionora Baptista de SouzaKELI, funcionária da Enfermagem

TÉCNICOS-administrativos, professores e estudantes lotam o Alice Rosas para ouvir as explicações do diretor  do HU José Marcus Eulálio

Mesmo assim, a maioria dos
funcionários tem medo. Eles con-
vivem há anos com uma estrutura
que se deteriora aos poucos. Conhe-
cem bem o prédio da década de
1950, inaugurado quase 30 anos
depois de construído e já com a
marca do abandono na ala que se
convencionou chamar de perna-
seca.  Eles lamentam. Mas querem
segurança.

Por isso o auditório Alice Rosa
foi pequeno para tanta gente que
queria um retrato preciso da situa-

ção. O diretor da unidade, José Mar-
cus Eulálio, insistiu na reunião
que não há risco de desabamento.
Acrescentou que mesmo assim a
direção optou por aguardar e não
retomar o funcionamento pleno
do bloco D até que a coluna do 3°
andar esteja recuperada, o que está
previsto para a próxima quarta-fei-
ra, 7 de julho.

José Marcus Eulálio ressaltou,
no entanto, que a direção do HU
tem que ir além dessas providên-
cias e decidir o destino do prédio

abandonado. Ele informou que re-
cebeu a visita do secretário de Aten-
ção à Saúde, do Ministério da Saú-
de, Alberto Beltrame, quando teve
a oportunidade de mostrar todos os
problemas do hospital, desde a per-
na, seca ao setor em uso. “Ele saiu
convencido de que o custo para re-
cuperar a perna-seca é maior do
que demolir e fazer outro hospital,
e foi essa posição que  encaminhou
ao ministério.”

O diretor disse também que há
um movimento que envolve o MEC e

até o presidente da República em bus-
ca de solução para a estrutura degra-
dada. “Queremos poder construir um
novo prédio com área equivalente à
do hospital, que é 85 mil m².”

“Eu fui recebido ontem à noite
no Ministério da Saúde pelo  mi-
nistro José Gomes Temporão, que
apoia a construção de um novo
hospital universitário para a
UFRJ”, contou José Marcus Eulá-
lio, pedindo o apoio de todos da
universidade para o movimento em
prol da demolição da perna-seca.

Fotos: Cícero Rabello
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Francisco de Assis, coordenador-
geral do SINTUFRJ, disse que a enti-
dade esteve presente desde o primei-
ro dia, acompanhando e buscando
a consolidação da reunião da dire-
ção do hospital com os trabalha-
dores. O dirigente contou que  “en-
controu companheiros que chega-
ram a chorar diante do temor de
desabamento, funcionários que vi-
ram esse hospital nascer, mas que
não querem morrer com ele”, sus-
tentando que já há consenso para a
busca de novos caminhos para o
hospital e que a garantia da vida dos
trabalhadores tem que ser o centro
da discussão.

O coordenador sindical disse
ainda que assumiu o compromis-
so com os trabalhadores de o SIN-
TUFRJ solicitar ao Crea, que é ór-
gão fiscalizador, um relatório téc-
nico sobre o HU para apresentar aos
trabalhadores.

O diretor do HU disse que quer
um hospital novo para abrigar toda
a estrutura e que almeja um terre-
no mais bem localizado. As pal-
mas do público demonstraram o
apoio à proposta.   A enfermeira
Elionora Baptista de Souza se disse
maravilhada com as explicações,
mas esperava respostas. “Me lem-
bro que há 10 anos abria a porta de
uma sala e via o sol entrando por
uma fresta na parede. Hoje vemos
a praia e estamos com medo. Esse
hospital é a minha casa, mas não
me sinto segura como a maioria.
Já pensou se acontece algo com
cirurgia em sala? Como correr para

SOS HU

IACI Azevedo

JOSÉ Caetano

Fotos: Cícero Rabello

FRANCISCO de Assis

JEFERSON Salazar

Dirigentes e trabalhadores se manifestam
se salvar? Ninguém quer ficar em
casa, mas a gente quer ter seguran-
ça para a nossa vida”, concluiu.

