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Segmentos elegem representantes
para o Conselho Deliberativo

COMPLEXO HOSPITALAR

Os técnicos-adminis-
trativos lotados nos hos-
pitais têm até sexta-feira,
dia 22 de outubro, para se
candidatarem à eleição
de representantes ao
Conselho Deliberativo pro-

Grande manifestação contra o retrocesso

Vitória em Uberlândia
A seleção do SINTUFRJ sagrou-se campeã no I Torneio de

Futebol Interestadual, realizado pelo Sindicato dos Trabalha-
dores em Educação da Universidade Federal de Uberlândia,
entre os dias 8 e 11 de outubro. Na foto, o capitão Washington
levanta a taça.  PÁGINA 2

visório do Complexo Hos-
pitalar. Também participam
do pleito docentes e estu-
dantes.

Para preparar a eleição
dos representantes, o SIN-
TUFRJ organizou dois se-

minários – um no Fundão,
dia 13, e outro na Praia
Vermelha, dia 15.

A decana do Centro de
Ciências da Saúde, Maria
Fernanda Quintela, informa
que a categoria deverá vo-

tar em quatro nomes para
a representação dos técni-
cos-administrativos: os
dois mais votados partici-
parão do Conselho como
efetivos e os outros dois
serão suplentes. A norma

eleitoral determina que
somente poderão se can-
didatar e votar os  funcio-
nários efetivamente lota-
dos nas unidades que in-
tegram o Complexo Hos-
pitalar. PÁGINAS 6 E 7.

Centrais sindicais, movimentos so-
ciais e estudantes vão às ruas nesta
quinta-feira, dia 21, a partir das 15h,
na Candelária, em defesa do emprego,
direitos, soberania nacional e patri-
mônio público.

Da Candelária, os manifestantes
seguem em passeata pela Avenida Rio

Branco até a sede da Petrobras, onde pro-
movem um abraço à empresa. Está con-
firmada a presença do presidente nacio-
nal da CUT, Artur Henrique. O ato tem o
objetivo de deixar claro que o Brasil não
pretende voltar atrás. Não quer que vol-
tem ao poder aqueles que venderam o
patrimônio público, arrocharam os sa-

lários, se submeteram ao FMI, pro-
vocaram um desemprego crescente e
criminalizaram os movimentos so-
ciais. Organização do ato: MST/SIN-
DPETRO-RJ / FUP / CUT-RJ / CTB /
UNE / Via Campesina / Federação de
Mulheres do Estado do Rio de Janei-
ro. Fonte: http://www.cutrj.org.br/

NELSON Souza, Neuza Luzia, Sylvia Vargas e Armando Nogueira no seminário organizado pelo SINTUFRJ, no dia 13, no Salão Nobre do IPPMG
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DOIS PONTOS

É Campeão! Depois de anos, SINTUFRJ se consagra
campeão no Torneio de Uberlândia

A nova Coordenação de Esporte
e Lazer começou a gestão com o pé
direito. “Enfim, campeões”, come-
morou fartamente o coordenador
Jorge Inácio ao dar a notícia: nos
dias 8, 9, 10 e 11 de outubro, a
seleção de futebol do SINTUFRJ,
que partiu para Uberlândia para
participar do torneio comemora-
tivo dos 20 anos do Sintet-UFU,
venceu a primeira partida por 3 x 0
contra o sindicato da UnB, e de-
pois enfrentou o sindicato de Goi-
ás, para o qual perdeu por 2 x 1 –
“graças a uma atuação desastrosa
do juiz, que deixou de assinalar
três pênaltis  claros a nosso favor,

sem falar nas faltas invertidas, sem-
pre contra o SINTUFRJ”, lembra o
coordenador.

A decisão foi disputada con-
tra o time do Sintet-UFU, que só
havia feito uma partida na aber-
tura e ficou aguardando a final
do torneio.

Jorge Inácio explica: “Este fato
ocorreu porque o sindicato de Juiz
de Fora avisou à comissão organi-
zadora que não iria participar do
jogo previsto para o dia 5. Por causa
deste fato lamentável o SINTUFRJ
e o DF foram prejudicados, fazendo
três jogos, e o Sintet-UFU somente
dois. Mas nem isso conseguiu tirar
o brilho do time do SINTUFRJ, que
venceu os donos da casa por 2 x 1,
sagrando-se campeão do torneio”,
comemorou o coordenador.

Empolgado com a atuação de
toda a equipe, Jorge Inácio, em
nome da Coordenação de Esporte e
Lazer (João, Japonês, Valdeir, Jorge
Inácio), fez questão de registrar far-
tos agradecimentos: “À comissão
organizadora do torneio na figura
dos diretores Edmilson e Celeste do
Sintet-UfU, aos atletas que sempre
atenderam as solicitações da Coor-
denação, ao Dimas pelo excelente
trabalho  na recuperação dos nos-
sos atletas, ao pessoal de apoio, Eli-
as e Wellington, ao Jorge Pierre,
que foi fundamental no auxílio

técnico, ao José Neto (Chapéu), que
cuida do nosso material, e à nossa
treinadora Carla Nascimento, que
sempre consegue desenvolver um
trabalho excelente quando tem
uma Coordenação que lhe passe
segurança. Enfim agradecer tam-
bém o apoio de toda Direção e
Trabalhadores(as) do Sintufrj, por-
que sem apoio de vocês nada seria
possível.”

O capitão Washington Luiz
Moura da Silva (Diseg) também se
desfez em elogios: “Quero começar
parabenizando o Sindicato – espe-

cificamente a Coordenação de Es-
portes. Carla conseguiu formar
uma equipe bastante forte, tanto
na parte técnica quanto na parte
física”, não esquecendo de “enal-
tecer o trabalho dos bastidores, do
Chapéu, como roupeiro, os auxili-
ares técnicos, como o Jorge Pierre,
o Salsicha e o trabalho importante
do massagista, o enfermeiro Di-
mas, o Tim Maia, do HU”.

À técnica, Washington dedica
mais alguns elogios. “Carla é aque-
la força, aquela coragem que ela
passa pra gente. Não deu outra coi-

sa. Era nossa obrigação ganhar essa
competição. O forte mesmo foi a
união da equipe”, diz o capitão,
adiantando que nos planos do time
está a participação em amistosos
para manter a união do grupo até
a Copa Fasubra, em 2011.

“Eu, como capitão, queria de-
dicar essa conquista à professora
Carla. Todos somos merecedores.
Mas se tem alguém que merece
mais, com certeza é a nossa queri-
da Carla. Ela chora, passa uma
emoção para a gente muito gosto-
sa”, declara Washington.

Estou escrevendo para agradecer e
elogiar a matéria publicada no jornal
do SINTUFRJ sobre o último Seminá-
rio Sr. Dino. A qualidade do texto ficou
ótima! Obrigada também pela publi-
cação das receitas elaboradas pela Mô-

Fotos: Divulgação

CARTAS
nica Freire Martinez, que é muito de-
dicada à organização deste evento.

Abraços,
Danielly Costa, doutoran-Danielly Costa, doutoran-Danielly Costa, doutoran-Danielly Costa, doutoran-Danielly Costa, doutoran-

da do Instituto de Bioqda do Instituto de Bioqda do Instituto de Bioqda do Instituto de Bioqda do Instituto de Bioquuuuuímicaímicaímicaímicaímica
MédicaMédicaMédicaMédicaMédica

Mídia golpista ou polariza-Mídia golpista ou polariza-Mídia golpista ou polariza-Mídia golpista ou polariza-Mídia golpista ou polariza-
ção midiática?ção midiática?ção midiática?ção midiática?ção midiática?

Alguém que acompanhasse a re-
alidade do país exclusivamente atra-
vés dos grandes veículos de imprensa
poderia ter a nítida impressão que
uma verdadeira guerra se trava entre
governo e a grande mídia. Quem, no
meio dessa batalha de versões tão
diferentes, estaria com a razão?

Que as mais tradicionais em-
presas de comunicação no país nu-
tram simpatia pelo PSDB não é no-
vidade para ninguém minimamen-
te informado, e ninguém tem dúvi-
das das afinidades ideológicas de
empresas como a Globo ou a Folha
com o tucanato. O que se tem nos
principais veículos de mídia é, na
verdade, uma campanha pró-PSDB,
contra o governo e sua candidata,

mas que não se aproxima do golpis-
mo. Nem mesmo poderia, já que os
grandes setores da burguesia, como
os bancos, estão fechados com a can-
didatura Dilma - a campanha da
petista, por exemplo, angariou qua-
se o triplo de doações eleitorais dos
bancos e empreiteiras que o candi-
dato tucano (R$11 milhões contra
R$ 3 milhões).

O que se tem, portanto, é a opo-
sição política de uma burguesia es-
pecífica, historicamente reacioná-
ria, mas que não pode ser golpista,
já que outros setores burgueses estão
com Dilma e o governo. São rusgas
entre setores cujos interesses, ade-
mais, não são antagônicos.
Fábio Marinho Fábio Marinho Fábio Marinho Fábio Marinho Fábio Marinho – – – – – Técnico-Técnico-Técnico-Técnico-Técnico-
Administrativo em EducaçãoAdministrativo em EducaçãoAdministrativo em EducaçãoAdministrativo em EducaçãoAdministrativo em Educação
da ESS.da ESS.da ESS.da ESS.da ESS.

O II  Encontro de Sa-
bores  e  Saberes  será rea-
l izado dias 21 e  22,  das
9h às 17h, no Restauran-
te  Univers i tár io .  É  um
evento anual que celebra
o  Dia  Mundia l  da  A l i -
mentação. Decorrente da
parce r ia  en t re  Res tau-
r a n t e  U n i v e r s i t á r i o ,
Agência UFRJ de Inova-
ção e  Inst i tuto de Nutri-
ção José  de Castro,  esta
segunda edição integra a
programação comemora-
t iva dos 90 anos da UFRJ
e da Semana Nacional de
Ciência e  Tecnologia.

Sofrimento no trabalho e suicídio
A Diretoria de Extensão do IESC convida para a

palestra  de Nilson Netto Berenchtein (doutorando da
PUC/SP) e Terezinha Martins dos Santos Souza (profes-
sora adjunta do IESC) a ser realizado no dia 22 de
outubro, das 11h30 às 13h, no Anexo da PR5 – Praça
Jorge Machado Moreira – Ilha do Fundão.

