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“AGORA É HORA DE UNIÃO”
União pela educação, união pelo desenvolvimento, união pelo país

 Dilma Rousseff, a primeira
mulher eleita presidente do
Brasil com mais de 55 milhões
de votos (56,05%), em seu
primeiro pronunciamento após
o resultado da eleição, na
noite de 31 de outubro.

 “Eu gostaria muito que os
pais e as mães das meninas
pudessem olhar hoje nos olhos
delas e dizer: sim, a mulher
pode.”

 “Registro outro
compromisso com o país,
valorizar a democracia em
toda a sua dimensão, desde o
direito à livre expressão até os
direitos essenciais básicos de
alimentação, do emprego, da
renda, da moradia digna e da
paz social.”

 “Mas recusamos as visões
de ajuste que recaem sobre
programas sociais, serviços
essenciais à população e os
necessários investimentos
para o bem do país.”

 “Disse na minha
campanha que os mais
necessitados – as crianças, os
jovens, as pessoas com
deficiência, o trabalhador
desempregado, o idoso –
terão toda a minha atenção.
Reafirmo aqui esse
compromisso.”

Homenagem ao
Servidor

Dedicamos uma edição
especial nas páginas do Jor-
nal do SINTUFRJ a estes
trabalhadores que fazem
deste Brasil um país do qual
todos nós nos orgulhamos.

PÁGINAS 5, 6, 7 E 8

Eleição de TAEs
para os colegiados

O mandato dos represen-
tantes técnico-administrati-
vos nos Conselhos de Ensi-
no de Graduação, de Pós-
Graduação e Universitário
terminou. Nesta sexta-feira,
dia 5, a coordenação do SIN-
TUFRJ se reuniu com o reitor
Aloísio Teixeira para definir a
deflagração do processo elei-
toral. A eleição será dias 1,
2 e 3 de dezembro.

PÁGINA 8

Eleições para o
Complexo
Hospitalar

Dias 8, 9 e 10, os traba-
lhadores das unidades hos-
pitalares elegem os repre-
sentantes para o Conselho
Deliberativo provisório do
Complexo Hospitalar.

PÁGINA 11

Direção do HU
recebe
reivindicação de
trabalhadores

Os trabalhadores do HU
estão preocupados com o
risco de doenças e com a
segurança física em decor-
rência das obras de demoli-
ção da perna-seca. O SIN-
TUFRJ garantiu a realização
de reunião com o diretor da
unidade.

PÁGINA 10

Arte: André Amaral e Luís Fernando Couto



2 – Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 930 - 5 a 14 de novembro de 2010 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br

JORNAL DO SINDICATO
DOS TRABALHADORES
EM EDUCAÇÃO DA UFRJ

Coordenação de Comunicação Sindical: Kátia da Conceição Rodrigues, Sergio Guedes e Vânia Glória   / Conselho Editorial: Coordenação Geral e Coordenação
de Comunicação Edição: Regina Rocha /  Reportagem:  Ana de Angelis, E. A. C. e Regina Rocha  /  Assistente Administrativa: Andrea de Barros  /  Projeto Gráfico:
Luís Fernando Couto /  Diagramação: Luís Fernando Couto e Jamil Malafaia  /  Ilustração: André Amaral   /   Fotografia: Cícero Rabello  /   Revisão: Roberto Azul
/  Tiragem: 11 mil exemplares / As matérias não assinadas deste jornal são de responsabilidade da  Coordenação de Comunicação Sindical  / Correspondência: aos
cuidados da Coordenação de Comunicação. Fax: (21) 2260-9343. Tels.: (21) 2560-8615/2590-7209, ramais 214 e 215.

Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro - RJ
Cx Postal  68030 - Cep 21941-598 - CNPJ:42126300/0001-61

DOIS PONTOS

Prezados Companheiros do
SINTUFRJ,

Boa tarde e muita paz!
Em nome de toda a Diretoria

da Amavila, vimos agradecer ao
SINTUFRJ o apoio na Comemo-
ração da Festa do Dia das Crian-
ças, realizada no dia 16/10(sába-
do), que teve muita alegria, brin-
cadeiras e aplicação de flúor. Es-
tendemos abaixo os nossos agra-
decimentos e solicitamos que seja
divulgado no Jornal do SINTU-
FRJ.

DoaçõesDoaçõesDoaçõesDoaçõesDoações
 SINTUFRJ – aluguel dos brin-

quedos, divulgação c/fotos
 CA e Serviço Social da Odontolo-

gia com a coordenação da profes-
sora Vanessa – aplicação de flúor
 Sr. Marcelo da Silvestre Labs –

BioRio – empréstimo do esco-
vário
 Sr. Délio – animação educativa

sobre saúde oral e brincadeiras
com as crianças
 Bolsistas e CA de Medicina – doa-

ção de brinquedos/brincadeiras
 Superintendência do CLA – em-

préstimo do palco
 Lídia (moradora da Vila) –  bolo
 D. Severina – 200 brigadeiros
 D. Juracy – 200 salgados

Agradecemos a cobertura jor-
nalística do nosso XVI SNBU, que
divulgou para a UFRJ esse impor-
tante fórum dos bibliotecários.
Um esclarecimento é necessário;
o então ministro da Cultura, Gil-
berto Gil, não esteve conosco em
São Paulo, em 2008, só a sua
música, complementada por ar-

CARTA 2:

Caros colegas do SINTUFRJ

 D. Madalena – gelatina
 Nelda (aviário) – refrigerantes e

salsicha do cachorro-quente
 Tilson – milho para pipoca e

salsicha para o cachorro-quente
 Trailer do Anjinho do CT –  refri-

gerantes
Agradecemos aos demais mo-

radores que fizeram doações  para
compra dos brinquedos e, em espe-
cial, às crianças, que fizeram a ale-
gria da festa.
Muito obrigada a todosMuito obrigada a todosMuito obrigada a todosMuito obrigada a todosMuito obrigada a todos
Conselho Diretor da AMAVILAConselho Diretor da AMAVILAConselho Diretor da AMAVILAConselho Diretor da AMAVILAConselho Diretor da AMAVILA

Dia do Servidor
no Grêmio

“O Grêmio da Coppe e a Pr-4
convidam para a comemoração
do Dia do Servidor Público, dia
5/11/2010, a partir das 17 h.

Local: Sede do Grêmio da Co-
ppe, nos fundos do bloco H do CT.

Agradeço desde já a sua aten-
ção. Peço desculpas pelo jeito em
que foi feita esta solicitação. Um
grande abraço.
Denise Cunha DantasDenise Cunha DantasDenise Cunha DantasDenise Cunha DantasDenise Cunha Dantas

Este foi o tema do Ciclo Sr.
Dino, promovido pelo Instituto
de Bioquímica Médica (IBqM),
quinta-feira, 4 de novembro, às
15h, no auditório Leopoldo de
Méis, no Centro de Ciências da
Saúde. O seminário “Implicações
do uso do álcool para a saúde”
foi apresentado pelo doutor Théo
Ferraz do IBqM.

Como é de praxe, houve um
superlanche, desta vez preparado
pela coordenadora do evento e nu-
tricionista Dr. Patrícia Souza
Santos, acompanhado de muitos
sucos naturais, frutas e pão a me-

Alcoolismo em debate

Lamentamos informar
o falecimento, no dia 19
de outubro, da servidora
Cremilda Cléa de Souza
Oliveira. Ela trabalhou no
Protocolo do CLA e Reito-
ria até 1992, quando se
aposentou. Foi sepultada no
Cemitério do Caju no dia
20 de outubro.

CARTA 1: Festa das Crianças na Vila Residencial

tistas vestidos de vendedores de
Mate Leão e de Biscoito Globo
para animar a nossa candidatu-
ra de então (...o Rio de Janeiro
continua lindo...). Levamos o ví-
deo institucional da UFRJ, foi
bem divertido. Abraços a todos.
Paula Mello, coordenadora do
SiBI/UFRJ.

Fotos: Divulgação

tro de pasta de rúcula, queijo pra-
to, tomate seco e salame, entre
outros. Para a próxima edição,
falaremos sobre os malefícios do
álcool.

A Agência de Notícias da
UFRJ informa que após cin-
co audiências públicas em
busca de sugestões para apri-
morar critérios para licita-
ção do sistema de transporte
interno, a Prefeitura Univer-
sitária decidiu por à disposi-
ção um e-mail para receber
novas contribuições – até o
dia 30 de novembro - sobre
temas como segurança, iti-
nerário, pontualidade e lim-
peza da frota de ônibus:
transporte@pu.ufrj.br.

O Conselho Universitário apro-
vou, na sessão do dia 28,  resolução
para organizar o processo de escolha
do próximo reitor para o mandato de
2011 a 2015. A pesquisa na comuni-
dade está prevista para os dias 11, 12  e
13 de abril do ano que vem.

A escolha dos nomes que compo-
rão as listas tríplices de candidatos a
reitor e vice-reitor a serem encami-
nhadas ao Ministério da Educação
será no dia 28 de abril, em reunião
conjunta dos colegiados superiores.

Podem se candidatar docentes da
UFRJ em efetivo exercício, que inte-
grem a Carreira do Magistério Supe-
rior e ocupem os cargos de professor
titular e associado, nível 3, ou porta-
dores do título de doutor, indepen-
dentemente do nível ou da classe do
cargo ocupado.

A elaboração da lista tríplice de-
verá atender ao que dispõe a legisla-

ção em vigor, mas respeitará primor-
dialmente o resultado da votação a
ser realizada na Universidade.

A votação será realizada por Co-
missão Coordenadora do Processo Su-
cessório. Sua composição será defini-
da pelo Conselho na próxima reu-
nião. Esta comissão apresentará, na
sessão do dia 24 de fevereiro, proposta
de Regimento para a votação.
Calendário do processo suces-Calendário do processo suces-Calendário do processo suces-Calendário do processo suces-Calendário do processo suces-
sório em 2011sório em 2011sório em 2011sório em 2011sório em 2011.....
Inscrição de candidaturas:15/3
Campanha com debates:
18/3 a 8/4
Primeiro turno da pesquisa:
11, 12 e 13/4
Divulgação dos resultados:14/4
Eventual segundo turno:
 18, 19 e 20/4
Divulgação dos resultados: 22/4
Elaboração das listas tríplices pelo
Colégio Eleitoral:28/4

O Centro de Ciências da
Saúde e o Projeto Sambando
c o m  C i ê n c i a  a p r e s e n t a m
“ S e x t a  d e  B a m b a ” ,  c o m
Leandro D’Menor, Luiz Cami-
lo, Luiza Dionízio, Grupo Bu-
xixo e DJ Renato. Será nesta
sexta-feira, dia 5, às 17h, no
audi tór io  Rodolpho Rocco
(Quinhentão).  Produção e
apresentação de Raul Lamar.
A entrada é franca.