Jairo Villas Boas, da Divisão
de Engenharia, sugeriu a criação
de uma comissão interna multi-
disciplinar, com profissionais
como engenheiros e arquitetos
para discutir com a direção solu-
ções possíveis.

A coordenadora-geral do SIN-
TUFRJ e dirigente da Fasubra, Iaci
Azevedo, explicou que a direção do
Sindicato vem discutindo o pro-
blema com os trabalhadores e que
havia se comprometido a reivindi-
car da direção do HU a reunião que
se realizava naquele momento.
Comentou que, apesar de todas as
ponderações da direção, as pessoas
precisavam de uma atenção espei-
cal, porque estavam abaladas psi-
cologicamente.

Ela parabenizou a direção por
atender ao chamado do Sindicato
e elogiou as iniciativas apontadas.
Fez questão de ressaltar que a ade-
são aos programas de reestrutura-
ção propostos pelo governo não de-
veria apontar para a adoção do
modelo de fundações estatais de
direito privado, acrescentando que
a Fasubra está concluindo um pro-
jeto para os hospitais universitári-
os contando com a participação do
grupo de trabalho que reúne pro-
fissionais de todo o país.

Iaci solicitou treinamento para
as pessoas saberem o que fazer em
caso de situações críticas como essa:
“Se as pessoas não sabem o que

fazer, isso traz intranquilidade”,
ponderou, insistindo que a direção
planeje um esquema de informa-
ção e treinamento para os funcio-
nários.

Neste momento, Kely, da en-
fermagem, contou que no dia em
que os funcionários deixaram o
prédio assustados com a notícia de
um novo estalo nas colunas (na
quinta-feira, dia 24 de junho), as
escadas estavam tomadas de pesso-
as descendo e que uma colega olha-
va a janela pensando em se jogar
nas árvores para escapar. “É preciso
um plano de fuga”, sugeriu.

Jeferson Salazar lembrou que o
Conselho Universitário decidiu de
forma unânime que o modelo das
fundações estatais não seria adota-
do nos hospitais da UFRJ. Ele suge-
riu a produção de informes diários
pelo escritório de engenharia que
acompanha as obras para a comu-
nidade do HU. E assumiu o com-
promisso de, como membro do Con-
selho Universitário, defender a pro-
posta de demolição da perna-seca,
e endossou a proposta de criação de
uma comissão do HU.

José Caetano, da Divisão de Ati-
vidades Gerenciais, solicitou a for-
mação de um plano de controle e
segurança ocupacional e que se cri-
asse uma comissão para sua im-
plantação com o objetivo de tran-
quilizar os trabalhadores. Sugeriu

que se deslocasse um profissional
bombeiro (antigo brigadista) para
servir como referência em momen-
tos de pânico.

Francisco Carlos, representante
da CUT- RJ, lembrou que a Central
tirou resolução que vai encami-
nhar à instância nacional mani-
festando apoio às iniciativas do HU
de segurança para os trabalhado-
res. Para ele, a solução tem de pas-
sar por outro local para o hospital.
O diretor José Marcus Eulálio se
comprometeu com o encaminha-
mento das propostas.

Iaci comentou que é evidente a
necessidade de um plano de segu-
rança e evacuação em caso de emer-
gência num hospital da dimensão
do HU. Explicou que foi importante
o movimento da direção no sentido
de dirimir temores e de se compro-
meter com o atendimento das rei-
vindicações apresentadas na reunião.

A coordenadora do SINTUFRJ
Ednéa Martins achou a abordagem
importante para solucionar as dú-
vidas dos funcionários e também
destacou o fato de o diretor ter acei-
to as propostas feitas, como a di-
vulgação constante de informes
para o corpo social, treinamento
em situações de emergência e cria-
ção de comissões, como a de segu-
rança e planejamento das mudan-
ças estruturais do HU, com profis-
sionais da casa.