Sabores e Saberes

O capitão Washington
parabenizou o Sindicato e dedicou
a conquista à técnica Carla

O evento tem por ob-
jet ivo promover o encon-
tro de experiências e  de
saberes  tradicionais  e  ci-
e n t í f i c o s  e m  t o r n o  d a
alimentação nas perspec-
t ivas culturais ,  ambien-
tais ,  sociais  e  da saúde.
E s t ã o  p r e v i s t o s  p a r a  a
p r o g r a m a ç ã o  o f i c i n a s ,
mesa-redonda, avaliação e
o r i e n t a ç ã o  n u t r i c i o n a l
dos part icipantes ,  tes tes
sensor iais  de  al imentos
funcionais, feira agroeco-
lógica  da  UFRJ ,  lança-
mento de l ivro e  at ivida-
des culturais .

REAJUSTE AMIL SAÚDE
O Setor de Convênios informa que na próxima

fatura com vencimento no mês de novembro de
2010, haverá reajuste de 6,73% para todos que se
encontram no plano.

O reajuste pedido pela Amil foi de 11,82%. Mas
após inúmeras negociações, o índice foi reduzido.
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NOSSOS DIREITOS

Seminário esclarece dúvidas
sobre aposentadoria especial

Para reivindicar a
averbação do tempo
especial
11111ooooo – – – – – Servidor faz solicitação à sua unidade
22222ooooo – – – – – Unidade autua o processo e encaminha à SEDD/DVLE
33333ooooo – – – – – A seção analisa o amparo legal e encaminha o
processo à SG-4
44444ooooo  –  –  –  –  – A SG-4 autoriza e encaminha o processo à DVCA
55555ooooo – – – – – DVCA efetua o lançamento no sistema e encami-
nha o processo à unidade
66666ooooo – – – – – Unidade providencia a publicação da averbação
no boletim da UFRJ, convoca o servidor e arquiva o
processo após a sua ciência

A diretoria do SINTUFRJ
promoveu seminário especial
para continuar o processo de es-
clarecimento de dúvidas em re-
lação à aposentadoria especial,
iniciado nas últimas edições do
jornal. O evento foi na manhã
de 14 de outubro no Salão Azul
da Reitoria, atraiu muita gen-
te e mostrou que a complexi-
dade da questão requer ainda
muito trabalho.

 A mesa do seminário foi
composta pelas coordenadoras
Noemi Andrade e Gerly Miceli,
pelos advogados Alexandre Fe-
cher e Mara Vasquez, e pela di-
retora da Divisão de Legislação
da PR-4, Gil de Oliveira.  Ale-
xandre apresentou um rápido
histórico do processo de apo-
sentadoria especial e Gil falou
sobre os procedimentos neces-
sá-rios para consegui-las. No se-
minário cogitou-se a produção
de uma cartilha explicativa e a
criação de um link na página
do Sindicato para perguntas e
dúvidas que servirão de subsí-
dio para a montagem da carti-
lha.

A direção quer que o servi-
dor tenha todo o esclarecimen-
to necessário para não sair pre-
judicado ao realizar seu pro-
cesso de aposentadoria. A coor-
denadora de Política Sindical,
Gerly Miceli, destacou que há
dois projetos que regulamen-
tam a aposentadoria especial
dos servidores públicos em tra-
mitação no Congresso Nacio-
nal que devem ser objeto de mo-
bilização da categoria. São
eles: PLP 555/2010 e 554/2010.
“Esta é uma frente de luta que
não podemos perder de vista.

Algumas dúvidas levantadas

Não discutiremos a questão
neste seminário, mas cabe ou-
tro momento para debate a fim
de apresentarmos alternativas
e fazermos lobby com os parla-
mentares do Rio de Janeiro”,
anunciou.

Mandado de InjunçãoMandado de InjunçãoMandado de InjunçãoMandado de InjunçãoMandado de Injunção
Gil de Oliveira explica que

em relação ao Mandado de In-
junção, com a Orientação Nor-
mativa, faz juz à aposentado-
ria especial quem tem 25 anos
seguidos sem intervalo traba-
lhado em local insalubre. “Es-
tou falando de tempo insalu-
bre. Se quiser aposentar-se pela
especial, pode contar o tempo
da CLT, mas ele vai perder. Um
exemplo: de 1985 a 2010 vai
fazer 25 anos. Então são 25 anos
corridos. Ele vai apresentar ape-
nas o contracheque. Fiz seis
exemplos aleatórios e quem ga-
nha de R$ 8 a R$ 11 mil perde de
R$ 6 a R$ 4 mil. É salário bru-
to, gente! A perda é muito gran-
de, não é vantagem”, esclarece.

Segundo Gil, o  requerimen-
to para contagem especial está
amparado nos dois processos
movidos pelo Andes e pela Fa-
subra. Com isso, ela explica que
são levados em conta os proces-
sos dos sindicalizados em de-
corrência da interpretação da
Justiça.

Segundo explicação do ad-
vogado Alexandre Fecher, é op-
ção do servidor se sindicalizar e
o Sindicato não dá esta orien-
tação por ser uma questão po-
lítica. Mas o Mandado de In-
junção determina o direito aos
sindicalizados à Fasubra e seus
sindicatos filiados.

Se a pessoa já está aposentada por tempo
Se a pessoa já está aposentada por tempo
Se a pessoa já está aposentada por tempo
Se a pessoa já está aposentada por tempo
Se a pessoa já está aposentada por tempo

especial pode pedir revisão?especial pode pedir revisão?especial pode pedir revisão?especial pode pedir revisão?especial pode pedir revisão?

Mara – Pode ser feito o pedido de revisão de

aposentadoria.
Gil – No caso do servidor já aposentado, ele

tem que comparecer à Divisão de Legislação na

sala 837, preencher requerimento de solicitação

de revisão de aposentadoria e apresentar os con-

tracheques. E a gente vai realizar a revisão.Pode e

está sendo feito.

Quem solicita abono de permanência
Quem solicita abono de permanência
Quem solicita abono de permanência
Quem solicita abono de permanência
Quem solicita abono de permanência

cai automaticamente na regra da apo-
cai automaticamente na regra da apo-
cai automaticamente na regra da apo-
cai automaticamente na regra da apo-
cai automaticamente na regra da apo-

sentadoria com perdas?sentadoria com perdas?sentadoria com perdas?sentadoria com perdas?sentadoria com perdas?

Gil – Com certeza. Você pode requerer o

abono pelo artigo segundo que você conta

ágio com anos e depois se aposentar pelo

artigo sexto. Não é obrigatoriamente o mes-

mo artigo que dá direito ao abono. Pode ser

outro artigo.

A decisão do Mandado de Injunção
A decisão do Mandado de Injunção
A decisão do Mandado de Injunção
A decisão do Mandado de Injunção
A decisão do Mandado de Injunção

normatiza a aposentadoria especial
normatiza a aposentadoria especial
normatiza a aposentadoria especial
normatiza a aposentadoria especial
normatiza a aposentadoria especial

prevista no artigo 40 da Constitui-
prevista no artigo 40 da Constitui-
prevista no artigo 40 da Constitui-
prevista no artigo 40 da Constitui-
prevista no artigo 40 da Constitui-

ção?ção?ção?ção?ção?
Mara – Não. Ela não normatiza. Na

verdade o Mandado de Injunção só dá co-

bertura provisória na falta desta regula-

mentação. E determina a aplicação da

legislação análoga do trabalhador da ini-

ciativa privada do regime geral da previ-

dência ao servidor estatutário. Regra essa,

como a Gil lembrou, que já vem sendo

cumprida para os servidores públicos que

eram celetistas até dezembro de 1990.

Documentação
(página da PR-4)
 Formulário próprio de requerimento:
 Autorização da chefia/diretor
 Original e cópia do contracheque ou da ficha

financeira (comprovando o recebimento do adi-
cional de insalubridade)
 Dados pessoais e funcionais
 Mapa de tempo de serviço
 Mapa de tempo de serviço mês a mês (somente

para servidor que teve afastamento no período)
 Filiação ao SINTUFRJ (último contracheque)

À MESA: Mara, Gil, Noemi, Gerly e Alexandre esclarecem dúvidas sobre aposentadoria

Fotos: Cícero Rabello

Na próxima edição continuaremos a publicar mais perguntas e os
devidos esclarecimentos. Inclusive a explicação jurídica do advogado Ale-
xandre Fecher. Além das apresentações de Gil de Oliveira e de Alexandre,
foram feitos três blocos de várias perguntas durante o seminário.

É preciso ser sindicalizado para
É preciso ser sindicalizado para
É preciso ser sindicalizado para
É preciso ser sindicalizado para
É preciso ser sindicalizado para

ter direito ao Mandado de Injun-
ter direito ao Mandado de Injun-
ter direito ao Mandado de Injun-
ter direito ao Mandado de Injun-
ter direito ao Mandado de Injun-

ção?ção?ção?ção?ção?
Mara – É para todos os servidores

das universidades filiados à Fasubra,

isto é, aos seus sindicatos filiados.
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AUDITORIA

Irregularidades chamam a atençãoIrregularidades chamam a atençãoIrregularidades chamam a atençãoIrregularidades chamam a atençãoIrregularidades chamam a atenção

A seguir, alguns pontos apresentados no
relatório de auditoria que chamam a atenção e
fundamentam as irregularidades constatadas:

 Estranhamente, os diretores que fi-
caram responsáveis pela entrega do material
para auditagem não apresentaram todos os
documentos do período de 2004 a 2008, exata-
mente aqueles que deram origem à contrata-
ção da auditoria.

 Há fortes indicativos de fraudes nos
gastos com as rubricas de vale-refeição e tickets-
combustível. Pois estes aumentaram na ordem
de 150% desde o ano de 2004.

 Gastos com combustíviesGastos com combustíviesGastos com combustíviesGastos com combustíviesGastos com combustívies
 em 2006 - R$ 023.808,00
 em 2007 - R$ 047.561,00
 em 2008 - R$ 082.497,00
 em 2009 - R$ 170.164,00

 Houve aumento substancial nas
despesas com repografia, apesar da redução
da demanda.

 O relatório final constata que houve
desvio na folha de pagamento a título de em-
préstimos a funcionários (uma caixinha ad-
ministrada por eles) e contribuição recreativa.

Ressalte-se que a documentação com-
pleta de janeiro a dezembro de 2008 não foi
entregue, pois a auditagem foi feita por
amostragem. Ficaram em aberto os meses de
fevereiro a maio de 2008, o que pode signifi-
car um aumento do desfalque.

 Foram detectados pagamentos em
duplicidade de tickets-refeição e vales-com-
bustível a quatro funcionários e duas pessoas
que não pertencem ao quadro de funcioná-
rios da entidade.

 Acrescente-se que até a presente
data não houve prestação de contas das
festas de confraternização de dezembro de
2008 e outros eventos, um valor em aberto
de R$ 23.690,00.