Lista tríplice deverá respeitar
resultado da votação na Universidade

Sambando com ciência

O ministro da Saúde, José Gomes
Temporão, inaugura na segunda-fei-
ra, dia 8, às 10h30, o Laboratório de
Educação à Distância em Saúde Co-
letiva (Labead), do Instituto de Estu-
dos em Saúde Coletiva (Iesc) da UFRJ.
O laboratório fica próximo à Prefei-

tura e será um polo de treinamento
de profissionais de órgãos públicos
federais, estaduais e municipais na
área de Vigilância em Saúde Ambi-
ental para o país inteiro por meio da
Educação à Distância. A solenidade
será no Auditório Nobre do Iesc.

Ministro da Saúde inaugura laboratório do Iesc

Sugestões sobre
o transporte
interno

Nota de
falecimento



Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 930 - 5 a 14 de novembro de 2010 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br – 3

ELEIÇÃO 2010 Sim, as mulheres podem
E seguimos na luta

Dilma Rousseff, 62 anos, com 55 mi-
lhões de votos e 56% do eleitorado, contra 44%
de José Serra , é a primeira presidente eleita em
121 anos de República. Dois paradigmas típi-
cos do cargo de mandatários do país foram
recentemente quebrados, primeiro com Lula e,
agora, com Dilma: o exclusivismo dos ho-
mens e representantes das classes dominantes.

No discurso da vitória, ela antecipou al-
guns pontos dos quais não abrirá mão: o com-
bate à miséria, o zelo pela liberdade de religião,
de imprensa e atenção destacada a questões
como saúde e segurança. E reafirmou seu com-
promisso com a democracia e com a igualda-
de de oportunidade para as mulheres.

Em seu primeiro pronunciamento, as-
sumiu também compromissos com o fun-
cionalismo e com a manutenção dos servi-
ços públicos:

“Vou valorizar os quadros
profissionais da
administração pública,
independente de filiação
partidária.”

“Me comprometi nesta
campanha com a
qualificação  também da
educação e dos serviços
de saúde.”

“Esta meta (a erradicação
da miséria e a criação de
oportunidade para todos)
é um chamado à nação,
aos empresários, aos
trabalhadores, às igrejas,
às entidades civis, às
universidades, à imprensa,
aos governadores, aos
prefeitos e a todas as
pessoas de bem do
nosso país.”

Dilma

56,05%
55.752.092

votos

Serra

43,94%
43.710.422

votos

A sociedade brasileira optou pela conti-
nuidade de um programa de governo que
trouxe e continuará trazendo inúmeros
avanços para o país. Mas desta vez não
vamos esperar que um governo que é de
união de várias forças políticas, embora o
Partido dos Trabalhadores esteja no centro
deles, faça por nós. Por isso os técnicos-
administrativos da UFRJ e de todas as ins-
tituições federais de ensino superior devem
se unir e organizar a luta pela conquista da
nossa pauta de reivindicações.

Além disso, para que o Brasil faça uma
revolução na educação em todos os níveis,
na saúde, amplie direitos para os trabalha-
dores, promova a reforma agrária e distribua
renda, o movimento sindical tem de se jun-
tar aos movimentos sociais e ir às ruas dizer
em alto e bom tom para a presidente da
República Dilma Rousseff que o povo deste
país tem pressa. Quer mais do que a amplia-
ção de programas, como os bem-sucedidos e
bem-vindos Bolsa Família e Bolsa Escola, e

Posicionamento do SINTUFRJ
um salário mínimo de R$ 600.

 Nós, trabalhadores em educação, temos
que avançar na nossa carreira, uma vitória
que obtivemos no primeiro governo Lula,
mas resultado de vários dias de greve. É as-
sim mesmo: nunca conquistamos nada sem
luta, e o lugar das categorias é em seus sindi-
catos, preparando as frentes e mobilizando
pela ampliação dos ganhos econômicos e
sociais. Se nos últimos oito anos a realidade
brasileira mudou, isso também foi resulta-
do da nossa luta obstinada de anos para
substituir o projeto das elites por um projeto
democrático e popular para o Brasil.

Agora, companheiros, sob a liderança do
SINTUFRJ, da Fasubra e da CUT vamos mos-
trar na prática que aprendemos a lição e
partir para a organização do movimento
pelo avanço da carreira. Nossa pauta é exten-
sa e o primeiro passo é garantir a manuten-
ção da mesa de negociação com o governo.
Acreditamos que hoje a luta se dará em ou-
tro plano, até porque conseguimos, nos dois

governos Lula, que fosse adotada para as
Ifes a visão de um desenvolvimento de pes-
soal integrado ao desenvolvimento insti-
tucional. Mas se ficarmos de braços cruza-
dos e não partirmos para a disputa dentro
do novo governo, nada mudará para o povo
brasileiro e nada conquistaremos corpora-
tivamente.

ReivindicaçõesReivindicaçõesReivindicaçõesReivindicaçõesReivindicações
Fazem parte da nossa pauta as seguintes

reivindicações:  reposicionamento, melho-
ria da tabela, racionalização, democracia e
autonomia das Ifes, revogação da lei que dá
peso distinto aos segmentos da universidade
nas eleições para escolha do reitor, ascensão
funcional, aprimoramento da carreira, além
da definição de uma política salarial com
data-base e isonomia salarial e de benefícios
com os servidores do Executivo. Os trabalha-
dores da Educação seguidos pelos da Saúde
continuam os mais malremunerados do
funcionalismo público.

No Rio de Janeiro . . .

Dilma

60,48%
4.934.077 votos

Serra

39,52%
3.223.891 votos
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PELO CAMPUS

Solenidade ressalta a excelência do NPPN
Um dos rituais mantidos pela UFRJ é a

cerimônia de posse de diretores e decanos. Na
terça-feira, 26 de outubro, a reitora em exercí-
cio, Sylvia Vargas, ao reconduzir Gilda Guima-
rães Leitão à direção do Núcleo de Pesquisas de
Produtos Naturais (NPPN), definiu e reafir-
mou a importância para a academia dessa
tradição:

“As nossas tradições universitárias exigem
momentos de rituais como esse que assistimos,
e o caráter público da cerimônia de posse da
mais alta posição da hierarquia administrati-
va desta unidade do CCS é uma forma de relem-
brar a todos, e particularmente à professora
Gilda e ao professor Alessandro Bolis Costa Si-
mas (vice eleito), a dimensão exata da respon-
sabilidade desse cargo.”

PrestígioPrestígioPrestígioPrestígioPrestígio
O auditório Paulo da Silva Lacaz, no Cen-

tro de Ciências da Saúde (CCS), lotou de servi-
dores que foram prestigiar a nova direção do
NPPN. Entre os convidados estavam diretores de
unidades, docentes e técnicos-administrativos
do Núcleo, amigos e familiares dos empossa-
dos. Este é o segundo mandato de Gilda Leitão e
o primeiro do vice Alessandro Simas.

A professora emérita da Faculdade de Far-
mácia, Maria Auxiliadora Coelho Kaplan, a
decana do CCS, Maria Fernanda Santos, e o ex-
vice-diretor do Núcleo, Antonio Jorge Ribeiro da
Silva, compuseram a mesa do cerimonial ao
lado de Sylvia Vargas e dos eleitos.

NPPNNPPNNPPNNPPNNPPN
O Núcleo de Pesquisas de Produtos Naturais

é o único no Brasil que forma pós-graduandos
em Química de Produtos Naturais. Atualmen-
te conta com 60 alunos de mestrado e doutora-
do e cerca de 60 de iniciação científica. Possui
14 professores de Química e Farmácia e 20
técnicos-administrativos.

“O NPPN desenvolve estudos de substân-
cias naturais com atividade biológica. Te-
mos patentes desenvolvidas e algumas em
desenvolvimento. Formamos vários profes-
sores recém-concursados para a UFRJ”, in-
formou orgulhosa a diretora reeleita, Gilda
Guimarães. Ela faz parte da universidade
desde 1981, ano em que passou no vestibular
para o curso de Farmácia, e há 17 anos é
docente da instituição.

“Não há um lugar para onde eu
olhe nesta sala e não veja amigos de
muitos anos, afinal de contas são 30
anos na UFRJ”, apontou Flora De
Paoli Faria, na cerimônia que deu a
ela e a Cristina Grafanassi Tranjan
posse nos cargos de decana e vice-
decana do Centro de Letras e Artes,
presidida pelo reitor Aloísio Teixeira,
na tarde do dia 3, no salão nobre do
Conselho Universitário.

Flora agradeceu a Léo Soares, ex-
decano que lhe passa o cargo, o gran-
de aprendizado e destacou que, na
gestão que se encerra, o CLA teve mui-
ta atenção por parte da Reitoria: “Eu
peço a Deus a mesma sorte e que o
próximo reitor que tenhamos seja
uma pessoa com essa sensibilidade
para a área de humanas, que muitas
vezes é relegada a segundo plano”.

Cristina Tranjan agradeceu ao

A reitora em exercício, Sylvia Vargas, fez
um resumo histórico do Núcleo: “As origens
desse Núcleo remontam a 1962, quando o
professor Paulo da Silva Lacaz, catedrático de
Química Orgânica e Bioquímica das Facul-
dades de Farmácia e Medicina, acolheu vários
ilustres pesquisadores do Instituto de Quími-
ca Agrícola do Ministério da Agricultura, ex-
tinto na época, inexplicavelmente. Em 1963,
a Congregação da Faculdade de Farmácia cria
o Centro de Pesquisas em Produtos Naturais
(CPPN), que à semelhança de sua ascendente,
a Faculdade de Medicina nos anos 30 do sécu-
lo XX, se transfere, independente, do campus
da Praia Vermelha para o campus do Fundão,
em 1972.

Como consequência de seu rápido ama-
durecimento, da excelência de seus trabalhos
que representaram um marco para a Fitoquí-
mica brasileira, da consolidação de suas pu-
blicações internacionais, da capacidade de
desenvolvimento de pesquisas e intercâmbios
multi e interdisciplinares na própria UFRJ e
para além dela e da qualidade de seus cursos
de pós-graduação stricto sensu, o CPPN atin-
giu, em 1976, o status de Órgão Suplementar
do CCS, passando então a se denominar Nú-
cleo de Pesquisas em Produtos Naturais”, re-
memorou Sylvia Vargas, acrescentando, ain-
da, que “o Núcleo ocupa a terceira geração na
árvore genealógica da nossa Faculdade de
Medicina”.

Conheça a história do NPPN

SYLVIA VARGAS (ao centro), reconduziu Gilda Guimarães à direção do Núcleo

GILDA e a decana Maria Fernanda

A Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia da UFRJ foi realizada de
20 a 23 de outubro no Hangar da
Cidade Universitária, sede do Núcleo
Interdisciplinar UFRJmar, em que
Mário Gambine dava todo apoio com
sua equipe de profissionais especiali-
zados. Mário dirigia a Divisão de Ser-
viços Gerais e Recursos Especiais que
era próxima ao Hangar. Por isso, o
local da homenagem póstuma.