A maioria das dúvidas
dos funcionários foi sobre a
implosão de parte do prédio.
Eles também manifestaram
medo com a estrutura.

O diretor informou que o
Conselho de Arquitetura e En-
genharia do Rio de Janeiro
(Crea-RJ) vai dar um parecer
sobre o caso, acrescentando:
“Minha preocupação é com a
segurança de vocês”, lembran-
do o apoio na avaliação de
riscos dos engenheiros da Poli-
técnica, da Defesa Civil Esta-
dual e do Corpo de Bombeiros.
Eulálio explicou que está agin-
do conforme orientação do en-
genheiro responsável e insistiu
que está postergando a decisão
de reabrir a ala interditada para
que a segurança seja ainda
maior.

O coordenador do SINTU-
FRJ, Jeferson Salazar explicou
que era arquiteto e conselheiro
do Crea e que, como membro
do Conselho Universitário, de-
fendeu há três anos atrás a
demolição da perna seca jus-
tamente pela relação custo-
benefício. Ele elogiou a dire-
ção do hospital por esclarecer a
comunidade, desmobilizando
o clima de pavor. Jeferson disse
que leu o laudo do professor
Benjamim Ernani Diaz reco-
mendando a interdição para a
recuperação da área afetada e
informando não haver risco de
desabamento: “O professor Er-
nani tem competência reco-
nhecida internacionalmente.
Além disso, quando assinou o
laudo, colocou seu registro pro-
fissional em jogo  e assumiu
responsabilidade civil e crimi-
nal. Tenho absoluta certeza de
que o professor jamais assina-
ria um laudo técnico do qual
não tivesse plena convicção téc-
nica.”  Lembrou  o sindicalista
com o propósito de tranquili-
zar ainda mais os trabalhado-
res e estudantes.
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SOS HU

Laudo do Crea pode indicar demolição

Comunidade do HU quer a demolição da perna-seca
Segundo o pró-reitor de Plane-

jamento e Desenvolvimento, Car-
los Levi, a situação caminha para
uma definição, como a demolição
da parte do prédio a partir da junta
de dilatação (ao lado do bloco ocu-
pado parcialmente por atividades
do hospital e que continua e que
continua interditado, mas está sen-
do recuperado). Uma outra opção,
segundo o pró-reitor, é a recupera-
ção estrutural do bloco D, se for
possível. Ele informou que vai ser
estudada questão da viabilidade e
do custo.

Levi contou que estava em vias
de ser licitada a contratação do pro-
jeto do bloco (conhecido como ane-
xo A3) e de andares inferiores da
perna-seca. Mas a decisão precisou
ser reavaliada devido ao acidente
nos pilares. Já havia a deliberação
de demolição em 2009, mas foi
questionado se a UFRJ passou a
considerar alternativas, como a que
estava em curso de recuperar o blo-
co D e demolir apenas andares su-
periores da perna-seca para garan-
tir a recuperação dos demais. Agora
para não correr mais riscos, a ideia,
segundo o pró-reitor, é demolir a
parte restante e ver se há possibili-
dade de recuperação da ala A3, em
termos de segurança e custo.

“Essa é a tendência. Não temos
uma decisão. Estamos esperando
passar a fase mais crítica. A partir
de quarta-feira, quando voltarmos
a ocupar a A3, vai se discutir os
desdobramentos”, antecipou, di-
zendo que se a demolição for a
decisão, o processo pode ser rápido,
já que a estratégia é a agilização de
uma solução para que não haja
outros riscos.  Quando se fala em
demolição, a referência é em rela-
ção à perna- seca, ou parte dela.
Para a área em uso não se cogita
esse tipo de intervenção.

Dez mil por dia

O engenheiro Jacques Sheri-
que, da Comissão de Acompanha-
mento e Prevenção de Acidentes
do Conselho Regional de Enge-
nharia e Arquitetura (Crea), in-
tegrou a comissão que vistoriou
as obras de recuperação dos pila-
res da perna-seca.