 A empresa de contabilidade RGN
Assessoria Empresarial permaneceu prestando
serviço ao sindicato, apesar de ter sido aponta-
da pela auditoria, desde o relatório prelimi-
nar, como responsável por uma série de erros
no controle da contabilidade e na folha de
pagamento, causando prejuízos financeiros à
entidade. Acrescente-se o fato da responsável
por esta empresa ter admitido, por escrito,  que
um funcionário seu manipulou, fraudulen-
tamente, a folha de pagamento do SINTUFRJ.

Medidas tomadasMedidas tomadasMedidas tomadasMedidas tomadasMedidas tomadas até o momentoaté o momentoaté o momentoaté o momentoaté o momento

No sentido de cumprir o compromisso
assumido por nós, de apurarmos os fatos e
identificarmos todos os envolvidos, toma-
mos as seguintes iniciativas:

 A primeira iniciativa foi encami-
nhar este relatório à 37ª Delegacia, onde está
em andamento o inquérito policial, para
que ele pudesse se tornar mais uma peça no
inquérito.

 Rescindimos o contrato com a pres-
tadora de serviços contábeis RGN Assessoria
Empresarial e adotamos as providências judi-
ciais cabíveis para recuperar o patrimônio des-
viado, já identificado como de responsabili-
dade de seu funcionário.

Esta decisão se deu pela imperícia e desor-
ganização contábil que encontramos na enti-
dade, caracterizada pelas fragilidades e ausên-
cia de controles internos no que se refere às
contas a pagar e a receber, estoque de mate-
riais, movimentos de caixa e bancos, livros
contábeis, entre outros problemas que facili-
taram a fraude apontada pela auditoria.

A atual direção já notificou a empresa
RGN Assessoria Empresarial.

Auditoria financeiraAuditoria financeiraAuditoria financeiraAuditoria financeiraAuditoria financeira: a auditoria
contábil identificou que houve desvio, po-
rém não consegue constatar quem o come-
teu. Como a auditoria financeira pode vir a
fazer esta identificação, o SINTUFRJ vai ado-
tar mais esta medida.

Advogado criminalistaAdvogado criminalistaAdvogado criminalistaAdvogado criminalistaAdvogado criminalista: em fun-
ção de estar instaurado um inquérito poli-
cial, é necessário que o sindicato tenha um
advogado criminalista para acompanhar e
instruir o inquérito em curso. Assim como
buscar responsabilizar criminalmente
quem fez mau uso do patrimônio de nossa
categoria.

Criar o setor de compras separa-Criar o setor de compras separa-Criar o setor de compras separa-Criar o setor de compras separa-Criar o setor de compras separa-
do do setor financeirodo do setor financeirodo do setor financeirodo do setor financeirodo do setor financeiro: desta forma ga-
rantiremos que quem comprar não mais
estará responsável por pagar e nenhum dire-
tor fará cotação de preços ou compras como
ocorria no passado.

Não haverá mais pagamento naNão haverá mais pagamento naNão haverá mais pagamento naNão haverá mais pagamento naNão haverá mais pagamento na
recepção da sede ou subsedes do sindica-recepção da sede ou subsedes do sindica-recepção da sede ou subsedes do sindica-recepção da sede ou subsedes do sindica-recepção da sede ou subsedes do sindica-
tototototo.: os sindicalizados que precisarem quitar
plano de saúde ou outro débito qualquer deve-
rão fazer depósito identificado no banco.

Importante observação
Em função do relatório da auditoria fazer parte do inquérito policial, o advogado

criminalista que está a frente do caso informou à direção que estamos impedidos de
publicá-lo, sob pena de expormos o sindicato ao risco de mais uma ação judicial. Sendo
assim, o referido relatório está disponível na secretaria da sede do sindicato aos sindicali-
zados que desejarem consultá-lo. Diante disso, já ajuizamos que o SINTUFRJ não tem
responsabilidade sobre a divulgação do relatório de auditoria.

Princípios éticos no zelo pelo patrimônio
O SINTUFRJ contratou uma auditoria contábil independente, com o

propósito de auditar as movimentações financeiras e as folhas de paga-
mento, no período de janeiro a agosto de 2009 e auditoria por amostra-
gem, de agosto de 2004 a dezembro de 2008, com suas respectivas
obrigações sociais e benefícios.

O zelo pelo patrimônio político e financeiro do nosso sindicato é uma
obrigação estatutária, mas, também, envolve princípios éticos. Com esse
entendimento, buscamos tratar com cuidado os encaminhamentos do
relatório da auditoria, para que o SINTUFRJ não ficasse mais exposto do

que a situação exige. Estamos prestando os primeiros esclarecimentos em
relação às questões administrativa e financeira que envolveram denún-
cias de desfalques no SINTUFRJ durante a gestão passada. A empresa
contratada foi a Contabilis Assessoria Contábil.

Após a posse tomamos conhecimento do conteúdo do relatório final da
auditoria encaminhado à direção anterior. Embora os auditores não
tenham conseguido acessar todos os documentos pertinentes, eles detec-
taram, além do evidente desvio, diversas irregularidades no controle
financeiro do Sindicato.

Contrato Coletivo dos funcionários
A auditoria também alertou para os riscos de danos financeiros à entidade pelo

reiterado descumprimento do acordo coletivo com os funcionários do sindicato.
Sobre este tema o sindicato, ainda na gestão anterior, teve que fazer acordo de rescisão

contratual com dois ex-professores do CPV que tiveram seus salários reduzidos e ingressa-
ram em juízo por rescisão indireta de contrato de trabalho, o que causou um prejuízo
perto de R$ 100.000,00.

Acrescente-se que o Sindicato dos Professores ajuizou ação contra o SINTUFRJ reivin-
dicando o pagamento de repouso semanal remunerado para os professores do CPV e
recentemente obteve a procedência do pedido em primeira instância.

No sentido de reduzir os prejuízos causados pelo descumprimento do Contrato Coleti-
vo, repassamos o reajuste da tabela salarial recebido por nós, como consta no referido
Contrato.

É inquestionável que o Contrato Coletivo tem problemas, e precisa ser revisto. Por isso
queremos abrir nova negociação com os funcionários, para que possamos reequilibrar as
relações de trabalho no nosso sindicato.

Saldo bancário não cobre déficit
deixado pela gestão anterior

A gestão anterior afirmou que deixou um saldo bancário na ordem de R$ 400.000,00.
Porém, o total de ajustes estimados com despesas não apropriadas incluindo convênios,
depreciação do patrimônio, perdas nos empréstimos a receber, despesas com juros e
provisão para férias e 13º salário de funcionários é na ordem de R$ 1.309.324,44.

Após estes ajustes apontados pela auditoria com o superávit até agosto de 2009 no valor
de R$ 521.163,12, o déficit atual chegaria a R$ 788.161,32.

Não estamos colocando aqui os passivos oriundos das ações trabalhistas.

Outros prejuízos
Na área de convênios (planos de saúde, funerárias e outros),  a auditoria identificou

um saldo de inadimplência da ordem de R$ 516.002,00 de valores em aberto.
Iniciamos um trabalho de levantamento dos inadimplentes e constatamos que o

SINTUFRJ continua pagando o plano de saúde de sindicalizados que pediram para sair
desde 2007. Ou seja, eles saíram e deixaram de usar o plano, mas a empresa continuou
recebendo.

Já tomamos as medidas necessárias para suspender os pagamentos errados e garantir
o direito de quem está em dia. Os inadimplentes serão notificados em breve para
negociarem sua dívida.
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ELEIÇÃO 2010

De todas as eleições presiden-
ciais realizadas após a redemocra-
tização, esta é certamente aquela
que a calúnia cumpre um papel
mais central na definição do voto.
Ela foi utilizada em um momen-
to decisivo por Collor contra Lula,
compareceu sempre todas as vezes
nas quais Lula foi candidato mas
agora ela mudou de intensidade e
abrangência, tornou-se multifor-
me e onipresente.

(...) Um e-mail recebido traz
documento do TSE impugnando a
candidatura de Dilma por ter “fi-
cha suja”. Um aluno me diz ter
recebido carta em casa da Regio-
nal 1 da CNBB, contendo mensa-
gem para não votar em Dilma por
ser contra a vida. Um comerciante
na papelaria me diz que “não vota
em bandida”. Após divulgar o re-
sultado da primeira pesquisa Sen-
sus/CNT para o segundo turno, o
sociólogo Ricardo Guedes, afirmou
que “nessa eleição, principalmen-
te no final do primeiro turno, te-
mos um fenômeno sociológico de
natureza cultural de desconstrução
de imagem. O processo de difama-
ção, até certo ponto, pegou.” Quem
conhece alguém que não recebeu
uma calúnia contra Dilma?

Houve uma mudança nos me-
ios: a internet permite o anonima-
to e a profusão da calúnia. (...) O
que está ocorrendo aos nossos olhos
não pode ser banalizado. O calu-
niador é uma figura da barbárie, o
sinistro que mobiliza o submundo

O caluniador, figura da barbárie
Juarez Guimarães*

dos preconceitos, dos ódios e dos
fanatismos. A calúnia traz a vio-
lência para o centro da cena pú-
blica, pronunciando a morte pú-
blica de uma pessoa, sem direito
à defesa. Perante a calúnia
não há diálogo, direitos ou
tribunais isentos. Na dúvi-
da, contra o “réu”: a suspei-
ção atirada sobre ele visa
torná-lo impotente, pois já
de partida, a humanida-
de lhe foi negada.

Mas quem é o calu-

niador, essa figura de mil caras e
rosto nenhum? É preciso dizer alto
e bom som, em público, o seu nome,
antes que seja tarde: o nome do
caluniador é hoje a candidatura

brasileira? Que arco é este que vai
da TFP a Caetano Veloso, quem,
quase em uníssomo ao ex-presi-
dente Fernando Henrique Cardoso,

chamou o presi-
dente Lula de
analfabeto e ig-

norante já no início deste
ano? Afinal, que cruzada é
esta e qual a sua força ?

O que está ocorrendo

aqui e agora é uma aliança
dirigida por um liberal conserva-
dor com o fanático religioso e com
o protofascista. Cada uma dessas
figuras – que sustentam o lugar
comum da calúnia – precisa ser
entendida em sua própria identi-

dade e voz. A democracia brasileira
ainda é o lugar da razão, do senti-
mento e da dignidade do público:
por isso, defender a candidatura
Dilma Rousseff é hoje assumir a
causa que não pode ser perdida.

(...) A calúnia é conveniente
ao fundamentalista religioso: nes-
ta visão de mundo, não há luz e
sombra, não há e não pode haver
semi-tons: quando Serra procla-
mou que o “direito ao aborto no
Brasil seria uma carnificina”, ele
estava dando a senha para a cam-
panha difamatória da direita ca-
tólica e evangélica.