Mário faleceu dia 9 de julho em
acidente de carro em Cabo frio no
exercício da função. No dia 22 de
outubro, durante o evento na UFRJ,
foi dedicado um momento de silên-
cio e em nome da sua equipe foi lido
um texto de agradecimento.

O diretor da Divisão de Serviços
Gerais era admirado pela equipe, pois,
além do espírito de liderança e pai-
xão pelo que fazia, não mediu esfor-
ços em reivindicar melhores condi-
ções de trabalho. A esposa, Rosângela,
se emocionou ao colocar o boné do
marido (sua marca registrada) e leu
seu texto. “Sua vida sempre foi mar-
cada por muitos esforços, dedicação e
carinho com as pessoas que o cerca-
vam e conviviam em sua presença”,

Mário Gambine é homenageado
em evento na UFRJ

reforçou. Seu filho, Gabriel, também
prestou sua homenagem.

A Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia (SNCT) objetiva mobili-
zar a população, em especial crianças
e jovens, em torno de temas e ativida-
des de ciência e tecnologia, valori-
zando  a criatividade e a atitude cien-
tífica.  No ano internacional da Bio-
diversidade, o tema proposto pelo Mi-
nistério da Ciência e Tecnologia foi
“Ciência para o Desenvolvimento
Sustentável”.

O símbolo deste ano foi uma
sumaúma, grande árvore tropical
com raízes tubulares, considerada a

mães das árvores pelos povos indíge-
nas da Amazônia . Durante a semana
na UFRJ, de 20 a 23 de outubro, no
Hangar da Cidade Universitária, uma
grande árvore colorida recebeu os vi-
sitantes. De maneiras diferentes, cri-
anças, jovens e adultos puderam co-
nhecer mais sobre biodiversidade, saú-
de, cultura e tecnologia através de
oficinas interativas, esporte, planetá-
rio inflável, entre muitas atividades
realizadas.

A UFRJ recebeu cerca de 30 mil
pessoas, entre as quais 12 mil crian-
ças de escolas públicas do entorno da
universidade.

Flora toma posse na decania do CLA

ex-decano, professor Léo, aos funcio-
nários do Centro – “sempre prontos a
atender no que fosse preciso” – e à
professora Flora, pelo incentivo. E
comprometeu-se a dar o melhor para
que a nova gestão possa ser “tão boa
quanto a que termina”.

“Tenho plena confiança de que a
professora Flora, que inclusive foi parte
importante desta gestão, dará conti-
nuidade a todo o trabalho iniciado”,
concluiu o ex-decano Léo Soares.

“Faz parte do meu papel dar pos-
se a decanos e diretores, e em ne-
nhum momento dessas cerimônias
das quais tenho participado o senti-
mento de continuidade esteve tão pre-
sente”, reconheceu o reitor Aloísio
Teixeira.

O registro da cerimônia contou
com a colaboração do superinten-
dente do CLA, Marcello Cantizano.

Foto: Lelo Schietti

Fotos: Cícero Rabello
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Servidor, com muito
orgulho sim!

“Eu fico muito contente que haja o dia do servidor. Eu sou
uma servidora, e é também o meu dia. Nós todos merecemos.
Trabalhamos muito. E é muito difícil apagar a impressão que as
pessoas têm daquela imagem caricata do servidor que em todo
momento é difundida na televisão, no rádio, no jornal. Mas não
é assim, não. Nossos servidores técnico-administrativos sustentam
essa Universidade. Nós, na Reitoria, estamos transitoriamente
aqui. Mas os nossos funcionários estão aqui há anos. A cada
quatro anos, entram pessoas com raciocínio e conduta completa-
mente diferentes. E eles têm que se ajustar. É uma retaguarda
muito difícil.

A Universidade está multiplicando o número de vagas, o
número de alunos, de cursos. E esse trabalho não é feito apenas
pelo professor. Vamos ter que aumentar o quadro técnico-admi-
nistrativo e qualificar os que não dispuseram desta oportunidade,
assim como trazer pessoal qualificados”, disse Sylvia Vargas, vice-
reitora da UFRJ.

O pintor Olerindo Dias é um homem
feliz e alegre. Com  62 anos e 23 de UFRJ,
ainda tem muita disposição para subir num
andaime e mandar brasa na raspagem, na
massa, na tinta das paredes e do teto de uma
sala em reforma. Sobre a homenagem que
ele gostaria? “Ah! Uma festa é sempre bom.
Ainda mais se tiver brinquedo para as crian-
ças, não há nada melhor do que ver nossos
filhos felizes!”.

O professor Fábio Lessa é chefe do Depar-
tamento de História do IFCS. Está há 12 anos
na UFRJ. Não é um profissional insatisfeito
ou revoltado, mas ressente-se do déficit de
pessoal: “O que sinto mais falta é em relação
à falta de técnicos-administrativos. São 1.400
alunos para darmos conta com dois funcio-
nários no departamento e um na Coordena-
ção de Graduação. Tínhamos de funcionar
de 7h às 22h, mas não temos condição para
isso, porque sobrecarrega os trabalhadores e
não atende de forma efetiva os estudantes”.

Mesmo assim Fábio enaltece a sua equi-
pe, “pois se não fosse a capacidade e o empe-
nho deles, não teríamos como tocar o depar-
tamento. São excelentes profissionais”.

“Com relação ao aumento do
quadro de servidores, hoje temos
uma situação bastante vantajosa,
que é a substituição dos que saem.
Com o dimensionamento, pode-
mos saber quais são os cargos que
precisamos. Se temos 20 cargos va-
gos de classe E, por exemplo, de
físicos que se aposentaram, mas
precisamos de 20 enfermeiros, va-
mos ao MEC e propomos uma tro-
ca (o Ministério tem relacionado
os cargos desocupados nas Ifes do país até 30 de junho). A partir de 1º
de julho, cada uma delas tem seu banco de técnicos-administrativos.
Além disso, o Reuni (programa do governo de reestruturação das
universidades) prevê vagas de expansão também para 2011 e 2012”,
comemorou o pró-reitor de Pessoal, Luiz Afonso Mariz.

Nossa gente

A data 28 de outubro celebra o
Dia do Servidor Público. O SINTU-
FRJ tem como tradição promover
algo especial. Mas, diante da recente
posse da nova diretoria (setembro),
tendo o compromisso de iniciar a
ordem da nossa casa, não foi possí-
vel programar uma celebração à al-
tura dos servidores da UFRJ.

Mesmo assim, dedicamos uma
edição especial a estes trabalhado-
res, que fazem deste Brasil um país
do qual todos nós nos orgulhamos,
mesmo com seus problemas e ma-
zelas, aliás inerentes a uma nação
de dimensão continental e popu-
lação diversificada.

Somos 1 milhão de servidores

no país, 150 mil na base da Fasubra
(técnicos-administrativos em edu-
cação) e quase 17 mil na UFRJ (en-
tre funcionários, professores e apo-
sentados). Um  novo Brasil, com a
eleição de uma mulher para presi-
dente, e uma nova UFRJ estão por
vir. E nós, brasileiros e servidores da
UFRJ, somos especiais nessa con-

juntura e na história do país e em
nossas vidas pessoais. Não somos ape-
nas funcionários e professores, so-
mos também sambistas, cantores,
atletas, estudantes... que, além de
sermos pais ou não, somos filhos do
Brasil. Somos servidores do público e
ajudamos a construir nosso país com
muito orgulho!

Simbolicamente, publicamos a
opinião de um pintor, de uma secre-
tária, de uma jovem concursada e de
um professor. Mas o trabalho de todos
em diversas áreas e unidades, apre-
sentamos imagens captadas pelas
lentes do fotógrafo Cícero Rabello.
Esta é a homenagem do SINTUFRJ a
seus trabalhadores!

A secretária Rita Veiga está há quatro
anos na universidade. Veio transferida da
Universidade Federal de Santa Maria (RS),
onde entrou em 1992. Ela destaca também
a questão da capacitação. “É o que falta. Os
cursos são distantes e os horários são malu-
cos. Deveria haver cursos nas unidades, e o
que se pode fazer é montar um projeto para
isso”. Rita observa que ainda existe na UFRJ
a distorção da relação profissional entre
técnicos e professores. “Vejo que há o dis-
curso do mau funcionário e que secretária
deve fazer café. Nunca tinha visto isso an-
tes! E os funcionários mais antigos são
desestimulados até por esta experiência de
subalternização”.

Michele Amorim tem 22 anos. Só tem
um ano de UFRJ. Mas está muito entusias-
mada. A recém-concursada explica que es-
colheu entrar para o serviço público pela
estabilidade e para ter uma carreira. Se-
gundo ela, uniu o útil ao agradável. “Além
de trabalhar numa instituição de conheci-
mento, estudo nela. Isto é muito bom. Faço
Administração, o que é uma continuidade
do meu trabalho. A experiência está sendo
muito boa”.

Os servidores e a expansão da UFRJ

Fotos: Cícero Rabello
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Em entrevista exclusiva para o Jornal
do SINTUFRJ, o analista político e espe-
cialista em políticas públicas do Departa-
mento Intersindical de Assessoria Parla-
mentar (Diap), Antônio Augusto de Quei-
roz, avalia a situação do servidor público
de FHC a Lula, ressalta o papel estratégico
do técnico-administrativo em educação e

“O servidor, ao lado do
professor, tem papel estratégico”

JS – Tendo como data come-
morativa o Dia do Servidor Pú-
blico, 28 de outubro, como ava-
lia a situação desta categoria no
governo FHC e no governo Lula?

Antônio – Não existe termo de
comparação. FHC desmontou o
aparelho de Estado e suprimiu
mais de 50 direitos dos servidores.
Lula, com exceção da contribuição
dos inativos e do redutor nas pen-
sões, só proporcionou avanços,
como a recomposição da força de
trabalho, a valorização dos servi-
dores, com aumentos acima da in-
flação, e, principalmente, com a
substituição de um padrão autori-
tário por um padrão democrático e
respeitoso de relações com as enti-
dades sindicais de servidores.

JS – Houve avanços?
Antônio – Sem dúvida, basta

ver os citados na resposta anterior.

JS – E em relação a perdas
de conquistas, como na área
da Previdência, o prejuízo foi
grande?

Antônio – Foi. Não dá para
negar que as duas mudanças fo-
ram muito graves (contribuição
dos inativos e redutor na pensão),
ainda que os ganhos tenham su-
perado essas perdas, mas fica a
sensação de traição.

analisa os projetos em tramitação no
Congresso Nacional e perspectivas. O Diap
foi fundado em 1983 e atua principal-
mente no Congresso Nacional no sentido
da institucionalização da transformação
em normas legais das reivindicações pre-
dominantes, majoritárias e consensuais
da classe trabalhadora.