Segundo relata, a situação é
grave, porque há muita corrosão
na base dos pilares, que chega-
ram a entrar em colapso (prati-
camente se rompendo). Eles fo-
ram sustentados por outros pila-

Na reunião, o diretor José
Marcus comentou que é respon-
sável por cinco mil vidas. Mas
num balanço mais afiado, o
número aumenta. São cerca de
3.500 funcionários, 1.200 alu-
nos só da Faculdade de Medici-
na, 2 mil de outras graduações;
em média 300 pacientes inter-
nados (hoje há 105), 1.500 aten-
dimentos nos ambulatórios
(que com acompanhamento de
familiares pode saltar para 3
mil pes-soas). Talvez chegue a
10 mil o número de pessoas que
circulem diariamente no hos-
pital, reconhece o diretor, ape-

sar de ainda não ter feito o
cálculo exato. Em nota divul-
gada no dia 28 de junho, a dire-
ção do HU informa a retomada
a partir do dia 29 das atividades
de ensino. Entre as  atividades
assistenciais, o serviço de inter-
corrências clínicas e cirúrgicas
(Sicc) já está funcionando no
subsolo. Também estão funcio-
nando normalmente os serviços
de ambulatório e de exames
complementares. Segundo a
nota, serão internados pacientes
clínicos ou cirúrgicos que apre-
sentem critério de urgência ou
emergência.

Bloco A3 pode ser
ocupado na quarta

O professor da Escola Politécnica, engenheiro Benja-
mim Ernani Diaz, autor dos laudos sobre a situação na
perna-seca, disse que atualmente 8 pilares se encontram
reforçados no lance do subsolo: “O prosseguimento da
ruptura está provavelmente descartado hoje (dia 1o) com
elevada probabilidade. Os trabalhos de reforço destes
mesmos pilares no primeiro e no segundo piso vão
continuar e pretende-se terminar até quarta-feira, dia 7, no
total de 24 lances de pilares”, explicou.

O professor explicou que foi feita vistoria no trecho na
área em que houve a ruptura dos pilares e acima do
terceiro piso. “Constatou-se que a estrutura acima do
segundo piso está adequada para suportar as cargas
existentes, pois os pilares se apresentam com a sua
armadura quase sem corrosão”, comentou ele.

Segundo conta, esta parte do prédio será reforçada da
forma convencional depois que os serviços emergenciais
forem terminados.

Ele avaliou que, depois de completado o reforço de 24
lances de pilares, o restante do bloco A3 pode ser
reocupado, “pois a segurança do prédio será restituída
para as cargas atuantes presentes”.

res. O que levou às obras de recupe-
ração.

Contou que estão sendo recu-
perados oito pilares ao todo: os dois
comprometidos e outros também
afetados, que podem, com o passar
do tempo, também entrar em co-
lapso. Mas ele destaca que a tal
situação é na área desocupada. Não
área em uso: “Não existe vestígio
de corrosão, em função da área ser
protegida, em uso e em manuten-
ção”, comentou, ponderando: “Na
perna-seca, não digo que pode ruir.

Mas pode haver abalo em alguns
pilares”. Embora na área em que
está sendo feita a recuperação, o
risco tenha se reduzido a pratica-
mente zero com a reforma.

“Os engenheiros que fizeram
os cálculos estruturais para o refor-
ço dos pilares o projetaram para
aguentar até três vezes mais a car-
ga que deveria. O pilar reconstruí-
do está quase cinco vezes maior
que o original. Com o reforço, não
há mais perigo de ruir na área da
recuperação”, explicou o engenhei-

ro, alertando, no entanto, que
ainda há muitas áreas com pila-
res com corrosão na base, tudo
detalhado no laudo que será pro-
duzido e que deve estar pronto
em um mês.

 Ele avalia que a tendência
é a indicação da demolição da
parte não utilizada  já que a
comissão detectou que depois
de 50 anos sem manutenção, o
custo de recuperação pode che-
gar a três vezes o valor de um
novo hospital.