(...) Há uma violência inaudi-
ta no ato do jornal liberal O Esta-
do de São Paulo em punir com a
demissão Maria Rita Kehl, por es-
crever um artigo em prol da digni-
dade dos pobres. Esta violência,
que está muito distante do pro-
clamado pluralismo mesmo res-
trito de alguns liberais, cheira a
protofascismo, este ato que pre-
tende abolir as razões públicas
dos pobres simplesmente negan-
do dignidade a eles.

A força da liberdade que hoje
mora no coração dos brasileiros, os
braços abertos do Cristo Redentor e
o que há de imaginação e magní-
fica pulsão de vida na cultura po-
pular dos brasileiros são os verda-
deiros antídotos contra as figuras
do ódio do caluniador. Por detrás
da sua máscara, o povo brasileiro
há de reconhecer os centenários
adversários de seus direitos.

José Serra! Friso a candidatura por-
que não quero exatamente negar a
humanidade de quem calunia. (...)

O que está se passando mesmo
aqui e agora na jovem democracia

A campanha eleitoral assumiu um tom facistoide, diz Maria Rita Kehl
Celso Marcondes*

Em entrevista a CartaCapital, a
psicanalista responsabiliza Serra pelo
nível do debate eleitoral, fala de aborto
e corrupção.

O fim da coluna da psicanalista
Maria Rita Kehl no O Estado de
S.Paulo foi um dos assuntos da se-
mana, em particular na internet. Seu
artigo “Dois Pesos” foi pesado de-
mais para os donos do diário paulis-
ta.  (...) A repercussão enorme gerou
até um abaixo-assinado que corre pela
rede em sua defesa. Passado o impac-
to, Rita Kehl conversou com CartCa-
pital a respeito das eleições presiden-
ciais, que ela acompanha de perto,
com o olhar da profissional concei-
tuada em sua área e também com a
visão de cidadã e jornalista, carreira
que seguiu nos tempos da ditadura.
Ela se diz escandalizada com os te-
mas que tomaram conta do debate
eleitoral e responsabilizou a campa-
nha do PSDB por isso.

CartaCapital:  Teu artigo no Es-
tadão discutia a disseminação de um

grave preconceito através da rede. Essa
parece ter sido uma característica do
uso do veículo nestas eleições, em
particular entre a chamada classe
média.(...) Você acredita que a inter-
net, pelas suas especificidades, ajuda
a este tipo de comportamento?

Maria Rita Kehl: Ajuda de fato. A
internet, pela facilidade de acesso,
pelas características que só ela tem,
apresenta este potencial terrível de ser
lugar da fofoca, de blá blá blá. Mes-
mo quando não é um uso irresponsá-
vel, como são os casos destes tuites
para dizer “olha, eu  estou aqui”, “eu
existo, “olha a foto do meu filho”,
“do aniversário do fulano”.  Mas tem
também um potencial incrível,
como a possibilidade de convocar
uma passeata da manhã para a tar-
de, como aconteceu antes da guerra
do Iraque, em vários países do mun-
do, e reunir milhões de pessoas. En-
tão, eu não condenaria a internet, ela
tem grande potencial, é um veiculo
que dá justamente a possibilidade de

você se incluir, de você escrever, pelo
menos para quem é da classe média
ou que tem acesso a uma lan house.
Ela serve a essas duas coisas. Talvez
com o tempo os leitores comecem a
criar sua própria capacidade de dis-
criminar.

CC: O preconceito que você iden-
tifica no teu artigo, este incomodo
com a ascensão dos mais pobres, e por
consequência com um governo mais
identificado com eles, não é uma
marca das nossas elites que aparece
muito na rede?

MRK: Veja, a internet divulgou
essas correntes preconceituosas, apó-
crifas, que sempre começavam as-
sim: “uma prima minha”, “um pa-
rente meu”, “um amigo da minha
empregada”, sempre assim. Mas por
outro lado, o que tem de legal, é que,
por exemplo, este meu artigo foi mais
lido que qualquer outra coisa que eu
jamais tenha escrito. Se ele tivesse
ficado apenas no Estadão, ele teria
sido lido, mas jamais deste jeito. Isso

(...) “O Brasil mudou nes-
se ponto. Mas ao contrário do
que pensam os indignados da
internet, mudou para melhor.
Se até pouco tempo alguns
empregadores costumavam
contratar, por menos de um
salário mínimo, pessoas sem
alternativa de trabalho e sem
consciência de seus direitos,
hoje não é tão fácil encontrar
quem aceite trabalhar nessas
condições. Vale mais tentar a
vida a partir da Bolsa-Famí-
lia, que, apesar de modesta,
reduziu de 12% para 4,8% a
faixa de população em estado

de pobreza extrema. Será que
o leitor paulistano tem ideia
de quanto é preciso ser pobre,
para sair dessa faixa por uma
diferença de R$ 200? Quando
o Estado começa a garantir
alguns direitos mínimos à
população, esta se politiza e
passa a exigir que eles sejam
cumpridos. Um amigo cha-
mou esse efeito de “acumu-
lação primitiva de democra-
cia”.

Leia a íntegra em http://
www.cartacapital.com.br/po-
litica/dois-pesos%E2%80%A6-
maria-rita-khel-diz-tudo.

é uma coisa muito legal.
 Resumo de textos publica-

dos no site de CartaCapital em

Trechos do texto de Maria Rita Khel

15 de outubro, com autorização
da edição. A íntegra está em
www.cartacapital.com.br.
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Começou na segunda-feira,
dia 18, e termina na sexta-feira,
22 de outubro, o prazo para inscri-
ção dos candidatos técnico-admi-
nistrativos e docentes ao Conselho
Deliberativo do Complexo Hospi-
talar. Cada segmento da universi-
dade, incluindo os estudantes, ele-
gerá quatro representantes. Os in-
teressados em compor esta nova
instância de deliberação da UFRJ
deverão se dirigir à Decania do
Centro de Ciên-cias da Saúde
(CCS), das 10h às 16h.

Na semana passada, o SINTU-
FRJ realizou dois seminários –
um no Fundão e outro na Praia
Vermelha – objetivando qualifi-
car a participação da categoria
neste processo eleitoral. Embora o
Complexo Hospitalar já exista ofi-
cialmente desde o dia 18 de de-
zembro de 2008, data em que o
Conselho Universitário votou fa-
voravelmente pela criação da nova
unidade, parte dos técnicos-admi-
nistrativos continuava com dúvi-

Seminário do SINTUFRJ prepara para eleição
ao Conselho do Complexo Hospitalar
Dúvidas foram esclarecidas em dois dias de explicações, perguntas e respostas

das a respeito do Complexo, em
sua maioria profissionais dos hos-
pitais universitários.

Apesar da comissão constituída
pelo reitor para implantar o Com-
plexo ter realizado 63 reuniões, duas
audiências públicas e três seminári-
os para esclarecer a comunidade
universitária sobre o complexo hos-
pitalar, os trabalhadores das nove
unidades hospitalares não se senti-
am esclarecidos o suficiente sobre
alguns pontos, tais como: se conti-
nuariam pertencendo à UFRJ, como
se situariam na carreira recém-con-
quistada, se haveria mobilidade
funcional entre os hospitais, entre
outros.

Muitos dos temores manifes-
tados surgiram em virtude da
pretensão de o governo em ins-
tituir as fundações estatais de
direito privado para gerir os hos-
pitais universitários, uma má
ideia que foi prontamente re-
chaçada pelo Conselho Univer-
sitário da universidade.

EsclarecimentosEsclarecimentosEsclarecimentosEsclarecimentosEsclarecimentos
A direção do Sindicato convi-

dou a vice-reitora e coordenadora
do Complexo Hospitalar, Sylvia
Vargas, o superintendente da nova
unidade, o médico Armando da
Rocha Nogueira, e o ex-integran-
te da comissão de implantação do
complexo e idealizador do proje-
to, o atual diretor do Instituto do

Coração, Nelson Souza e Silva,
para responder às preocupações da
categoria nos dois seminários.

O conteúdo das perguntas di-
rigidas aos três, tanto no Instituto
de Puericultura e Pediatria Mar-
tagão Gesteira (IPPMG), na quar-
ta-feira, 13, quanto no Instituto
de Neurologia, na sexta-feira, 15,
foi praticamente o mesmo.

Sylvia, Nelson e Armando se
revezaram nos esclarecimentos à
categoria. Com objetividade e cla-
reza, partindo de um breve histó-
rico sobre a origem do Complexo,
eles garantiram aos presentes ao
seminário que nada vai mudar
na vida funcional dos trabalha-
dores da UFRJ lotados nas unida-
des que integrarem o Complexo,
que se constitui administrativa-
mente em uma unidade pagado-
ra dos nove hospitais da universi-
dade; que nenhuma instituição
vai acabar e que suas direções con-
tinuarão sendo eleitas pela comu-
nidade e exercendo o mesmo po-
der; que a carreira da categoria é
lei, e que, portanto, não pode ser
alterada pelo Complexo Hospita-
lar; e que a tarefa do Conselho

Deliberativo provisório a ser elei-
to é elaborar democraticamente o
regimento do Complexo -- que irá
determinar o seu funcionamen-
to, e encaminhá-lo à apreciação
do Conselho Universitário.

Foi dito várias vezes que todo
regimento é passível de altera-
ção; portanto, é sempre provisó-
rio e sujeito a adaptações à reali-
dade do momento. Quanto a apa-
recer nos contracheques dos tra-
balhadores dos hospitais univer-
sitários um número de Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) diferente do da UFRJ, é
porque o Complexo consiste em
uma nova unidade, que é a uni-
dade pagadora dos HUs. E cada
unidade da instituição tem seu
próprio cadastro, mas a mudança
é somente na numeração termi-
nal. “Vejam: os docentes são lota-
dos nos departamento e os técni-
cos-administrativos nas unidades.
Porém todos fazem parte do qua-
dro da UFRJ. Com o Complexo
apenas passaram a existir duas
unidades pagadoras, e ambas da
responsabilidade do reitor”, com-
plementou Nelson Souza e Silva.

A utilidade do Complexo Hospitalar
A UFRJ não é a primeira uni-

versidade federal do país a criar o
Complexo Hospitalar. Hoje todas
as Ifes estão constituindo essa uni-
dade pagadora por determinação
do Ministério da Saúde. Recente-
mente o Tribunal de Contas da
União (TCU) comunicou às fede-
rais de ensino com mais de uma
unidade hospitalar o seu posicio-
namento (acórdão) para consti-
tuição de complexo hospitalar.