JS – No que se refere ao setor
da Educação Pública Federal,
no caso dos funcionários técni-
co-administrativos das univer-
sidades federais, o que mais de
significativo ocorreu?

Antônio – Apesar da greve de
maior duração no serviço público,
o acordo foi bom. Foram preserva-
das todas as conquistas, inclusive
as que estavam sendo questionadas
pelo governo na Justiça, como no
caso da URV.

JS – No plano de expansão e
reestruturação do governo fede-
ral para as universidades, como
vê o papel destes servidores?

Antônio – O servidor adminis-
trativo, ao lado do professor, possui
papel estratégico. Deve, entretanto,
participar dos cursos de formação
para que possa crescer pessoal e pro-
fissionalmente, tornando-se mais
qualificado e, consequentemente,
com melhores condições de reivin-
dicação.

JS – E no Congresso Nacio-
nal, quais as perspectivas di-
ante dos projetos em tramita-
ção, como aposentadoria inte-
gral por invalidez, aposenta-
doria especial (atividade de
risco) e aposentadoria especial
(condições insalubres)?

Antônio – A regulamentação
da aposentadoria especial do servi-
dor virá, ainda que com um atraso
de mais de 20 anos. Na próxima
legislatura, com certeza essa maté-
ria será votada conclusivamente. O
cuidado que deve se tomar é para
que não prevaleça o texto enviado
pelo Governo, que é muito restriti-
tivo, por exemplo, em relação às
regras de aposentadoria do INSS.

JS – Em termos salariais,
como analisa a situação futura
dos servidores das universidades,
haja vista que o último reajuste
foi dado em julho na tabela que
reestruturou a carreira dos téc-
nicos-administrativos das uni-
versidades?

Antônio – As perspectivas de
reajuste são para 2012, já que o
orçamento para 2011 não prevê re-
estruturação para esses servidores.
O reajuste de 2012, entretanto, deve
ser negociado em 2011 e deve ser
enviado ao Congresso até 31 de agos-
to, sob pena de não constar para
proposta orçamentária para 2012.
Tem se falado muito numa supos-
ta brecha orçamentária para rea-
juste, ainda em 2011, para servido-
res que não tivessem projeto em
tramitação no Congresso até 31 de
agosto de 2010. Mas isso é só boato.
Para ter reajuste em 2011, sem que

houvesse projeto tramitando antes
do envio do Orçamento, só com
alteração na Lei de Diretrizes Orça-
mentária, e duvido que o Governo,
proponha isto.

JS – Os projetos que limitam
gastos com pessoal (PLP 1/07) e o
que limita o aumento da despe-
sa com pessoal e encargos sociais
da União (PLP 549/09) não são
um entrave à adoção de uma
nova política salarial para os
servidores e sua função estratégi-
ca para o crescimento do país? O
que pode ser feito?

Antônio – Toda atenção deve
ser pouca em relação a esses dois
projetos. O PLP 549 já foi rejei-
tado em uma das comissões de
mérito, a de Trabalho, mas con-
tinua tramitando, e só irá para
o arquivo se for rejeitado em
uma das seguintes: a Comissão
de Finanças e Tributação ou na
de Constituição e Justiça. Os sin-
dicatos devem aproveitar esse fi-
nal de ano legislativo para for-
çar a rejeição desse projeto na
Comissão de Finanças, senão di-
ficilmente se conseguirá em
2011.

GERSON Vicente da Silva, há 22 anos na UFRJ,
contramestre de obras da Prefeitura Universitária

OSVALDO Luiz Sopares, há 24 anos na UFRJ,
marceneiro da Manutenção da Coppe

HÉLIO RESENDE, há 17 anos na UFRJ,
laboratorista da Escola de Química

Fotos: Cícero Rabello

ANTÔNIO AUGUSTO: FHC suprimiu direitos dos servidores
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O pró-reitor de Planejamen-
to e Desenvolvimento da UFRJ,
Carlos Levy, falou ao Jornal do
SINTUFRJ sobre o papel dos ser-
vidores no Plano de Reestrutura-
ção e Expansão aprovado pelo
Conselho Universitário em outu-
bro de 2007. Para o pró-reitor, é
uma nova universidade que se
pretende ter até 2020. Dentre as
metas, prazos e ações, Carlos Levy
destaca o perfil deste servidor e
sua participação, a necessidade
do dimensionamento de pessoal
e a alocação de verbas para 2011
para capacitação prevista para  R$
1,2 milhão. Só para pessoal a
UFRJ investirá, entre ativos e ina-

“A participação dos Taes é de
enorme relevância”
tivos, 1.724.256.601. Os recursos
previstos para orçamento de ca-
pital estão na ordem de R$
101.235.515.

Para o pró-reitor de Planeja-
mento e Desenvolvimento, o di-
mensionamento é inevitável di-
ante das metas estabelecidas. “É
fundamental adequar o dimen-
sionamento do quadro técnico-
administrativo para dar suporte
e sustentação ao próprio plano e
as metas definidas neste plano
de Reestruturação e Expansão. Se
estamos projetando dobrar nossa
oferta de vagas nos cursos de gra-
duação e pós-graduação, é inevi-
tável que isso seja acompanhado

de um adequado redimensiona-
mento do nosso quadro de funci-
onários e docentes para garantir
a sustentação destas atividades
planejadas”.

Segundo Levy, a curto prazo já
há um esforço em curso. “Há a
perspectiva de recuperação do nos-
so quadro de servidores, mas certa-
mente precisamos nos empenhar e
garantir que essa evolução do qua-
dro continue para poder atender as
nossas necessidades de médio e lon-
go prazo”. Ele informa que há um
conjunto de vagas em processo de
seleção e até 2012 projeta-se incor-
porar cerca de 1.800 novos técni-
cos-administrativos.

“Há uma expectativa
muito grande em
relação aos técnicos-
administrativos em
educação (TAEs)
para garantir que a
proposta de
expansão possa ser
sustentada e bem-
sucedida. Para isso a
participação dos
técnicos-
administrativos é de
enorme relevância!”

Vivemos hoje um momento singular para as universidades públicas federais de
maneira geral. Houve um esforço de alocação de recursos bastante significativo, permi-
tindo uma recuperação orçamentária bastante razoável, ainda insuficiente, mas bas-
tante significativa, e um montante para investimentos muito importante, coisa que
não havia já há algum tempo.

Em 2007 ainda não tinha  esta alocação específica. Apenas a partir de 2008 houve a
destinação específica para esses recursos. Para se  ter uma ideia da recuperação orçamentária
da UFRJ no ano de 2000, nosso orçamento de custeio só de despesas correntes era de R$ 30
milhões. Em 2003, no governo Lula e o orçamento era de R$ 40 milhões, em 2011 a previsão
é de R$ 262 milhões.

CARLOS Levy: “Precisamos
nos empenhar e garantir que
essa evolução do quadro
continue para poder atender
as nossas necessidades”

MARCELO Miguez, há 12 anos na UFRJ, professor da Escola Politécnica

SANDRA Regina Gomes Bergabine, há 31 anos na UFRJ, técnica em
secretariado da Coppe

Fotos: Cícero Rabello

JS – Como esses novos servidores e os atuais vão se inserir na nova reestruturação?
Não basta só números. A capacitação e a qualificação são fundamentais para
melhorar o próprio desempenho da universidade. Há algum planejamento em relação
a isso?

Levy – Sem dúvida. É um aspecto importante: garantir um nível de treinamento
adequado. E esse tem sido um esforço permanente que não vai deixar de ser incentivado,
ampliado e fortalecido.

JS – Há verbas para isso?
Levy – Temos nos preocupado e nos comprometido com alocação específica de verbas

nesse próximo exercício de 2011. Estaremos ampliando recursos especificamente alocados
para apoio e treinamento dos nossos técnicos-administrativos. Em 2010 a alocação foi de R$
1 milhão, e para 2011 estamos com uma previsão de R$ 1 milhão. A PR-4 é quem vai operar
estas verbas.

JS – E quanto ao papel que este servidor terá nesta nova universidade?
Levy – Acho que é fundamental que haja essa identidade e essa expectativa. É  importante

tanto o docente quanto o nosso técnico-administrativo tenham a percepção clara do que é a
universidade pública no atual momento brasileiro. A instituição universitária se mantém ao
longo dos séculos como um espaço privilegiado para a geração do saber, a crítica, a difusão do
conhecimento, e nesse  contexto é quase um consenso atual que as atividades desenvolvidas
pelas universidades se alinhem com o desenvolvimento de pesquisas, atividades de ensino e de
extensão de maneira integrada e interativa.

JS – A compreensão desta instituição é fundamental no contexto do próprio
desenvolvimento do país, não?

Levy – Exatamente. Por conta de tudo pelo que ela representa e pode garantir para o
desenvolvimento do país.

JS – No serviço público temos várias categorias divididas nos Três Poderes, com
várias especificidades e formas de trabalho. O trabalho na área de educação e
principalmente nas universidades é bem diferenciado como o senhor próprio falou.

Levy – É uma instituição que é rica e se enriquece com a diversidade e pluralidade
de visões e percepções. É isso que faz a universidade ser grande, crescer, se desenvolver
e permanecer viva na sociedade.

JS - Por isso a participação também dos tres segmentos é importante?
Levy - De maneira comprometida com estes princípios é que vai garantir a verdadeira

ação, permitir que a universidade cumpra com seu verdadeiro papel e que atinja seus
objetivos.
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NOSSOS DIREITOS

No dia 5, nesta sexta-feira, às
11h, no salão do Consuni, haverá a
assinatura do termo de cooperação
técnica que permitirá a criação de
uma unidade do Sistema Integra-
do de Atenção à Saúde do Servidor
(Siass) no campus do Fundão.

Estarão presentes o secretário
de Recursos Humanos Duvanier
Paiva e o diretor do Departamento
de Saúde, Previdência e Benefícios
do Servidor Sérgio Antônio Martins
Carneiro, o reitor Aloísio Teixeira e

Gestão de projetos para todos - Gestão de projetos para todos - Gestão de projetos para todos - Gestão de projetos para todos - Gestão de projetos para todos - A DVST ofereceu para seus
profissionais e a equipe da PR-4, dias 28 e 29 de outubro, no Centro de
Tecnologia Mineral, curso sobre gestão de projetos. Um dos objetivos foi
fornecer ao grupo noções sobre implantação de projetos para que possam
propor ações na área de saúde do trabalhador.

Vânia Glória, ex-diretora da DVST
e coordenadora de Comunicação do
SINTUFRJ, foi pioneira no desenvol-
vimento do sistema integrado junto
ao Ministério do Planejamento.

“Quando a gente concebeu o
Siass foi com uma lógica de que o
controle social seria um ator impor-
tante na definição de prioridades, e
isso ao longo do tempo foi abando-
nado”, explica ela, contando que,
em determinada etapa, quando
mudou a coordenação, mudou tam-
bém o método de trabalho.