TRABALHADORES fazem perguntas e opinam sobre o futuro do HU
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GT-SINTUFRJ

Na reunião do GT-Seguran-
ça do SINTUFRJ realizada dia
1º de julho no Espaço Cultu-
ral, que reuniu 21 trabalhado-
res, o debate foi rico e impor-
tantes propostas foram aprova-
das. Uma delegação de 38 com-
panheiros – 13 observadores e
25 vigilantes – irá defendê-las
no XIX Seminário Nacional de
Segurança das Instituições Pú-
bl icas  de  Ensino Super ior
(Ipes) a ser realizado de 19 a 24
de julho em Recife (PE).

O GT avaliou que o Semi-
nário Nacional é uma impor-
tante atividade para as univer-
sidades, e como existe um pro-
jeto nacional de segurança ela-
borado pela Fasubra –, que é
corresponsável pela organiza-
ção do evento –, deve-se inves-
tir em sua participação, com
ampliação para todos os traba-
lhadores da área de segurança,
dirigentes dos sindicatos filia-
dos à Federação, e não somente
aos vigilantes patrimoniais das
universidades.

A reunião contou com a
participação dos coordenadores
gerais, Francisco de Assis e Jo-
nhson Braz; de Políticas Soci-
ais, Carmen Lúcia; de  Organi-
zação e Política Sindical, Car-
los Pereira, Manoel Dantas e Lu-
ciano da Cunha; de Comunica-
ção, Nivaldo Holmes Filho; e
de Esportes e Lazer, Edmilson
Gomes, o Pulé.

No debate, os coordenado-
res-gerais defenderam a luta
pela capacitação de todos os
cargos e os participantes da
base da categoria apresenta-
ram sua opinião e questões
específicas.

Propostas ao SeminárioPropostas ao SeminárioPropostas ao SeminárioPropostas ao SeminárioPropostas ao Seminário
1 – Lutar pela abertura de con-
curso público para todos os car-
gos que atuam na área de segu-
rança;
2 – Dia de Mobilização Nacional
dos Trabalhadores que atuam di-
reta e indiretamente na área de
segurança das universidades;
3 – Incluir os trabalhadores da
área de segurança (porteiros, re-
cepcionistas, administradores
de edifício e administrador de
sede, brigadistas) como delega-
dos ao próximo Seminário Na-

Reunião do GT-Segurança do SINTUFRJ aprovou propostas ao evento e para o grupo de trabalho

Delegação da UFRJ participará do Seminário
Nacional de Segurança das Ipes

ELEITOS
Pela base: Carlos Fran-

cisco de Mendonça (Institu-
to de Geociências), Givanil-
do de Souza (Prefeitura), José
Caetano Ribeiro (HUCFF),
Boaventura Sousa Pinto (Ins-
tituto de Geociências), Ge-
raldo Teotônio da Silva (Es-
cola da Química), Valcilene
Ribeiro Costa (IPPMG), Ger-
cino Teotônio da Silva Fi-
lho (Instituto de Biologia),
Jorge Luiz Ferreira (IPPMG)
e Aluízio Nascimento (Ins-
tituto de Neurologia). Pela
direção: os quatro represen-
tantes da direção do Sindi-
cato ainda serão definidos.

Propostas
para o
GT-Segurança

Na reunião em que se
discutiu os problemas in-
ternos das unidades, os tra-
balhadores da área de se-
gurança que participaram
levaram uma série de dú-
vidas e questões específicas.

O funcionamento do
trabalho da Diseg (Divisão
de Segurança da Prefeitura
Universitária) foi explica-
do e solicitado um treina-
mento básico a ser realiza-
do pela divisão para os de-
mais trabalhadores que
atuam na área.

Para aprofundar o de-
bate e discutir as deman-
das do seminário nacional
e do seminário interno, de-
cidiu-se organizar uma
agenda de reunião perma-
nente do GT.