Mas provavelmente a UFRJ foi
pioneira em expor a ideia. Há 25

anos, o então professor titular da Fa-
culdade de Medicina, Nelson Souza e
Silva – conforme reconheceu no se-
minário a vice-reitora, Sylvia Vargas
—, já defendia o conceito de inte-
gralidade das unidades hospitalares,
da mobilidade de procedimentos, es-
tudantes, professores e técnicos-admi-
nistrativos, de compras e de outras
unidades acadêmicas como a Escola
de Enfermagem Anna Nery, Instituto
de Psicologia, Escola de Serviço Soci-
al, Instituto de Nutrição, Engenhari-
as,  entre outras.

No entanto, o que mais agre-
ga em torno do Complexo Hospi-
talar da UFRJ é que ele, de acordo
com a Resolução  n° 15/2008 apro-
vada pelo Conselho Universitário,
disporá de uma unidade orçamen-
tária única para os nove HUs da
universidade, agilizando e apro-
veitando melhor os recursos. O
Complexo foi amplamente discu-
tido pela Câmara dos Hospitais da
UFRJ e aprovado por unanimida-
de pelo Conselho de Centro do
CCS. É o maior complexo de assis-

tência hospitalar entre todas as
universidades do país, oferecendo
cerca de mil leitos.

O Complexo é formado pelo
HUCFF, IPPMG, Maternidade-
Escola, Hospital-Escola São
Francisco de Assis (Hesfa), Insti-
tuto de Psiquiatria, Instituto de
Neurologia Deolindo Couto, Ins-
tituto de Ginecologia, Instituto
do Coração e Instituto de Doen-
ças do Tórax (IDT). Mas confor-
me frisado no seminário, a in-
tegração das atividades não se

restringirá às unidades de saú-
de. O objetivo do Complexo é
fazer a interação com outras uni-
dades. O HU do Fundão foi ci-
tado como exemplo de campo
de treinamento para qualquer
área do conhecimento. Unir
forças para conquistar mais,
manter o foco no paciente e
não deixare o interesse indivi-
dual prevalecer sobre o interes-
se coletivo foram as frases mais
repetidas pelos palestrantes
convidados pelo SINTUFRJ.

NELSON Souza, Neuza Luzia, Sylvia Vargas e Armando Nogueira no seminário, dia 13, no IPPMG

Fotos: Cícero Rabello

DÚVIDAS da categoria nos dois seminários foram sanadas
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“A ideia é de solidariedade e não de repartição.
Proposta do Complexo é de trabalharmos unidos”

Foi preciso mudar o estatuto
da UFRJ para comportar a nova
unidade. O Complexo Hospitalar
foi criado na estrutura média (ao
lado dos Centros e do Fórum de
Ciência e Cultura) para englobar
as unidades acadêmicas que trou-
xessem seu conhecimento para os
hospitais universitários. Mas todas
as unidades que pertencem ao Cen-
tro de Ciências da Saúde (CCS) con-
tinuam vinculadas a ele. Por en-
quanto não existe regimento do
Complexo, mas apenas uma pro-
posta. O atual Conselho Delibera-
tivo é provisório, assim como será o
que vai ser eleito com a única tare-
fa de formular, num prazo de seis
meses, uma nova proposta de regi-
mento a ser levada em última ins-
tância ao Conselho Universitário,
explicou a vice-reitora e coordena-
dora do Complexo, Sylvia Vargas.

“Os benefícios do Complexo
Hospitalar não serão vistos agora,
mas daqui há quatro anos. É uma
questão de confiança. Estamos fa-
zendo uma coisa de peito aberto e
com a emoção de que vai dar cer-
to”, afirmou a vice-reitora no se-
minário realizado no Fundão.

Durante o debate, foi consenso
entre os participantes que o ideal é
que sejam eleitos representantes de
todas as unidades que compõem o
Complexo, sem que haja prevalên-
cia da maior sobre a menor. “Não
há interesse da UFRJ em apressar o
processo do Complexo. Houve avan-
ço em se votar as normas eleitorais.
O HU tem mesmo mais funcioná-
rios, mas não é justo que os outros
hospitais não tenham representan-
tes no Conselho”, opinou o diretor
do IPPMG, Marcelo Land, acres-
centando que “é preciso enxergar e
votar nas pessoas que acreditam no

Complexo, tenham ideias e proje-
tos, consciência de que temos que
ter um regimento consensuado”.

Sobre essa questão, a coordena-
dora-geral do SINTUFRJ, Neuza
Luzia, afirmou que “o Sindicato
vai orientar, mas as pessoas têm
direito a se candidatar”. E,  com-
plementou, afirmando que “se en-
tendemos que precisamos ser agen-
tes do rompimento dessa cultura
fragmentada na universidade e
compreendemos que a UFRJ elege
agora um Conselho provisório com
a tarefa de estruturar para eleger
um Conselho definitivo, estaremos
agindo pensando no coletivo”.

GanhosGanhosGanhosGanhosGanhos
Se a UFRJ se apresentar como

Complexo Hospitalar isso se rever-
terá em mais recursos para as nove
unidades hospitalares. Sylvia Var-
gas e Nelson Souza e Silva conta-
ram no seminário que o Ministé-
rio da Educação distribuiu recen-
temente R$ 100 milhões às univer-
sidades federais. A divisão dos re-
cursos às instituições se baseou no
resultado da pontuação de avalia-
ção de vários parâmetros, cujo total
foi multiplicado pelo número de
leitos hospitalares. “Temos um to-
tal de 790 leitos, mas a multiplica-
ção foi feita por unidade hospitalar
e, ao invés de quase 9% dos R$ 100
milhões, ficamos com 5%, R$ 5 mi-
lhões, alcançado o 12° lugar entre
toda a universidade”, informou o
diretor do Instituto do Coração.

“Temos que ficar com uma vi-
são aberta para entender o que é o
Complexo  Hospitalar. A reunião
das unidades hospitalares foi um
avanço, e a parceria leva ao cresci-
mento. O complexo não pretende
acabar com nenhuma instituição,

mas que as relações sejam comple-
mentadas e cresçam no atendimen-
to, ensino e na pesquisa”, comple-
mentou o superintendente do Con-
selho Deliberativo provisório Ar-
mando Nogueira.

Segundo Nelson Souza e Sil-
va, há 25 anos a grande motiva-
ção para a discussão na UFRJ so-
bre o Complexo Hospitalar foi o
índice de valorização hospitalar,
e cada uma das unidades não pre-
enchia os critérios para receber
mais recursos orçamentários. Atu-
almente é o Rehuf que determina
quanto os hospitais receberão com
base na produção científica, seu
tamanho etc., cujos pontos de
cada item são multiplicados pelo
número de leitos.

“Se nos apresentarmos externa-
mente como UFRJ (complexo hos-
pitalar) a gente aumenta em 70%

os recursos. O que ocorreu é que se
criou um monte de ideais a respeito
do complexo que nada tem a ver
com o projeto originário da teoria
do sistema complexo. Quem iria
jogar com a desunião? O grande pro-
blema é a fragmentação, porque nos
enfraquece. O MEC gostou da ideia
e a unidade orçamentária foi apro-
vada pelo Conselho Universitário
antes do Complexo Hospitalar da
UFRJ: em julho de 2008. Passa-
mos por todo o processo de refor-
ma do estatuto da universidade,
realizamos mais de 60 reuniões,
as audiências públicas e seminá-
rios com mais de 100 pessoas de
todas as unidades para depois
constituir o Conselho Delibera-
tivo atual”, relatou o professor,
que integrou a Comissão de Im-
plantação do Complexo nomea-
da pelo reitor.

InovaçãoInovaçãoInovaçãoInovaçãoInovação
No seminário foi frisado que o

Complexo Hospitalar tem por prin-
cípio respeitar todas as unidades
que o compõem, e que os interesses
individuais não poderão se sobre-
por ao interesse coletivo. “É uma
inovação em termos de estrutura.
O sistema de saúde da Inglaterra
adota a teoria dos complexos. So-
mos a UFRJ e temos que trabalhar
em conjunto para criar algo novo.
Cada unidade continuará dizendo
o que precisa comprar. Mas sem
intermediário vamos jogar os pre-
ços para baixo. Individualmente o
poder de barganha é menor. O con-
ceito é de solidariedade e não de
repartição”, reafirmou Nelson.

O Complexo sendo localizado
na estrutura universitária em ní-
vel de Centro possibilita levar para

as unidades hospitalares docentes
de outras unidades acadêmicas: “A
área de saúde conectada com todas
as outras áreas”, projeta o profes-
sor, citando outra vantagem do
Complexo: “Os HUs que não são
certificados como hospitais de en-
sino (cinco na UFRJ não são) rece-
berão certificação pela UFRJ”.

ReparaçãoReparaçãoReparaçãoReparaçãoReparação
De acordo com a dirigente do

SINTUFRJ, Neuza Luzia, a iniciativa
da entidade em promover os dois dias
de debates antes da eleição do Conse-
lho Deliberativo foi em função das
reuniões anteriores sobre o tema não
terem alcançado os técnicos-admi-
nistrativos:

“Este é um momento particu-
lar para tirar dúvidas. O prazo é
pequeno para inscrição de candi-
datos e realização da eleição. O ideal
seria fazer essa discussão em todas
as nove unidades hospitalares. Mas
vamos tentar esclarecer o máximo
a categoria pelo site e o jornal do
Sindicato. A norma com o regula-
mento eleitoral foi aprovada em
julho, quando esta diretoria sindi-
cal ainda não havia assumido”.

Mas o que ocorreu de fato, na
avaliação de Neuza, é que a catego-
ria tem ficado ausente de todas as
discussões institucionais, como do
Reuni, PDI, Rehuf. “Provamos na
história que somos capazes de co-
laborar com a UFRJ em todas as
suas instâncias, e agora o que te-
mos a fazer é politizar nossa parti-
cipação nesse processo e ocupar es-
paço. O regimento do Complexo
será elaborado por quem estiver lá.
Não vamos eleger amigos, e sim
quem tem competência nesta ques-
tão”, recomendou a coordenadora
do SINTUFRJ.

A COORDENADORA Chantal, Nelson, Sylvia e Armando na sala de reuniões da Neurologia

Fotos: Círo Rabello

Consenso entre os participantes: ideal é que sejam eleitos representantes de todas as
unidades que compõem o Complexo
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O Portal Brasil divulgou dia 7
informe da Secretaria de Recursos
Humanos (SRH) do Ministério do
Planejamento de que os servidores
terão um novo sistema de senha
para operações de crédito consig-
nado na folha de pagamento.

A partir deste mês, os contra-
cheques impressos dos servidores
ativos, aposentados ou pensionis-
tas terão a senha para consigna-
ção disponibilizada na parte in-

Senha para consignação
ferior do documento. O sistema
já entrou em operação de forma
gradativa. 