“A gente começou a trabalhar
em grupos, um pela questão da
vigilância dos ambientes de  traba-
lho, outro pela parte da promoção
em prevenção, e um terceiro grupo

ficou responsável pela parte peri-
cial, e um grupo instalado um pou-
co mais adiante ficou responsável
pela implantação do Siass no Rio
de Janeiro, que agregava todas es-
sas ações. A ideia é que a gente
tivesse no país inteiro uma norma-
tização para o serviço público fede-
ral, independente do lugar onde
esteja”, conta ela, destacando tam-
bém o sistema de segurança no
acesso às informações : “A  gente
vai ter um banco de dados com os
quais pode-se fazer um diagnósti-
co epidemiológico dos trabalhador
no serviço público”.

Para ela, avançar é sempre po-
sitivo, mas o que preocupa na im-
plantação do Siass é que, por uma

equipe da Reitoria e representantes
das instituições que participam do
convênio: o Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura de Transpor-
tes, Agência Nacional de Transpor-
tes Terrestres, Centro de Tecnologia
Mineral, Fundação Nacional de
Saúde, Instituto de Engenharia
Nuclear e Receita Federal.

A unidade da UFRJ – uma das
17 já instaladas no país – é parte da
política nacional de atenção à saúde
do servidor. Funcionará na Divisão de

Saúde do Trabalhador (DVST)  e deve-
rá ter capacidade para atender, inicial-
mente, 12 mil funcionários públicos.

Segundo Edmundo Novaes, co-
ordenador dos Programas de Saú-
de da Pró-Reitoria de Pessoal, a
implantação do Siass tem como
base os exames periódicos ou a
prevenção, a promoção e vigilân-
cia, perícia e a assistência à saú-
de. Segundo a UFRJ, o Ministério
do Planejamento fará o repasse de
R$ 3 milhões destinados a uma

futura ampliação da área. Uma
equipe multiprofissional está sen-
do treinada para levantar dados
sobre a saúde dos servidores. Em
vez de um prontuário, o sistema
informatizado reunirá dados de
todas as unidades do sistema.

Novaes explica que, diferente
de um simples check-up, o servi-
dor se submeterá a um exame
clínico associado a uma avalia-
ção ambiental, com o estabele-
cimento de uma ligação com a

provável causa de doenças, possi-
bilitando o planejamento de pro-
gramas preventivos.

Edmundo acredita que o novo
sistema vai representar um ganho
para o servidor “na medida em que
vamos aperfeiçoar o atendimento,
que será mais rico com a disponi-
bilidade de dados epidemiológicos”,
apontando para a possibilidade de
estabelecimento de políticas de pro-
moção, vigilância e assistência à
saúde.

É preciso democratizar

UFRJ sediará unidade do Siass

Foto: Cícero Rabello

Atenção ao calendário
- A inscrição das chapas ocorrerá de 10 a 11 de novembro,

das 9h às 17h, na Secretaria dos Órgãos Colegiados (SOC), no
segundo andar da Reitoria.

A homologação das inscrições fica sob a responsabilidade
da Comissão Eleitoral e ocorrerá às 14h do dia 12 de novem-
bro, na SOC.

A eleição será dias 1, 2 e 3 de dezembro.
Localização das urnas, horário e composição das mesas

eleitorais serão definidos pela Comissão, que poderá organi-
zar debates entre as chapas inscritas.

A apuração será no dia 6 de dezembro, a partir das 9h, no
salão do Consuni.

Estarão eleitas as chapas que obtiverem a maioria sim-
ples dos votos. A posse será na primeira sessão seguinte ao
pleito de cada colegiado.

Próximos passos
Agora, a Reitoria vai fazer a publicação da convocação e

supervisionar o processo. A íntegra do edital pode ser consul-
tada na página do SINTUFRJ. No próximo Jornal do SINTU-
FRJ, faremos um balanço da atuação dos atuais representan-
tes no CEG, CEPG e Consuni ao longo dos dois últimos anos.

tendência natural das organizações
públicas federais, as pessoas sem-
pre priorizam a implantação do
sistema para questões burocráticas,
como a concessão ou não dos bene-
fícios relativos à saúde, como li-
cenças e aposentadoria, em detri-
mento de ações de promoção de
saúde e da avaliação do ambiente
de trabalho, a criação das comis-
sões de saúde por local de trabalho
e o exame periódico.

Outra preocupação, segundo Vâ-
nia, é com a infraestrutura. Segundo
avalia, a DVST está sediando um sis-
tema com base numa cooperação téc-
nica, mas em um local carente de
estrutura elétrica e de rede adequadas
para sustentar essa iniciativa.

Representação TA nos colegiados superiores

Eleição será dias 1, 2 e 3 de dezembro
O mandato dos representantes técnico-administrati-

vos nos colegiados superiores da UFRJ – Conselhos de
Ensino de Graduação (CEG), de Pós-Graduação (CEPG) e
Universitário (Consuni) expirou em abril de 2010.

Foi prorrogado, de acordo com proposta encaminha-
da pelo reitor a todos os colegiados, até a realização de
novas eleições. Agora, é chegado o momento de escolher-
mos os novos conselheiros da bancada técnico-adminis-
trativa.

Segundo o regimento da UFRJ, estes representantes serão
escolhidos por seus pares em processo convocado e supervisio-
nado pela Reitoria e organizado pela entidade representativa
– o SINTUFRJ.

Diante disso, a coordenação do SINTUFRJ, em reunião

com o reitor Aloísio Teixeira na manhã desta sexta-feira, dia
5, acordou as seguintes disposições:

- São cinco vagas para titular e cinco para suplentes no
Consuni; uma para ambos no CEG, assim como no CEPG;

- A candidatura será por chapa composta pelo conjunto
de titulares e suplentes dos três conselhos;

- Podem concorrer servidores ativos lotados nas unidades
da UFRJ e aposentados;

- É vedada a candidatura para a representação dos técnicos-
administrativos  no Consuni dos atuais membros efetivos;

- Também é vedada a candidatura para a representação
dos técnicos-administrativos no CEG e CEPG dos atuais
membros que tenham exercido o mandato por duas legisla-
turas consecutivas.

Foto: Cícero Rabello
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VIDA & TRABALHO

A lógica do capitalismo levada ao extremo
“Sofrimento psíquico no tra-

balho e suicídio” foi o tema de
aulas e palestra no Instituto de Es-
tudos em Saúde Coletiva (Iesc/
UFRJ) ministradas pelo psicólogo
convidado Nilson Berenchtein Net-
to, cujo tema foi sua tese de mes-
trado na PUC-SP. Ele é o autor da
cartilha Suicídio e Trabalho, im-
pressa e distribuída pelo Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias
Químicas, Farmacêuticas, Plásti-
cas e Similares da capital paulista
e outras regiões.

“O suicídio constitui um fenô-
meno complexo, tipicamente hu-
mano e que resulta de diversos fa-
tores. Entre estes, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) cita os
biológicos, psicológicos, sociais,
culturais e ambientais. Entretan-
to, são poucos os pesquisadores que
o relacionam com o mundo do
trabalho, o que pode se verificar no
fato de o manual de prevenção ao
suicídio no trabalho – publicado
originalmente em inglês pela OMS
em 2006 –, assim como outros oito
manuais, ter sido traduzido ape-
nas para o estoniano e o japonês”,
informou Netto.

De acordo com levantamento
do especialista, nos últimos 20 anos
aumentaram os casos de suicídios,
especialmente entre executivos de
grandes empresas. No Brasil, exem-
plo recente ocorreu no setor bancá-
rio, na década 1980. Foram 72 vi-
das no período de três anos (1993-
1995). Nessa época estava em pau-
ta a reorganização do trabalho ali-
nhada ao pacote neoliberal que pri-
vatizou, reestruturou, realizou fu-
sões, implantou os programas de
demissão voluntária e demitiu, a
bel-prazer, em nome da qualidade
total e do advento de novas tecno-
logias. E, aos poucos, os bancos se
transformaram em “lojas de negó-

cios”. Já pesquisa realizada pela
UnB revelou que 181 bancários ter-
minaram com a própria vida entre
1996 e 2005. Esses dados signifi-
cam que, em média, ocorreu um
suicídio a cada 20 dias.

CausasCausasCausasCausasCausas
De acordo com o pesquisador e

suas fontes de pesquisa, as causas
do suicídio estão relacionadas às
pressões para produzir e cumprir
metas, muitas tarefas e o excesso
de trabalho para os poucos que res-
taram após as reestruturações, o
assédio moral e perseguições gra-
tuitas associadas ao medo de per-
der o emprego ou ser vítima de
retaliações, fatores que estão na base
do sofrimento ético-político dos
trabalhadores e das trabalha-
doras.

Como exemplo Nilson Netto
citou o caso dos 24 trabalhadores
da France Telecom, que se suicida-
ram em um período de 18 meses. O
que aconteceu nessa empresa? Ela
foi privatizada em 2007, passou por
reestruturação, demitiu profissio-
nais, sobrecarregou os que ficaram,
reorganizou o trabalho, flexibili-

zou o contrato de trabalho, esti-
mulou a competitividade via me-
tas individuais e avaliações espe-
cializadas. Implantou a política
de “mobilidade sistemática”, em
que a cada três anos os trabalhado-
res são deslocados para outras regi-
ões ou mesmo a outro país, o que
significava muitas vezes desestru-
turar a própria família.

Hoje a França ocupa o terceiro
lugar entre os países onde os casos
de “depressão relacionada ao tra-
balho” são mais numerosos, de-
pois da Ucrânia e Estados Unidos,
informa a OMS. São 300 a 400
mortes por suicídio ao ano, rela-
cionadas diretamente às condições
de trabalho, segundo pesquisa do
Conselho Econômico e Social.
“Apesar da estatística, persiste o si-
lêncio aqui em nosso país e em
todos os países, não obstante as
evidências cada vez mais explíci-
tas e frequentes”, registrou Netto.

No BrasilNo BrasilNo BrasilNo BrasilNo Brasil
O especialista aponta que, no

Brasil, são poucas as pesquisas que
relacionam o suicídio ao trabalho
ou à profissão. “A causa desse si-
lêncio não sabemos. Talvez por-
que a vida dos trabalhadores tenha
pouco valor para seus empregado-

res, pois, se adoecem, sofrem aci-
dentes ou envelhecem, são demiti-
dos. O certo é que até mesmo os
casos de depressão causada pelo tra-
balho quase não são reconhecidos
pelos ‘experts’ da Previdência So-
cial, que os consideram um ‘pro-
blema de âmbito pessoal’, e tam-
pouco por grande parte dos especia-
listas nas empresas, que omitem
doenças e/ou negam o nexo com o
trabalho”.