Após a participação no
seminário de segurança
haverá reunião do GT-Se-
gurança para avaliação e
discussão da organização
do seminário interno que
será organizado pelo SIN-
TUFRJ .  F icou dec id ido
também que haverá reu-
nião do GT dia 31 de agos-
to, às 10h, em local ainda
a definir.

cional de Segurança ou troca
de nomenclatura do atual se-
minário para Seminário de Vi-
gilantes;
4 – Lutar pela implantação de
programas de capacitação pro-
fissional para todos os traba-
lhadores que atuam na área de
segurança;
5 – Referendar a participação
dos vigilantes da UFRJ no XIX
Seminário Nacional  de Segu-
rança conforme aprovado em
reunião específica já realizada
pela coordenadora da região Su-
deste, Kátia Conceição.

ConsensosConsensosConsensosConsensosConsensos
A infraestrutura para a de-

legação também foi um dos
pontos bem debatidos. A dire-
ção levantou suas considera-
ções sobre o custo desta im-
portante atividade, haja vista
os gastos com o Congresso do
SINTUFRJ e a projeção quanto
à eleição.

Após várias intervenções,
chegou-se ao consenso de que
o SINTUFRJ garantirá o trans-
porte para toda a delegação do
GT-Segurança (13 observado-
res, sendo nove de base e qua-

tro da direção como represen-
tação política e os 25 delega-
dos da Vigilância).

Caso os vigilantes consi-
gam transporte por seus pró-
prios meios, o SINTUFRJ ga-
rantirá apenas a verba de su-
primento para eventualidades
e o custo das inscrições dos 25
delegados da Vigilância.

Farão parte dos custos do
SINTUFRJ os coordenadores da
região Sudeste para o Seminá-
rio Nacional, Kátia Conceição
(Praia Vermelha) e Antônio
Fernando (Diseg).

REUNIÃO do GT foi concorrida e reuniu trabalhadores que ficam de frente nas unidades

Fotos: Cícero Rabello

GERALDO Teotônio da Silva, Escola de Química; Juscelino Ribeiro, vigilante e Francisco de Assis



ÚLTIMA PÁGINA

O Projeto de Educação Esportiva
da UFRJ leva, além da prática de
futebol, cidadania às crianças de 8
anos e jovens até os 16 anos das co-
munidades próximas ao Fundão e
bairros mais distantes . O projeto é de
iniciativa da Pró-Reitoria de Pessoal
e tem o apoio do SINTUFRJ.  Inicial-
mente era voltado somente para os
meninos, mas agora existe uma pro-
fessora de Educação Física para aten-
der as meninas que sonham jogar
profissionalmente. Quem sabe não
sairão dos campos da UFRJ as revela-
ções da Copa de 2014. As inscrições
encontram-se abertas.

As atividades, desenvolvidas por
um grupo de servidores da UFRJ, são
realizadas no campo da Prefeitura
Universitária. São 45 alunos na par-
te da manhã e 35 à tarde. Os interes-
sados em se inscrever devem procu-
rar os coordenadores do projeto: Vil-
ton Cardoso e Jorge do Carmo, de
terça a sexta-feira (quatro dias), das
8h às 12h, e às terças e quintas-feiras
(dois dias), das 14h às 16h.

Os documentos necessários para
inscrição são: atestado médico, có-
pia da Certidão de Nascimento, duas
fotos 3 x 4, cópia da Carteira de
Identidade do responsável, que tam-
bém deve preenche um formulário.

Projeto da UFRJ mistura esporte e cidadania
Atende dependentes dos funcionários e crianças e jovens de várias partes do Rio de Janeiro

Reforço escolarReforço escolarReforço escolarReforço escolarReforço escolar
“Este projeto também é escolar.

As crianças podem ter aula de reforço
de matemática, além de palestras re-
gulares, que são dadas por profissio-
nais convidados pela coordenação do
projeto”, declara Vilton Cardoso, in-
formando ainda que a coordenação
negocia parceria com o HU para
acompanhar os alunos na área de
fisioterapia. “Pretendemos criar uma
equipe multidisciplinar através de
mais parcerias”, anuncia.