Segundo a Secretaria, a senha
permitirá maior segurança para
esse tipo de operação, que só será
realizada mediante a permissão do
servidor, pela digitação da senha
individual no sistema.  Assim o ser-
vidor terá controle sobre os descon-
tos no contracheque, bem como
poderá consultar on line a mar-

gem consignável, ou seja, o valor
disponível para consignação. 

DesbloqueioDesbloqueioDesbloqueioDesbloqueioDesbloqueio
Segundo a SRH, a mensagem

com a senha para consignação im-
pressa a partir do contracheque de
setembro valeria para aquele mês.
A cada mês será impressa uma nova
senha. Até que o servidor receba seu
novo contracheque, a senha ante-
rior ficará no Siapenet.

A nota informa ainda que,
para usar a senha fornecida no
contracheque impresso, é neces-
sário seu desbloqueio na Central
de Serviços do Serpro, pelo telefo-
ne 0800 978 2328.

VantagensVantagensVantagensVantagensVantagens
Maria Teresa Ramos, Teca, co-

ordenadora de Sistematização de
Pessoal da Pró-Reitoria de Pessoal,
reforça a opinião de que com a

necessidade da uma senha no siste-
ma de empréstimo consignado,
com a necessidade de autorização
do servidor, é mais uma segurança.
Segundo ela, há casos em que o
servidor alega que não fez determi-
nado empréstimo, que pode ter ha-
vido fraude ou má-fé. Agora, sem
a senha, o negócio não se concre-
tiza, além de ser possível verifi-
car se o servidor tem margem para
a consignação.

Na edição 920 (de agosto), o
Jornal do SINTUFRJ publicou a de-
núncia apresentada pelo professor
do Instituto de Microbiologia,  Ra-
fael Duarte, de que havia baratas
sobre a bancada de comida e em
xícaras com café expresso do restau-
rante Fundão Grill, no CCS, o que
refletiria a baixa qualidade da hi-
giene praticada no local. Ele regis-
trou sua denúncia nas instâncias
da UFRJ, como também na Vigi-
lância Sanitária.

Fiscais do órgão constataram
a denúncia: baratas vivas e mortas
nas dependências. O restaurante
foi autuado e foram recomenda-
das providências, entre elas a in-
tensificação da dedetização e de-
sinsetização.

No dia 15, a Vigilância Sani-
tária voltou ao local para verificar
o cumprimento das recomenda-
ções. Caso não tivessem sido cum-
pridas, o restaurante poderia ser
interditado.

Os coordenadores do SINTUFRJ
Celso Procópio (de Políticas So-
ciais) e Antônio Miranda (de Polí-
tica Sindical) convocaram a repor-
tagem do Jornal do SINTUFRJ para
acompanhar a visita da Vigilância
Sanitária, no dia 15, aguardada pe-
los proprietários do negócio, João

Fundão Grill reabilitado pela Vigilância Sanitária

Os coordenadores de Políticas
Sociais do SINTUFRJ Celso Procó-
pio e Romildo Rodrigues, o coor-
denador de Políticas Sindicais An-
tônio Carlos e trabalhadores da Di-
visão de Recursos Humanos do Hos-
pital Universitário se reuniram
para discutir a realização de evento
para levantar o moral dos profis-
sionais do HU.

Antônio Carlos, autor do proje-
to, explica que após o episódio de
rompimento dos pilares na perna-
seca do HU, funcionários, professo-
res, alunos e usuários passaram a

SINTUFRJ e  DRH do HU planejam evento cultural
viver momentos de incerteza e sen-
timento de perda: “Há muito tem-
po o desmoronamento de nossa ins-
tituição já vem ocorrendo, e não é
simplesmente  a implosão de uma
parte física do hospital que inco-
moda”, diz o coodenador, referin-
do-se à falta de investimento e in-
centivo à qualificação.

“Que esse vendaval passe e que
possamos tirar as pedras do cami-
nho para caminhar para um futu-
ro promissor”, diz ele, propondo a
realização de um grande evento
para restabelecer a confiança da

comunidade local e chamar  aten-
ção de autoridades.

“A intenção é que o Sindicato
esteja inserido neste projeto”, ex-
plica Celso. Antônio adianta que o
evento poderá ser no dia 10 de de-
zembro, e constará de um grande
abraço no HU, com ato ecumênico
e show de confraternização. Ele,
que é compositor, vai dedicar mú-
sica feita especialmente para o dia.

Segundo informa, a direção do
hospital se prontificou a colaborar.
“Agora vamos buscar mais parcerias
para unir todo mundo”, adiantou.

Costa e Américo Gomes.
João pediu desculpas ao profes-

sor, contou que jogou fora a máqui-
na de café e convidou Rafael a verifi-
car as condições da casa. “Está tudo
normalizado, tudo OK. A Vigilância
Sanitária nos exigiu e está tudo pron-
to”, disse ele.

O fiscal José Nereu, que chegou
ao local acompanhado de Virgínia
Vitória, vistoriou o local. “ A Vigilân-
cia Sanitária é um órgão educativo.
Não é punitivo ou arrecadador. Po-
rém é a única de fiscalização que
pode fechar uma casa sem mandado.
E fecha se estiver muito ruim ou com
grande infestação de ratos e baratas”,
explicou.

Ele começou a vistoria pela cozi-
nha, aprovando o que via, como a
água quente na sessão de limpeza ou
os vasilhames sem crosta: “Eles sa-
biam que vocês viriam. Mas o dia-a-
dia deles é assim. Ninguém desen-
crosta um vasilhame de uma hora
para outra”. Nereu elogiou também
o uniforme em ordem dos trabalha-
dores – calçado fechado, avental, gor-
ro e máscara –, as latas de lixo com
pedal, o acondicionamento dos ali-
mentos nas câmaras de refrigeração.

Daí, passou a analisar a situação
no subsolo: “Demos um prazo: se
estiver ruim lá, vai ser fechado”, co-

municou, apresentando uma série de
recomendações, como a restauração
do piso, a instalação de tela milimé-
trica em todas as aberturas, pintura,
tampa adequada para a caixa de gor-
dura, arrumar um local adequado
para o material em desuso, um cha-
mariz para ratos e baratas.

Segundo Nereu, na primeira
vistoria nada havia de errado na
cozinha – “Mesmo na época, esta-
va bom”, disse – mas sim, no sub-
solo, que influenciava as outras
áreas do estabelecimento. Na épo-
ca, as alças da tampa da caixa de
gordura estavam quebradas, dei-
xando um buraco que permitia a
entrada de insetos. E a tela usada
nas aberturas não era a recomen-
dada. A tampa foi substituída e a
tela milimétrica instalada.

“Viemos, não a pedido dele (do
proprietário), mas do reclamante. Foi
resolvido. A desinsetização e a desrati-
zação estão em dia. Ele tem um con-
trato com uma firma que faz tam-
bém a limpeza de caixa d´água com
o exame de potabilidade”, contou o
fiscal, que já deu cursos para muitos
profissionais que atuam em estabe-
lecimentos no campus sobre mani-
pulação de alimentos. Além do res-
taurante, Nereu vistoriou, naquele
dia, outros estabelecimentos no CCS.

COORDENADORES DO SINTUFRJ acompanham visita da
Vigilância Sanitária. Nereu confere o cumprimento das
recomendações

Fotos: Cícero Rabello
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Extensão do CCS socializa conhecimento

Segundo o vice-prefei to
Ivan do Carmo, o itinerário da
vans no campus já está libera-
do, mas a Prefeitura não tem
como determinar que as vans o
façam.

O SINTUFRJ, atendendo a
solicitações da categoria, reivin-
dicou a entrada das vans no cam-
pus e a Prefeitura conseguiu au-
torização com a Prefeitura Mu-
nicipal e formulou um trajeto,
com as vans entrando pela Bri-
gadeiro Trompowski, passando
pelo Restaurante Universitário
e pelos hospitais.

Passadas duas semanas, no
entanto, alguns usuários ain-
da reclamam que continuam
sem acesso às vans.

Segundo Ivan, houve uma
reunião da Prefeitura com as
cooperativas de vans e todas têm

Vans já podem circular

conhecimento do trajeto e sa-
bem que está aberto. Embora al-
gumas não o cumpram.

Ônibus em frente ao HU Ônibus em frente ao HU Ônibus em frente ao HU Ônibus em frente ao HU Ônibus em frente ao HU –
Alguns usuários do hospital, em
particular os que fazem trata-
mentos mais severos, como qui-
mioterapia  ou hemodiálise, re-
latam dificuldades, depois das
16h, quando só fica aberta a sa-

ída principal, para acessar o
terminal de integração, e por
isso pedem que sejam coloca-
dos pontos de ônibus próxi-
mos ao hospital. Ivan do Car-
mo informa que a Prefeitura
vai instalar abrigos no local
para organizar a parada. A pre-
visão é que os pontos no local
possam ser ativados até o fim
de novembro.

A Prefeitura promoveu, no
dia 21, na salão do 3o andar da
EBA, a terceira audiência pú-
blica para discutir possibili-
dades de melhorar o sistema
de transporte interno do cam-

“O cotidiano escolar - as múlti-
plas formas de narrar a escola”: Este é
o tema do V Encontro de Extensão
“Saúde e Educação para a Cidada-
nia”, projeto da Coordenação de Ex-
tensão do CCS, iniciado em 2005.

O encontro foi realizado dia 15
de outubro, no auditório Rodolpho
Paulo Rocco (Quinhentão), no sub-
solo do CCS. A abertura – pelo coral
de alunos de escolas municipais de
Maricá – foi um marco da integra-
ção e da multiplicidade de agentes
que atuam no projeto.

Palestras, painéis e debates sobre
o tema tomaram todo o dia. No sa-
guão, além da exposição de traba-
lhos de participantes em posters (com
inúmeros temas, como a importân-
cia da participação de crianças de
classes populares em projetos soci-
ais), havia também a exposição de
trabalhos de cooperativas de mulhe-
res em que o programa desenvolve
programa de saúde.

A coordenadora-geral do fórum,
Florence Brasil, explica que o traba-
lho teve início com a revista Saúde e
Educação para a Cidadania, para
divulgação de trabalhos científicos
para educação básica. “Decidimos dar
continuidade, tamanha a importân-
cia da relação da Universidade com a
educação básica”, explica.