Numa recapitulação histórica,
o pesquisador lembra que desde a
Antiguidade, na Grécia de Platão,
que tinha como característica o
modo de produção escravagista, já
existia a relação entre o suicídio e o
trabalho.

“O sistema social em que vive-
mos hoje supostamente não é um
sistema escravagista como o da Gré-
cia dos tempos de Platão. Ao con-
trário, é um sistema que se baseia
numa suposta liberdade do traba-
lhador de vender sua força de traba-
lho a quem bem entender, e tam-
bém numa suposta possibilidade
dada a todos de mudar de classe
social, o que definitivamente não
era dado aos escravos. Mas por que
voltarmos à escravidão e a Platão?
Simplesmente porque numa socie-
dade escravista como a dele, e como
já foi a sociedade brasileira no pe-
ríodo colonial, os senhores de escra-
vo prezavam pela vida de seus escra-

vos, que eram entendidos como sua
propriedade, como bens materiais.
E por serem vistos dessa maneira, o
senhor do escravo devia cuidar da
saúde e da vida desses escravos para
que continuassem produzindo o
necessário, e principalmente para
não perderem um bem material.

Na forma atual de organiza-
ção de nossa sociedade, como os
patrões não são donos dos traba-
lhadores, e existe um vasto exército
de reserva de desempregados pronto
para ocupar os lugares que apare-
çam vagos, pouco importa a eles a
saúde e a vida dos trabalhadores,
pois, com sua morte, ele não perde-
rá um bem, já que, de fato, o que
possui é a força de trabalho dessas
pessoas, e essa, caso seja perdida,
pode ser facilmente substituída
com a contratação de outro traba-
lhador que lhe venda sua força de
trabalho. O certo é que o patrão
não estará perdendo nenhum
bem”, explica Nilson Netto.

De acordo com o pesquisador,
“toda morte traz consigo, de forma
intencional ou não, consciente ou
não consciente, uma denúncia so-
cial. E o suicídio laboral é o últi-
mo grito de denúncia das condi-
ções desumanas de trabalho, não
podendo ser julgado de forma vul-
gar ou banal”.

Outra constatação que Netto
faz a respeito da frieza cruel do
capitalismo é a seguinte: “Em
uma sociedade onde as mercado-
rias têm mais valor que as pessoas
que as produzem, que vale mais a
manutenção do sistema capita-
lista do que a humanização e a
vida dos trabalhadores, por que
manter a segurança no trabalho e
promover a vida? Não esqueçamos
que além da produção, os traba-
lhadores e trabalhadoras também
são consumidores, e que, de fato,
o que mantém a vida do sistema
capitalista é justamente essa rela-
ção produção versus consumo.
Manter a vida dos trabalhadores a
qualquer custo, portanto, não visa
realmente à manutenção de suas
vidas, mas sim a vida do sistema
capitalista que diretamente lucra
com a manutenção da vida, até o
limite máximo da produção”.

NILSON BERENCHTEIN: pressões, excesso de trabalho, assédio moral e medo estão na base do sofrimento

Foto: Cícero Rabello
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SAÚDE E SEGURANÇA

Trabalhadores do HU estão preocupados
Risco biológico por proliferação

de fungos, doenças respiratórias e in-
certeza sobre a segurança física ofere-
cida pelo prédio levaram os trabalha-
dores do Hospital Clementino Fraga
Filho e o SINTUFRJ a se reunirem
com o diretor da unidade, na sexta-
feira, dia 29 de outubro. Durante mais
de cinco horas, José Marcus Raso Eu-
lálio respondeu a perguntas dos téc-
nicos-administrativos que lotaram o
auditório no 8° andar.

Os problemas causados aos fun-
cionários são consequência das nu-
vens de poeira que invadem diaria-
mente o hospital, provenientes do tra-
balho de demolição de parte da ala
sul do prédio que desaparecerá defini-
tivamente do cenário do Fundão às
7h do dia 19 de dezembro. Nessa data
e horário, 900 quilos de dinamite
porão abaixo a perna-seca, conforme
é conhecida a estrutura deteriorada
do HU.

A categoria questionou ainda o
calendário de funcionamento do hos-
pital pós-implosão. Para a maioria,
o prazo é pequeno entre a avaliação
técnica do que sobrará do prédio e o
retorno dos funcionários e pacientes.
De acordo com o cronograma, no dia
20 de dezembro os técnicos conclui-
rão a avaliação da estrutura do hospi-
tal que será preservada; no dia 22,
uma empresa especializada fará a
limpeza e a descontaminação; e no
dia 3 de janeiro todos retomam seus
postos, põem os setores em ordem e
reiniciam o atendimento aos usuá-
rios no dia 10, bem como as ativida-
des de ensino e pesquisa.

Os cerca de 1.800 profissionais
extraquadros também manifestaram
preocupação com o futuro. Como não
têm vínculo oficial com a universi-
dade, embora a maioria trabalhe há
mais de dez anos no hospital, temem
ficar sem o salário de dezembro, quan-
do o HU estará desativado, e pior: se
voltarão em janeiro junto com os
funcionários da casa.

DebateDebateDebateDebateDebate
A coordenadora-geral do SINTU-

FRJ, Neuza Luzia, e os coordenadores
de Políticas Sociais, Romildo Rodri-
gues Antunes, e de Organização e Po-
lítica Sindical, Antonio Carlos da
Rocha Alves, conduziram o debate
entre os técnicos-administrativos e o
diretor José Marcus.

Os trabalhadores cobraram da
direção do HU providências para evi-
tar os problemas de saúde que muitos
passaram a ter em virtude da demo-
lição em curso. “Estamos trabalhan-
do com janelas e portas lacradas, sem
ventilação natural e artificial. Os pa-
cientes contam com ar condiciona-
do, ainda bem, mas nós não”, disse
uma profissional. Outros funcioná-
rios afirmaram que de nada adianta
vedar embaixo se as janelas no alto

permanecem abertas jogando a poei-
ra para dentro. Além disso, existem
janelas com vidros quebrados que fo-
ram substituídos por papelão e fita
crepe, mas o pó da obra entra pelas
frestas. Com a chegada do calor todos
temem que o desconforto aumente, e
quem já sofre de doenças respirató-
rias engrosse a lista, que já está gran-
de, de pedidos de afastamento por
licença médica.

A maioria reconhece as boas in-
tenções da direção do hospital, mas
aponta que faltou planejamento para
proteger a saúde dos trabalhadores e
pacientes. Chegou a ser proposta a
criação de uma comissão interna para
ir a cada andar verificar o que está
ocorrendo em cada setor. Quem esta-

va na reunião também quis sair de lá
com mais explicações sobre a implo-
são da ala sul do prédio e com novas
garantias de que não correrão riscos
na volta.

ExplicaçõesExplicaçõesExplicaçõesExplicaçõesExplicações
Mais do que explicar os transtor-

nos impostos aos trabalhadores desde
o abalo das duas colunas de sustenta-
ção do prédio, José Marcus aproveitou
a ocasião para reafirmar seu pedido
de colaboração, acenando com a ex-
pectativa de um futuro melhor para
todos, usuários e funcionários. “Tem
ruído, poeira, risco biológico? Tem.
Fomos obrigados a desativar serviços,
paramos com os transplantes, muda-
mos pacientes de lugar, fechamos

portas e janelas. Mas com o apoio de
vocês vamos passar por isso e teremos
um hospital melhor. Nossa luta tem
que ser para trazer recursos para ad-
ministrar o HU até a construção da
nova unidade”, disse o diretor.

Ele garantiu que só haverá o
retorno ao trabalho se o nível de
fungo estiver baixo e o prédio apre-
sentar condições estruturais plenas
para ser ocupado. “Fazemos avalia-
ções diárias e especialistas biológi-
cos e de engenharia vão entrar no
prédio depois da implosão. Se fe-
charmos o HU direitinho não have-
rá contaminação”, disse.

A avaliação técnica que é feita no
HU é acompanhada pela Coppe, Es-
cola Politécnica e Crea. “A Coppe faz

perfuração a três mil metros de pro-
fundidade, ou e quem nos deu o lado
foram especialistas da Coppe, da Po-
litécnica e do Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura. Não fo-
ram curiosos que disseram que não
tem perigo. O que ainda não está
resolvido e a organização interna
para fechar o hospital com seguran-
ça e reabri-lo em conjunto”, ressal-
tou o diretor, que fez um apelo para
que os funcionários não abando-
nem o HU e respeitem o calendário
da implosão.

José Marcus informou que quan-
do chegarem, os explosivos não vão
ficar na área que circunda o hospital
e serão protegidos por soldados do Exér-
cito, 40 vigilantes da UFRJ e a Polícia
Militar. A operação envolverá ainda o
Corpo de Bombeiros. “A gente tem
que confiar na experiência e no pla-
nejamento dos profissionais, que já
informaram que a dispersão deve du-
rar 15 minutos”.

ExtraquadrosExtraquadrosExtraquadrosExtraquadrosExtraquadros
“Garanto a vocês que receberão o

salário de dezembro e que vamos es-
tar aqui juntos em janeiro de 2011
para pôr o hospital para funcionar a
partir do dia 3”, garantiu José Marcus
aos extraquadros.

Por fim, o diretor afirmou:
“Não sou Deus, mas posso encami-
nhar, dar apoio e, juntos, pecar por
excesso. Temos que cuidar da nossa
saúde, e eu da de todos vocês, e nós
todos do hospital”.

SINTUFRJ em alertaSINTUFRJ em alertaSINTUFRJ em alertaSINTUFRJ em alertaSINTUFRJ em alerta
A coordenadora-geral do Sindi-

cato, Neuza Luzia, considerou como
positiva a iniciativa de passar um
pente-fino em todos os andares para
dar solução aos problemas apontados
pelos trabalhadores. “Nesse momen-
to de exceção, essa atitude consolida-
ria a parceria tão necessária entre os
funcionários e a direção do hospital.
Nossa obrigação, enquanto Sindica-
to, é ficarmos atentos a tudo que foi
dito nesta reunião”.  E, dirigindo-se
ao diretor, acrescentou: “Quando as
pessoas pedem que você vá ao setor é
positivo”.

No dia da implosão da perna-
seca, 19 de dezembro, o SINTUFRJ
estará junto com os trabalhadores do
HU e do entorno acompanhando to-
dos os laudos técnicos e biológicos.
Neuza Luzia solicitou aos trabalha-
dores que estejam de volta ao traba-
lho no dia previsto, 3 de janeiro. “Isso
é muito importante para que se dê
uma simbologia ao que está ocorren-
do com o nosso hospital”, disse.

Na avaliação dos dirigentes sin-
dicais Romildo Rodrigues Antunes
e Antonio Carlos da Rocha Alves a
reunião foi positiva, porque nenhu-
ma questão levantada ficou sem
resposta.