Oswaldo José da Fonseca, o
Zeca, faz parte da comissão que
administra o campo. Ele é apo-
sentado e integrante da velha
guarda que iniciou as peladas no
campus do Fundão. Zeca diz que
os problemas são muitos e não há
muita infraestrutura. Ele sente
falta do tempo que havia mais
atividades e comemorações no

Fundão. “Não temos banheiro
para os garotos, bebedouros, e mui-
tas vezes tiramos dinheiro do nos-
so bolso. É tudo no improviso. An-
tigamente tínhamos várias ativi-
dades, fazíamos churrascos no fi-
nal de semana, e agora quase nada
acontece”, relata.

Apesar das dificuldades, Jorge
do Carmo fala com satisfação de
poder fazer este tipo de trabalho
com as crianças, um esforço pes-
soal de cada integrante da comis-
são do projeto, e apresenta o mas-
cote do time Yuri Godoy, 9 anos, o
“Romarinho”. Segundo ele, o
campo A é mantido da melhor
forma possível, ainda que não seja
o ideal, e o campo B está sendo
reformado. Provavelmente será
inaugurado daqui a três meses.
“Foi um desafio nosso conseguir
recursos com a administração cen-

Administrador reivindica investimentos
Atualmente, cerca de 80 menores frequentam diariamente, de terça-feira a

quinta-feira, o Campo da Prefeitura da UFRJ. Todos são  participantes do projeto de
Educação Esportiva oferecido pela universidade. Mas a precariedade da infraestrutu-
ra do local chega a ser constrangedora. Afinal, trata-se de crianças e adolescentes de
ambos os sexos.  Falta para os atletas em formação banheiros e vestiário em
condições de uso. Eles são obrigados a usar as instalações sanitárias, em péssimo
estado de limpeza e conservação, do bar que funciona dentro do espaço universitário.
A sujeira nas áreas livres em torno dos campos de futebol é outro inconveniente. Os
arrendatários do comércio não retiram o lixo produzido pelos clientes.

Segundo Oswaldo José da Fonseca, o Zeca, que administra o Campo da
Prefeitura desde abril, a limpeza e a manutenção dos gramados são feitas por
pessoas pagas com dinheiro de aluguel dos campos. Mas às vezes ele precisa
completar com o próprio dinheiro para depois ser ressarcido pela Prefeitura.
Água potável para beber também é escassa. Devido a falta de bebedouros, os
coordenadores do Projeto de Educação Esportiva improvisam com um vasilha-
me de plástico.

“Quando cheguei aqui o lixo era tanto que encheu dois caminhões. Essa
área de lazer existe desde 1957 e contava com arquibancada, escolinha de
futebol e atividades recreativas para os adultos. Todos cuidavam, dava gosto
frequentá-la”, diz Zeca, que garante estar fazendo um trabalho voluntário. O
ideal, em sua opinião, seria a destinação de uma verba para custear as despesas
com o espaço, que ele sonha em ver totalmente revitalizado.

tral e manter o campo funcio-
nando”, diz Jorge do Carmo.

Para provar que mesmo com
dificuldades o projeto vale a pena,
o pequeno Yuri, feliz, tranquilo e
com enorme sorriso no rosto, diz
que seu sonho é ser jogador profis-

LOCAL úmido, sujo e descascado serve de vestiário aos atletas

OSWALDO JOSÉ EDUCAÇÃO ESPORTIVA é para crianças, adolescentes e jovens de ambos os sexos

COORDENADORES Jorge do Carmo e Vilton Cardoso

Fotos: Cícero Rabello

sional. Vanessa Godoy, sua mãe,
o acompanha sempre e diz que
soube do projeto por um amigo
onde mora, no Parque União. “O
pai também tem talento e o fi-
lho não fugiu ao sangue”, afir-
ma orgulhosa.