O projeto nasceu com metas
como a integração do Centro de
Ciências da Saúde, socializar os obje-
tos de estudo, a produção de conheci-
mento desenvolvida na Extensão e
integrar com o ensino e a pesquisa.
Outra meta é a divulgação da pro-
dução de conhecimento da Univer-
sidade e integrar com trabalhos de
outras instituições, organizações so-
ciais públicas e privadas. “E é isso que
fazemos aqui. O encontro é, na verda-

Audiência sobre Sistema de
Transportes da UFRJ

pus. Mais uma vez o público
foi pequeno e o debate ficou
em torno dos engarrafamen-
tos. Nova audiência está mar-
cada para dia 21, às, 14h, des-
ta vez no Alojamento.

de, o ápice de um trabalho sistemático
e contínuo que já tem cinco anos”,
explica a coordenadora, acrescentan-
do: “O evento é um momento em que
a gente reúne todos aqueles atores que
estão conosco no dia a dia desse traba-
lho acadêmico e dessa interação para
falar do que a gente consegui produzir
durante esse ano”.

Bonito exemplo de interaçãoBonito exemplo de interaçãoBonito exemplo de interaçãoBonito exemplo de interaçãoBonito exemplo de interação
com a sociedadecom a sociedadecom a sociedadecom a sociedadecom a sociedade

Florence comemora: “Hoje a gen-
te vê o coral da escola de Maricá abrin-
do o evento. Veio de um bairro bem
distante do centro. É a primeira vez
que esses alunos vêm à Universidade. A
primeira vez que o professor vem e tem
esse sentimento de pertencimento, de
que a universidade é de todos, é do povo

e está fazendo esse papel social. É
importante que ele se sinta parte
desse trabalho e que tenha essa par-
ticipação diante das estruturas aca-
dêmicas para que possa falar do
que precisa. Democratizar o aceso é
isso  Precisamos ajudar a transfor-
mar a sociedade através do conhe-
cimento”.

O que há de novoO que há de novoO que há de novoO que há de novoO que há de novo
Segundo a coordenadora, a

cada ano, o projeto aborda uma
temática: “Esse ano, o cotidiano
escolar é abordado sob múltiplas
formas de narrar a  educação bási-
ca, apresentadas por diversas uni-
dades do CCS, e pelas próprias esco-
las que vêm aqui socializar o que
pensam”.

Participam ainda outras uni-
versidades que lidam com as mes-
mas temáticas, instituições que de-
senvolvem projetos integrados ao do
CCS, entre outras: “Isso porque o
nosso projeto envolve muitos profis-
sionais nos seus diversos objetos de
estudo, é transdisciplinar e acaba in-
tegrando outros coordenadores, alu-
nos e outras unidades e centros. Tudo
isso está exposto aqui. É uma multi-
plicidade de saberes e fazeres, sem
distinção de onde se originam”, de-
talha Florence.

Funcionário na ExtensãoFuncionário na ExtensãoFuncionário na ExtensãoFuncionário na ExtensãoFuncionário na Extensão
Florence, que tem 32 anos de tra-

balho em Educação, diz que sente
um imenso prazer em trabalhar no
projeto, que tem uma atuação plu-

ral, “com diversas ideologias e nu-
ances”.

Além de tudo, segundo avalia, a
Extensão tem proporcionado a possi-
bilidade de produção ao servidor téc-
nico-administrativo.

Por isso, Florence alerta: “Que
o técnico-administrativo possa se
conscientizar da importância que
tem na produção acadêmica. Que ele
possa estudar, se qualificar para aca-
bar com a visão de que não pode
participar da produção acadêmica
porque tem baixa qualificação. Hoje
a gente tem um novo panorama na
universidade pública com esses novos
concursos. Muitos técnicos entram já
com mestrado e doutorado e tem essa
possibilidade de construir tanto com
docentes quanto com discentes.”
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Funcionários da Faculdade de Direito reivindicam
participação no debate sobre projeto para a unidade

O projeto político-pedagógico
(PPP) da Faculdade Nacional de Di-
reito foi apresentado na última reu-
nião da Congregação para discus-
são, mas não há por parte dos técni-
cos-administrativos em educação
(TAEs) conhecimento ou participa-
ção em sua elaboração. Depois de
avaliar o processo na reunião reali-
zada no dia 15 de outubro, os funci-
onários criaram uma comissão que
irá estudar a proposta e encaminha-
rá um documento à Congregação.

A diretora do SINTUFRJ Eliane
Nascimento, que organizou a reu-
nião, está muito preocupada com o
destino do trabalho do corpo técnico-
administrativo e com a forma como
o processo está sendo conduzido. “Te-
mos de participar das discussões e rei-
vindicar nosso espaço legítimo nos
colegiados. Temos de ter posição po-
lítica e não sermos chamados apenas
para aprovar decisões. Somos cabeças
pensantes, não somos apenas um nú-
mero de matrícula, e este pensamen-
to e a posição do colegiado tem que
mudar”, afirmou.

O projeto político pedagógico
de 200 páginas vem sendo discutido
desde 2004 e propõe mudança radi-
cal da faculdade. O funcionário
Marcelo Capote fez um histórico do
projeto e alertou que se deseja uma
tramitação rápida, tanto que a pro-
posta é que o projeto seja imple-
mentado a partir de 2011.

“É uma mudança radical na
Faculdade. O projeto propõe aumen-
to da carga horária para alunos, pro-
fessores e funcionários. Em alguns
departamentos, a  carga de trabalho
será enorme, levando-se em conta
que nós já temos déficit de pessoal.
Propõe-se um projeto maravilhoso,
comprometendo a qualidade do nos-
so processo de trabalho. Aqui as coi-
sas são tão difíceis que ninguém
quer vir para a FND”, disse Capote.

Segundo os funcionários, que são

a favor da modernização da unidade e
não são contra o projeto, é preciso dis-
cutir com a comunidade universitária
as bases para a reestruturação da Fa-
culdade diante de sua estrutura precá-
ria, principalmente em termos de pes-
soal. O diretor da Faculdade, Flávio
Alves Martins, explica que é necessária
a participação de todos com suas pro-
postas. Segundo ele, a primeira reu-
nião para iniciar o debate do projeto
está marcada para o dia 22 de outubro.

“Entendo que os técnicos, os pro-
fessores e os alunos têm que discutir
para que o projeto possa ser aprova-
do, por  que é corresponsabilidade de
todos, pois quando for implemen-
tado e der algum problema eu não
quero que as pessoas batam na mi-
nha porta dizendo que têm que re-

solver como se fosse mágica. Então
as pessoas tem que participar até
para chegar a uma conclusão. E apre-
sentar suas propostas. É importante
isso”, declara o diretor.

Segundo José Carlos Pereira, em
todo o projeto apenas duas folhas se
referem aos funcionários: “Se mo-
derniza e se reorganiza a faculdade
sem levar em conta a parte técnico-
administrativa, e que vai mudar a
vida de muitos funcionários. Dado
que está sendo feita uma reestrutu-
ração que aumenta a carga horária
de alunos, professores e disciplinas.
Consequentemente trará demanda
de trabalho e que não foi contem-
plada no projeto. Há uma nova ver-
são, a folha 184, que não modificou
muito a anterior, ou seja, fizeram

uma maquiagem. Não sou contra a
modernização. É fundamental pra
gente. Questionamos que tipo de
modernização. Isto tem que vir
acompanhado de qualificação dos
técnicos-administrativos, verificar as
rotinas que acontecem dentro da
universidade e qual impacto que
tem. Qual a relação do número de
professores, alunos e funcionários?
Não há. Tem que saber. Se aumenta
a carga, aumenta o número de dis-
centes e você terá uma relação dis-
torcida. Falta também no projeto
saber qual a demanda que se tem na
universidade. Se você tem um pro-
cesso produtivo, tem que saber o que
é, o que entra e o que sai.  No nosso
plano de carreira, por exemplo, está
definida a qualidade do processo de

trabalho, e sem que se leve isso em
conta ela já estará comprometida”.

Segundo Eliseu Freitas, represen-
tante dos TAEs na Congregação, o
impacto será em alguns departa-
mentos: “Esta reunião é extrema-
mente importante, porque não se
pode ter diferenciação de trabalho, e
é o que está se propondo. Não pode-
mos aceitar, tanto da forma como o
projeto foi feito quanto como está
sendo conduzido”.

A comissão dos TAEs da Facul-
dade de Direito é composta pelos
funcionários José Carlos Pereira (Ga-
binete), Marcelo Capote (Departa-
mento de Direito Civil, Social e Eco-
nômico), Márcia Paixão (Secreta-
ria Acadêmica) e Célio Pedro (Pro-
tocolo Geral).

ELIANE NASCIMENTO, coordenadora do SINTUFRJ, organizou a reunião com funcionários que discutiu o projeto da direção

MARCELO CAPOTE: “É uma mudança radical na Faculdade”
FLÁVIO Alves defende participação
de todos

JOSÉ Carlos: modernização
acompanhada de qualificação

Fotos: Cícero Rabello
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UFRJ terá estatuinte Proposta partiu da bancada técnico-
administrativa no Consuni

Na sessão do Conselho Universi-
tário de 14 de outubro, uma impor-
tante decisão foi tomada: o Estatuto
da UFRJ será reformado por meio de
uma estatuinte. A proposta de uma
estatuinte é bandeira dos três seg-
mentos representativos da comuni-
dade universitária (SINTUFRJ,
Adufrj e DCE) há mais de 20 anos.

A proposta do fórum estatuinte
foi elaborada pelo conselheiro téc-
nico-administrativo Agnaldo Fer-
nandes, assinada pela bancada e
subscrita pela bancada dos estudan-
tes. Segundo a argumentação do
conselheiro, este era o processo mais
democrático a fim de envolver toda
a universidade e possibilitar um de-
bate profundo sobre a UFRJ que se
quer. “Queremos consagrar um pro-
cesso democrático, mais amplo e
consolidado, baseado em alterações
de que a universidade tanto necessi-
ta e caminhe para sua transforma-
ção ”, defendeu Agnaldo.

O processo de cada etapa de dis-
cussão se dará por um fórum esta-
tuinte eleito no fim do 1o semestre
de 2011. As etapas serão debatidas e
apreciadas no decorrer do segundo
semestre de 2011 e do primeiro se-
mestre de 2012. A sessão final do
fórum estatuinte se dará no início

do segundo semestre de 2012. Na
proposta da bancada é sugerido que
para a conclusão do processo sejam
considerada as recomendações da
comissão instituída pelo Consuni
que elaborou os eixos e o roteiro da
discussão.

A comissão instituída pelo Con-
suni havia sido incumbida de ela-
borar uma proposta de revisão e de
coordenar o processo de revisão do
Estatuto. Em setembro esta comis-
são apresentou um documento com
cinco eixos e roteiro indicativo para
o debate. O processo será iniciado
em dezembro de 2010 com término
em dezembro de 2011.