A enfermeira Ester Regina, do
Serviço de Segurança da Saúde do
Trabalhador (Sesat-DVST), infor-
mou que a comissão de enfrenta-
mento da demolição do HU criou
uma rotina de cuidados para to-
dos os setores da unidade hospita-
lar, que consiste de: higiene pes-
soal (lavar as mãos antes e depois
de qualquer procedimento); man-
ter as janelas fechadas; desinfec-
ção das bancadas de trabalho e

limpeza constante do chão com
pano úmido para retirar a poeira.

“Estamos dentro do HU à dis-
posição dos trabalhadores para aten-
dê-los em caso de problemas de saú-
de. Temos um serviço próprio de
enfermagem e médico para isso”,
afirmou Ester Regina.

Jefferson Eudes, do Serviço Es-
pecializado em Segurança e Saúde
do Trabalhador, do Sesat-DVST, no
HU, informou que desde o início

da demolição da perna-seca, há
quase dois meses, a equipe for-
mada por dois técnicos e um en-
genheiro realiza inspeções diári-
as em todos os andares, com aten-
ção especial para as áreas mais
críticas, que são as que apresen-
tam rachaduras nas paredes e
provocam mais especulações. “As
pessoas precisam saber que está
havendo trabalho de prevenção”,
falou Jefferson.

Prevenção técnica diária

NEUZA LUZIA, José Marcus, Antônio Carlos e Romildo: reunião positiva

Fotos: Cícero Rabello



Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 930 - 5 a 14 de novembro de 2010 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br – 11

COMPLEXO HOSPITALAR

Categoria vota para o Conselho
Deliberativo provisório

Participam como
candidatos e votantes
os trabalhadores das
unidades
hospitalares

Começa nesta segunda-feira, dia 8, e
termina na quarta-feira, 10 de novem-
bro, a eleição de dois representantes téc-
nicos-administrativos para o Conselho
Deliberativo provisório do Complexo Hos-
pitalar. O resultado será anunciado no
dia 11. Os eleitos terão como tarefa ela-
borar o regimento de funcionamento da
nova unidade.

Na quarta-feira, dia 3, o Conselho
de Coordenação do Centro de Ciências
da Saúde (CCS) realizou sessão extraor-
dinária para homologar os nomes dos
técnicos-administrativos e dos profes-
sores que se inscreveram para participar
da eleição. A categoria só vota em seus
candidatos. CONSELHO do CCS realiza sessao extraordinaria para homologar candidatos

Perfil do bom representante

A direção do SINTUFRJ entende que

esta eleição é muito importante para a

consolidação do Complexo Hospitalar da

UFRJ. Portanto, a categoria deve escolher

bem os seus candidatos. O representante

ideal é aquele com disposição de trabalho

e de viver o dia a dia da nova unidade. Ser

um bom articulador, conhecer as unida-

des hospitalares e não levar para lá vícios

adquiridos no movimento sindical, trans-

formando o Complexo em palanque de

disputas políticas é essencial. Vote com

consciência, companheiro.

Opiniões de candidatos
O Jornal do SINTUFRJ fez duas perguntas a

candidatos técnico-administrativos, alguns dos
quais estiveram na sessão extraordinária do Con-
selho de Coordenação do CCS, na quarta-feira.
1- Por que você decidiu se candidatar a repre-
sentante dos técnicos-administrativos no Conse-
lho Deliberativo que irá redigir o regimento do
maior complexo hospitalar do país?  2 - O que
você propõe para garantir a continuidade na
complementalidade na assistência hospitalar dos
pacientes das unidades hospitalares da UFRJ?

 Flamínia Flammini, Flamínia Flammini, Flamínia Flammini, Flamínia Flammini, Flamínia Flammini, Farmacêutica,
chefe por dez anos da Farmácia do Instituto de
Psiquiatria Deolindo Couto e integrante do Pro-
grama Acadêmico de Tuberculose do HU: “Vi
nascer o Complexo Hospitalar da UFRJ, pois
fazia parte da comissão de apoio da Câmara de
Acreditação do Instituto de Neurologia Deolindo
Couto junto ao MEC, em 2004, e lancei a ideia
do Polo de Saúde da Praia Vermelha, reunindo
o Hospital Rocha Maia e os hospitais da UFRJ. A
política da universidade de ter uma administra-
ção única para as unidades hospitalares fortale-
cerá os HUs sem desrespeitar as suas especialida-
des. Acho que estou preparada para participar
do Conselho porque aprendi muito durante
todo o caminho percorrido para criação do
Complexo e sei trabalhar em equipe.”

Com o Complexo Hospitalar o paciente será
da UFRJ e não haverá dificuldade para referen-
ciá-lo. A tramitação dele será natural entre as
unidades hospitalares. Quem sairá ganhando é
o paciente, porque os HUs se diferem do restante
dos hospitais da rede pública. Aqui temos ensino
e pesquisa.”

 Álvaro Roberto da Costa, Álvaro Roberto da Costa, Álvaro Roberto da Costa, Álvaro Roberto da Costa, Álvaro Roberto da Costa, superinten-
dente geral do HU: “O que me motivou a dispu-
tar uma vaga no Conselho Deliberativo foi o
meu conhecimento técnico dentro da UFRJ na

área hospitalar e por acreditar que o HU, por ser a
maior unidade do Complexo Hospitalar, deve ter
um representante no órgão”.

“Esse problema se resolve através de uma
identificação única dentro do Complexo Hospita-
lar e com a análise das prioridades.”

 Izabel Gondim de Paula, Izabel Gondim de Paula, Izabel Gondim de Paula, Izabel Gondim de Paula, Izabel Gondim de Paula, do setor de
Otorrinolaringologia do HU, serviço de audiome-
tria: “Sempre contribui com a UFRJ e com os
funcionários. Presidi a Comissão Permanente dos
Técnicos-Administrativos no Gabinete do Reitor
durante dez anos. O meu perfil sempre foi o de
colaborar em todas as frentes.

Hoje tem lista de espera, a demanda é grande
para realização de exames, porque os pedidos
esbarram na triagem. Com o Complexo Hospita-
lar haverá uma integração maior entre as unida-
des hospitalares em prol do paciente, o que trará
benefícios à comunidade acadêmica e à popula-
ção do entorno.”

 Nair Flor de Oliveira Pires,  Nair Flor de Oliveira Pires,  Nair Flor de Oliveira Pires,  Nair Flor de Oliveira Pires,  Nair Flor de Oliveira Pires, enfermeira,
25 anos de HU e há oito meses na Gestão de
Pessoas do Hesfa: “Pelos anos de dedicação e
conhecimento teórico e prático, com absoluta hu-
mildade compreendi que tenho condições de con-
tribuir para uma proposta mais definida de inte-
gralização dos hospitais universitários. Cada um
terá um papel decisivo no Complexo Hospitalar da
UFRJ neste momento, e a  consolidação dessa
proposta se efetiva com a participação de todos os
profissionais das unidades hospitalares.

Inicialmente deve ser feito um levantamento
da natureza da prestação de serviços ofertados
pelas unidades hospitalares para se reconhecer de
que maneira pode haver uma racionalização. A
organização deve ser por demanda, mas de acor-
do com a capacidade de cada unidade.”

 Lúcia Helena Bacellar Peixoto, Lúcia Helena Bacellar Peixoto, Lúcia Helena Bacellar Peixoto, Lúcia Helena Bacellar Peixoto, Lúcia Helena Bacellar Peixoto, a mais

antiga fisioterapeuta da UFRJ, atualmente lota-
da na Maternidade-Escola: “Desde que se falou
na UFRJ em Complexo Hospitalar fiquei interes-
sada, porque a universidade é muito desgarrada
e essa é a oportunidade para a integralização dos
profissionais de cada especialidade. Não vivo so-
zinha e nem sou a única fisioterapeuta da uni-
versidade. A  integração das unidades hospitala-
res em todos os níveis vai resolver também o
problema da descontinuidade no atendimento
aos pacientes.”

 Carmen Lúcia Mendes Coelho, Carmen Lúcia Mendes Coelho, Carmen Lúcia Mendes Coelho, Carmen Lúcia Mendes Coelho, Carmen Lúcia Mendes Coelho, técnica
de enfermagem do Hospital São Francisco de
Paula (Hesfa) e integrante da CIS: “Participei
dos grupos de trabalho do Rehuf, na Fasubra e
na base e percebi a grande dificuldade de intera-
ção das unidades hospitalares. Por isso quero
contribuir para o Complexo Hospitalar da UFRJ,
que será um grande centro de capacitação de
docentes, técnicos-administrativos e estudantes.
Espero também que o Complexo contribua para
a discussão de verbas. Portanto, pacientes e a
comunidade acadêmica ganharão com a nova
unidade.”

 José Augusto Pereira de Carvalho, José Augusto Pereira de Carvalho, José Augusto Pereira de Carvalho, José Augusto Pereira de Carvalho, José Augusto Pereira de Carvalho, enge-
nheiro do Instituto de Ginecologia: “A proposta
do MEC de unificar a gestão dos HUs com a
implantação do sistema AGHU melhorará a ad-
ministração e o funcionamento das unidades
hospitalares na otimização de custos, prestação
de contas aos SUS e na solicitação de repasses. A
chegada desse sistema coincidiu com a criação
do Complexo Hospitalar e isso trouxe um grau
de relevância para a tecnologia da informação.
Quero contribuir com o conhecimento nessa
área para que as tomadas de decisões sejam as
melhores possíveis”.

“Com a tecnologia da informação a movi-
mentação dos pacientes na rede hospitalar da
UFRJ vai melhorar cem por cento com o Com-
plexo Hospitalar, porque prontuário e exames
serão únicos.”

Candidatos e
votantes

De acordo com a Norma Eleito-
ral, somente os técnicos-adminis-
trativos lotados oficialmente em um
dos nove hospitais universitários da
UFRJ puderam se inscrever para dis-
putar uma vaga no Conselho Deli-
berativo provisório do Complexo Hos-
pitalar e irão votar nos candidatos.

Quatorze trabalhadores dispu-
tam duas vagas no Conselho. Os dois
mais votados serão os eleitos: o que
obtiver maior número de votos assu-
me como efetivo e o outro como
suplente. Atenção: cada servidor deve
votar somente em quatro nomes.
Caso contrário o voto é anulado.
Estes são os concorrentes:

 Álvaro Roberto da Costa
 Carlos Alberto de Matos Peixoto
 Carmen Lúcia Mendes Coelho
 Celso Carneiro do Nascimento
 Fátima Rosane de Oliveira
 Flamínia Flammini Dominique
 Gláucia Azambuja de Aguiar
 Izabel Gondim de Paula
 José Augusto Pereira de Carvalho
 Lúcia Helena Bacellar Peixoto
 Moacir de Oliveira Moura
 Nair Flor de Oliveira Pires
 Silvia Reis dos Santos
 Vacilene Ribeiro Costa

Foto: Cícero Rabello

Em paralelo à eleição para o Conselho
do Complexo Hospitalar, está ocorrendo
também a eleição para o Conselho de
Coordenação do CCS. A votação se dará
nos mesmos dias, horários e locais das
urnas da eleição do Complexo.