Na proposta cada etapa seria
organizada com o encaminhamen-
to do texto preliminar para debate
contemplando princípios nortea-
dores e proposta de nova redação no
que se referia ao eixo sob exame.
Realizaria-se debates públicos, dis-
cussão e manifestação das Congre-
gações (ou similares), Conselhos
de Centro (ou similares) e Colegia-
dos Superiores. A comissão siste-
matizaria as contribuições com
encaminhamento ao Consuni.
Cada etapa seria acompanhada e
apreciada paulatinamente pelo
Consuni, com sessões extraordiná-

rias, e o processo final seria encer-
rado em sessão especial do Consuni
para exame e aprovação.

Este documento foi a debate
no dia 14 de outubro. Não houve
discordância sobre os eixos e o ro-
teiro indicativo para o debate, mas
houve divergências no colegiado
sobre as datas propostas e o processo
centralizado no Consuni. As datas

foram questionadas pelos conse-
lheiros docentes Ricardo Medronho
e Laura Tavares, pró-reitora de Ex-
tensão, diante do calendário elei-
toral. E a forma foi questionada
pela bancada técnico-administra-
tiva e estudantil.

O estatuto da UFRJ data de 1970,
passou por uma reforma em 2002,
mas ainda está muito aquém da

O Centro de Ciências da Saúde
(CCS) deflagrou o processo eleito-
ral para representantes ao Conselho
de Coordenação. Serão eleitos repre-
sentantes e suplentes dos técnicos-
administrativos e de professor titu-
lar, associado, adjunto e assistente.

A inscrição de candidatos co-
meçou na segunda-feira, dia 18,
e termina nesta sexta-feira, 22,
no bloco K, 2° andar, sala K-020,
na Decania do CCS. A eleição ocor-
rerá de 26 a 28 de outubro, das 9h
às 16h, nas unidades. Está previs-
ta a realização de debate entre as
categorias inscritas na segunda-
feira, 25, no auditório Hélio Fra-
ga, das 10h às 12h.

CategoriaCategoriaCategoriaCategoriaCategoria
Serão eleitos na categoria téc-

nico-administrativa duas chapas
constituídas por um representan-
te efetivo e um suplente, cada
uma, que deverão ser servidores
em atividade na UFRJ e lotados
nas unidades, institutos e nú-
cleos do Centro de Ciências da
Saúde. Poderão votar os técnicos-
administrativos ativos, também
lotados nas instâncias do CCS.

A reunião dos vigilantes
patrimoniais da UFRJ com o
prefeito da Cidade Universi-
tária Hélio de Mattos será
nesta quarta-feira, 20 de ou-
tubro, às 10h, no Horto. Eles
querem discutir propostas re-
lativas às condições de tra-
balho e segurança. O objeti-

Eleição no CCS

DocentesDocentesDocentesDocentesDocentes
A mesma regra para o técnico-

administrativo vale para os professo-
res. Na lista de eleitores estão in-cluí-

dos os docentes visitantes.
No ato da votação o eleitor de-

verá apresentar documento de iden-
tidade e assinar a lista de votantes.

O Núcleo de Intervenções
Breves em Álcool e outras
Drogas da Prefeitura Univer-
sitária convida para o I Se-
minário sobre Uso, Abuso e
Dependência de Álcool e ou-
tras Drogas da Universidade

Vigilantes fazem
reunião com prefeito

Seminário sobre
dependência de
álcool e outras drogas

vo é recuperar as propostas
do grupo de trabalho criado
em 2002 e adequá-las à nova
realidade da universidade. A
questão das câmeras, dos por-
tões, do controle de acesso e
das suas atribuições estão na
ordem do dia para os vigi-
lantes.

Federal do Rio de Janeiro, que
será realizado de 9 a 11 de
novembro, das 9h às 17h, no
Auditório Rodolpho Paulo
Rocco (Quinhentão),  no
CCS.  Informações:  2598-
9228 e nib@pu.ufrj.br

Foto: Cícero Rabello

CONSUNI debate proposta de estatuinte: discordância sobre centralização do processo

realidade atual da universidade. A
necessidade de reformulação é um
desejo de todos, mas os prazos e as
formas acabaram esbarrando em
tantos senões que a discussão foi
sendo adiada. Dentre o grupo das
universidades brasileiras de porte
grande e médio, a UFRJ se destaca
por ter o mais longo estatuto, com
142 artigos.



PRODUÇÃO ACADÊMICA

As equipes de trabalho da Pró-
Reitoria de Extensão, formadas
essencialmente por técnicos-ad-
ministrativos, estão em festa. Le-
varam à sétima edição do Con-
gresso de Extensão da UFRJ, rea-
lizada de 4 a 8 de outubro, uma
tese ousada que foi aprovada por
mais de 300 pessoas presentes ao
fórum de encerramento do even-
to. Este ano, o Congresso fez parte
da 1ª Semana de Integração Aca-
dêmica, assim como a 32ª Jorna-
da Giulio Massarani de Iniciação
Científica, Artística e Cultural.

Dentro da temática que ca-
racteriza o Congresso desde 2006,
que é a institucionalização da
extensão universitária, a Pró-Rei-
toria apresentou a tese “Institu-
cionalização com mudança”,
que propõe à comunidade acadê-
mica a unificação dos colegiados
superiores (CEG e Cepeg) e a cria-
ção de um Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão (Cepe), com
Câmaras de Ensino de Gradua-
ção, de Ensino de Pós-Gradua-
ção, de Pesquisa e de Extensão.

Transformação socialTransformação socialTransformação socialTransformação socialTransformação social
Esta mesma proposta foi le-

vada ao Fórum do Plano de De-
senvolvimento Institucional
(PDI), em 2006. A ideia básica
da tese é universalizar a institu-
cionalização da extensão em to-
das as instâncias da UFRJ, assim
como criar coordenações ou di-
retorias adjuntas de extensão,
com participação nos colegia-
dos das unidades, dos institutos
e núcleos, estimulando novos ar-
ranjos acadêmicos horizontali-
zados e interdisciplinares.

“A institucionalização com
mudança pressupõe o fortaleci-
mento da extensão com a partici-
pação ativa em um projeto de uni-
versidade que efetivamente con-
tribua com a transformação so-
cial, na superação das desigualda-
des e na promoção da justiça so-
cial”, afirmou a pró-reitora de Ex-
tensão da UFRJ, Laura Tavares.

Um dos caminhos propostos
é universalizar a integralização da
extensão nos currículos. Ou seja, as
ações de extensão passariam a cons-
tar como créditos curriculares em
todos os cursos da universidade, no
âmbito da graduação e da pós-

Ousadia foi a marca do 7° Congresso de Extensão

PR-5 põe em prática seus princípios
O 7° Congresso de Extensão

da UFRJ inscreveu 449 trabalhos,
sendo que destes 413 foram acei-
tos para apresentação, envolven-
do 1.996 autores, entre estudan-
tes, professores e técnicos-admi-
nistrativos. Os trabalhos estavam
organizados por área temática:
154 de educação, 114 de saúde,

43 de cultura, 26 de direitos huma-
nos e justiça, 25 de meio ambiente,
24 áreas de comunicação, 18 de tec-
nologia e produção e 9 de trabalho.

As apresentações se deram em
forma de sessões orais, mesas-re-
dondas, pôsteres e de audiovisual.
Os prêmios aos melhores autores
de trabalhos serão entregues em

novembro. No ano passado foram
dez os premiados. Fazem parte da
banca avaliadores da própria UFRJ
e 50 avaliadores externos: professo-
res e profissionais de outras insti-
tuições.

“A Extensão”, resume a pró-
reitora Laura Tavares, “constitui
as atividades acadêmicas que for-

mam os alunos, propiciando a in-
tervenção deles e da pesquisa nas
comunidades. É a formação pro-
fissional com base na realidade.
Com o desenvolvimento  de proje-
tos, aprendem mais do que somen-
te nas salas de aulas”. Com a rea-
lização da 1ª Semana Acadêmica
da UFRJ, que reuniu o 7° Con-

gresso de Extensão e a 32ª Jor-
nada Giulio Massarani, a PR-5
entende que pôs em prática a
interdisciplinaridade que tan-
to defende. “Promovemos o in-
tercâmbio entre bolsistas de ex-
tensão e de iniciação científi-
ca. Foi uma experiência ím-
par”, concluiu a professora.

graduação. E para ampliar e forta-
lecer a participação democrática
na extensão, deve ser garantida a
participação no Fórum de Exten-
são da UFRJ de alunos, professores,
técnico-administrativos, represen-
tantes do público-alvo da exten-
são, movimentos so-ciais e de enti-
dades parceiras, como governos e
instituições não governamentais.
Mas para que isso ocorra na pleni-
tude, a universidade estimularia a
criação de fóruns de extensão nos
Centros, unidades, núcleos, insti-
tutos, entre outros.

FinanciamentoFinanciamentoFinanciamentoFinanciamentoFinanciamento
A tese defende também a institu-

cionalização do financiamento a
projetos integrados de pesquisa e ex-
tensão junto a órgãos de fomento,
como CNPq, Capes, Faps e Finep. Pa-
ralelamente, a UFRJ estimularia e
proporia programas curriculares in-
tegrados de pesquisa e extensão na
graduação em todas as unidades e
instâncias. Como também incluiria
as atividades de extensão em todos os
sistemas de pontuação para concur-
sos e progressões para docentes e técni-
cos-administrativos, de forma isonô-
mica com o ensino e a pesquisa. E
garantiria a inclusão da extensão na
matriz orçamentária da instituição,
e da mesma forma no orçamento
universitário descentralizado.

Além disso, caberia à UFRJ ga-
rantir fontes públicas de financia-
mento, com a inclusão da extensão
na matriz orçamentária do Ministé-
rio da Educação, e fortalecer e am-
pliar os editais públicos para a exten-
são, em todos os setores governamen-
tais, A proposta da PR-5 vai mais
longe: quer se articular institucio-
nalmente com as políticas públicas
municipais, estaduais e federais.

A sustentação pela UFRJ da au-
tonomia da Pró-Reitoria de Exten-
são para busca de financiamentos,
participação em debates e na ela-
boração da política nacional de
extensão, no âmbito do MEC e de
todos os fóruns nacionais, como a
Andifes, Forproex etc., e em ques-
tões de interesse da universidade –
como, por exemplo, a democrati-
zação do acesso, políticas de per-
manência e de promoção acadê-
mica dos estudantes – , está conti-
da na tese levada ao 7° Congresso
de Extensão.

A Pró-Reitoria conseguiu aprovar no evento a tese
“Institucionalização com mudança”, que propõe um
novo recorte na estrutura superior da UFRJ

TRABALHOS  foram expostos nos corredores do CCMN

O EVENTO contou com quase dois mil autores

LAURA Tavares (ao centro), no encerramento do 7º Congresso de Extensão, no CCMN
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