Eleição também para Conselho do CCSEleição também para Conselho do CCSEleição também para Conselho do CCSEleição também para Conselho do CCSEleição também para Conselho do CCS
São quatro vagas: duas para titulares e

duas para suplentes. Há cinco chapas inscri-
tas e o servidor poderá votar em duas chapas.
Mas atenção: se votar em mais de duas, anula
o voto.

Os candidatos (titulares e suplentes) são:

Risaneide Alves Cordeiro e Isabel Gondim de
Paula (Chapa 1); Milton Madeira e Júlio Cé-
sar Oliveira da Silva (Chapa 2); Gustavo Gon-
çalves Sotelo e Luiz Felipe de Oliveira Caval-
canti (Chapa 3); Nivaldo Holmes de Almeida
Filho e Vacilene Ribeiro Costa (Chapa 4) e
Antônio Eduardo dos S. Conceição e Roberto
de Moraes Gomes (Chapa 5).



APOSENTADORIA ESPECIAL

Sindicato promove segundo seminário
No Instituto de Filosofia e

Ciências Sociais (IFCS), dia 27 de
outubro, o Salão Nobre serviu de
palco para mais esclarecimentos
sobre a aposentadoria especial. A
coordenadora Gerly Miceli e a dire-
tora de Legislação da Pró-Reitoria
de Pessoal (PR-4), Gil de Oliveira,
fizeram um panorama geral sobre
o requerimento do benefício e de-
ram explicações. Gil orienta os de-
partamentos de pessoal que ainda
não iniciaram o processo que o
façam.

O SINTUFRJ esclareceu que
não está promovendo nenhuma
campanha de filiação, haja vista a
exigência da legislação de o reque-
rente da aposentadoria especial no
Mandado de Injunção ser sindicali-
zado. E de que ninguém está obri-
gado a entrar com processo, pois é
uma decisão individual, mas a ori-
entação é a de que o faça para ga-
rantir o direito.

Gerly alertou que o mandado
de injunção tem tempo de vigência
diante do projeto de lei encami-
nhado pelo governo ao Congresso,
“que consegue ser pior do que a
CLT”. “Se virar lei do jeito que está,
será muito ruim para nós. Por isso
temos de apresentar propostas”. A
dirigente explica que tanto o Sindi-
cato quanto a PR-4 falam da pre-
mência do tempo para dar entrada
nos processos, porque o mandado
de injunção, por ser uma ordem
judicial e não uma lei, tem tempo
de duração.

A coordenadora do SINTUFRJ
ressaltou: “Temos de correr. Esta-
mos detectando que há falta de es-
trutura nos departamentos de pes-
soal para os procedimentos diante
da vasta documentação. Assim, a
Gil está apresentando os caminhos

A elaboração final do pro-
jeto político-pedagógico da
Faculdade Nacional de Direi-
to (FND), questionado pelos
técnicos-adminis t ra t ivos
(TAEs) em educação diante
de sua não participação, con-
tinua em andamento. Mas há
uma pressão para aprovação
do projeto sem que os aspec-
tos levantados pelos TAEs se-
jam levados em considera-
ção. Numa reunião chama-
da pelo diretor Flávio Martins
dia 3 de outubro com os fun-
cionários, informou-se que o
projeto entrará  na pauta da
Congregação para discussão
e aprovação até o dia 19 de
novembro.

Os funcionários não são

para facilitar a vida do pessoal dos
DPs e diminuir a documentação.
Nossa preocupação é resguardar direi-
tos dos trabalhadores com o máximo
de esclarecimentos e orientações”.

Para entenderPara entenderPara entenderPara entenderPara entender
A seguir a diretora da Divisão de

Legislação da PR-4, Gil de Oliveira,
explica o processo e esclarece dúvidas
dos trabalhadores.

Como se iniciou o processo?Como se iniciou o processo?Como se iniciou o processo?Como se iniciou o processo?Como se iniciou o processo?
Gil - Em 2006 saiu parecer do

TCU 2008/2006 que deu o direito da
incorporação do tempo de CLT insa-
lubre exercido em órgão público. Em
novembro de 2007, o Ministério do
Planejamento oficializou com a Ori-
entação Normativa nº 7 a averbação
desse tempo. Bolamos um mapa, um
requerimento, uma matéria e prati-
camente 90% dos servidores que ti-
nham direito, que trabalhavam em
local insalubre, abriram processo. Foi
averbado no Siape. E praticamente
todo o tempo de CLT já está averbado.

Como a Divisão estáComo a Divisão estáComo a Divisão estáComo a Divisão estáComo a Divisão está
trabalhando?trabalhando?trabalhando?trabalhando?trabalhando?

Gil - Na página da PR-4 há duas
separações, uma do tempo de insalu-
bridade especial. Tem o modelo do
requerimento, modelo do mapa e até
da matéria como será publicado. En-
tão, para agilizar se o servidor tem o
tempo (tempo de CLT), ele anexa o
contracheque ou a ficha financeira,
preenche os dados pessoais e funcio-
nais, damos o amparo legal e enca-
minhamos para Divisão de Cadastro.
Esta lança no Siape e volta para a
unidade para que a PR-4 autorize.
Vai para o setor de cadastro e já se
lança no Siape. Volta para a unidade
para fazer matéria e aguarda. Esse
tempo conta para abono de perma-

Pressão para aprovação de projeto no Direito
contra o projeto, tem muito a con-
tribuir, mas consideram que sua
contribuição só se dará de fato
consistente se for calcada numa
atitude crítica e construtiva do tra-
balho. “Por isso, considero propor
a realização de um seminário ori-
entado por profissionais em ges-
tão pública para dimensionar o
tamanho, isto é, o aumento ou
racionalização das rotinas de tra-
balho; quantificação adequada do
número de servidores; detalha-
mento de fluxogramas que orien-
tem o público externo e outras
questões que venham a surgir do
futuro da FND”, diz José Carlos
Pereira, representante dos funcio-
nários na comissão instituída
pela Congregação para acompa-
nhar o processo.

Fotos: Cicero Rabello

GERLY E GIL: a preocupação é resguardar direitos dos trabalhadores

nência, conta no artigo 6o na aposen-
tadoria, conta para tudo.

Mandados de Mandados de Mandados de Mandados de Mandados de iiiiinjunção coletivosnjunção coletivosnjunção coletivosnjunção coletivosnjunção coletivos
Gil - A Fasubra entrou com pro-

cesso para todos os técnicos-adminis-
trativos do Brasil e o Andes entrou
para todos os professores do Brasil.
Chegaram os dois mandados. O que
fizemos então?  Ligamos para nosso
Sindicato, pegamos um documento
de filiação do SINTUFRJ, anexamos
num processo e abrimos o processo
com o mandado de injunção da
Fasubra. Pegamos o documento de
filiação do SINTUFRJ e um requeri-
mento do SINTUFRJ solicitando que
fosse aberto para todos os servidores
associados. Fizemos um processo para
a Fasubra. Fizemos um processo para
o Andes, no caso ADUFRJ. Anexamos
a filiação, demos o amparo legal de
acordo com a Orientação Normativa
no 6 que já é a orientação que oficia-
liza o mandado de injunção.

E o tempo depois do RJU?E o tempo depois do RJU?E o tempo depois do RJU?E o tempo depois do RJU?E o tempo depois do RJU?
Gil - É este tempo garantido pelo

mandado de injunção. Temos quase
certeza que não vai mudar o processo,
porque todo o Brasil está averbando e
todos estão correndo para isso. O que

pode acontecer é ter alguma altera-
ção na lei que não seja totalmente
positivo para nós. Não existe uma lei
oficial que determine  a averbação de
insalubridade do RJU. E o mandado
de injunção está cobrindo esta lacu-
na. Por isso, estamos pedindo que
façam o mais rápido possível o pro-
cesso. Pois se já abriu o processo, já
averbou, já contou o tempo, o direito
está adquirido. Por isso dizemos que
é urgente, porque pode haver outra
alteração na lei . Então, enquanto
não tem mudança, o Mandado de
Injunção está resguardado o direito.

Na pNa pNa pNa pNa pááááágina gina gina gina gina da da da da da PR-4PR-4PR-4PR-4PR-4
Gil - Para facilitar, criamos um

formulário. Existe o documento para
averbação de tempo insalubre. Este
até 2007. A seguir há outra documen-
tação: averbação de tempo insalubre
- mandado de injunção. . . . . Para dife-
renciar da primeira. A unidade que
ainda não abriu nem o processo da
CLT e nem o do RJU tem que formar
dois processos diferentes. Um, porque
é direito líquido e certo, e o outro
pode acontecer de haver mudança.

Opção Opção Opção Opção Opção nnnnnegativaegativaegativaegativaegativa
Gil - Esse tempo de insalubrida-

de do RJU pode ser para aposentado-
ria especial, desde que haja 25 anos
corridos sem intervalo no trabalha-
do em local insalubre. Não questio-
na sexo e nem vê idade. O tempo de
CLT pode somar. Mas é negativo.
Joga com o salário através de média
aritmética de 1994     até um mês
antes da aposentadoria. São os 80
maiores salários divididos por 80.
Não será mais o salário do servidor,
será pela média. Outro ponto nega-
tivo. O salário será corrigido pelo
índice e na mesma data do INSS.
Não haverá mais paridade com o
ativo e nem com os aposentados
estatutários. Fizemos testes alea-
tórios. Um servidor que ganha R$
11 mil cai para R$ 8 mil. Um
servidor que ganha R$ 5 mil cai
para R$ 2.800. Perde muito fi-
nanceiramente.

Quem quiser pode pedir apo-
sentadoria especial sim. Ninguém
tá dizendo que não pode. Todos po-
dem fazer, só não é bom porque o
valor caiu muito.

O que é O que é O que é O que é O que é mmmmmandado de andado de andado de andado de andado de iiiiinjunção?njunção?njunção?njunção?njunção?
É uma ação para declarar que

existe uma lacuna na lei e que há a
obrigatoriedade do Executivo criar
aquela norma específica para regu-
lamentar a situação apresentada.
Nosso mandado de injunção, im-
petrado pela Fasubra através de ação
coletiva representando seus sindi-
catos filiados, trata da regulamen-
tação da possibilidade da aposenta-
doria especial porque traz condi-
ções especiais para aqueles que exer-
cem atividades em condições dife-
renciadas. Aqui na UFRJ é vincula-
da a insalubridade, periculosidade
ou em relação a agentes que ata-
cam a saúde do trabalhador ou exer-
cem atividades em condições ruins.

DIRETOR chamou reuniãoFUNCIONÁRIOS da Faculdade de Direito propõem seminário
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