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Desafios para 2011

Nesta edição, apresentamos uma breve retrospectiva da atuação
da nova gestão que assumiu o SINTUFRJ em setembro de 2010. Os
coordenadores logo deram a largada ao trabalho de resgate do papel de
protagonista da nossa entidade na organização dos trabalhadores da UFRJ.
Dentre as prioridades podem ser destacadas a atenção às ações judiciais, a
realização de reuniões por local de trabalho, a defesa dos hospitais
universitários, o debate sobre a aposentadoria especial, a reivindicação
de concursos, a luta pela saúde do trabalhador e a recuperação
financeira, administrativa e patrimonial da entidade.

Neste período, foram realizadas as eleições para os colegiados
superiores e para o conselho deliberativo provisório do Complexo
Hospitalar, consolidando a representação técnico-administrativa na vida
institucional. Em 2011, em meio à esperança por dias melhores, há mais
luta no horizonte, e a tarefa que se avizinha é a necessária mobilização da
categoria para ampliarmos nossas conquistas. PÁGINAS 2, 3, 4, 5, 6 E 7

MAIS de 10 mil

pessoas

tomaram as

ruas do Centro

do Rio, em

outubro, em

defesa do

patrimônio

público e da

soberania

nacional. O

SINTUFRJ

estava lá

O SINDICATO

organizou uma série

de encontros e

seminários, como

os que debateram o

Complexo

Hospitalar, em

outubro de 2010

CATEGORIA elege seus representantes para os colegiados superiores A POSSE da nova gestão, em setembro,  no CCMN, teve a marca da emoção

O ANO termina em alto estilo, com o show da
banda Celebrare nos pilotis da Reitoria

A perspectiva é organizar
para a luta e conquistas
A perspectiva é organizar
para a luta e conquistas

Fotos: Cícero Rabello
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DOIS PONTOS

Diante das perplexidades dos dias de hoje – tragédias,
guerras, violência e a lida cotidiana pela sobrevivência –,
reunimos forças para avançar, superando adversidades com
vigor e a mão estendida para que nossos companheiros e
companheiras de jornada também consigam ir adiante, na
busca por justiça e solidariedade.

É nobre comover-se com a desigualdade e buscar uma
sociedade mais justa e igualitária. Devemos temer a tranquili-
dade da indiferença. A comoção é precursora da caridade e da
luta por um mundo mais justo, com a garantia de saúde,
educação, habitação e emprego.

O SINTUFRJ se reveste deste sentimento de solidariedade e
convoca todos e todas a se engajarem na luta por condições de
trabalho e vida dignas para a coletividade.

 “Quero saúde, paz e dinheiro.
Que o Sindicato possa correr atrás
de mais benefícios. A expectativa é
que 2011 seja melhor que o ano
passado. As mulheres estão no po-
der. Esse é o ano das mulheres, e
elas têm que ter força.” Marilda
Miranda, recepcionista da Odonto,
há 22 anos na UFRJ.

“Minha preocupação é que o
Hospital Universitário consiga se
reestruturar. É normal que haja a
destruição (da ala sul) para que
depois haja o renascimento.  Mas é
preciso que haja condições de tra-
balho.” Nathalie Henriques, pro-
fessora de Patologia do HU desde
2006.

“Sobre o Sindicato, não há o
que falar. Procurei o setor Jurídico
e fui muito bem atendido. Tive-
mos aumento nos últimos três
anos. Espero melhorar as condi-
ções de salário e que o Sindicato
consiga organizar a luta. E a ques-
tão da capacitação.” Alexandre de
Oliveira, há 5 anos na UFRJ, assis-
tente em administração da Facul-
dade de Medicina.

“Vamos ver como vai ser esse
governo para nós, funcionários pú-
blicos. Não vi nenhuma discussão
sobre isso. Depois da última greve,
conseguimos o plano de carreira,
que deixou a desejar. O último au-
mento foi ano passado e parou.”
Noris Regina, há 17 anos na Escola
de Química.

“Que a universidade conti-
nue cumprindo seu papel insti-
tucional de melhor atender a
sociedade. Como servidores, te-
mos esse compromisso e quere-
mos fazer jus a ele.” Aristóteles
Ribeiro, assistente em adminis-
tração, há 3 anos no Instituto
de Química.

“Quero que a Dilma me-
lhore nossos salários.  Mas
hoje o que eu queria mesmo
era tirar este gesso. Que as cri-
anças ajudem. Também que-
ria saúde, paz e amor. Com
relação ao Sindicato, as ex-
pectat ivas são excelentes .”
Jairo de Andrade Alves, da se-
cretaria do CLA, há 22 anos
na UFRJ.

“Acho que é preciso verbas
para reformar a universidade
e cursos de capacitação. Que o
Sindicato possa fazer mais
assembleias para se aproximar
dos funcionários.” Rosa de
Lima, há 26 anos na UFRJ,
funcionária do Protocolo da
FAU.

“Esperança a gente sempre tem.
Temos a perspectiva de ter sucesso
naquilo que fazemos em nossos
estudos e trabalho. A gente tem de
se esforçar para acontecer. Mas não
vejo possibilidade de melhorar pelo
plano de carreira. Queria a ascen-
são.” Miriam da Gama Silva, há
15 anos na SG-6.

“Meu sonho era ser funcioná-
rio da UFRJ e isso vai se concreti-
zando. Entrei em 7 de janeiro de
2010. O próximo sonho é seguir
carreira, trabalhando no Comple-
xo Hospitalar. Que eu possa cres-
cer profissionalmente junto com
este organismo e que em 2011 pos-
sa se estruturar de fato.” Bruno
Dutra, funcionário do Complexo
Hospitalar.

Reunião GT-Segurança da Fasubra
Nos dias 12 e 13 de dezembro o GT-Segurança reuniu-se em

Brasília. Em pauta segurança nas universidades, terceirização e con-
curso público. Várias propostas foram aprovadas relativas a concurso,
projeto de lei no Congresso, violência nas Ipes, saúde do trabalhador,
serviço de segurança, tecnologia e comunicação. O SINTUFRJ partici-
pou, representado por Juscelino Ribeiro, do GT local, e Kátia Concei-
ção, coordenadora nacional do XX Seminário Nacional de Segurança
das IPES e que representou também a direção.

No encontro foi divulgado documento da Fasubra encaminha-
do ao presidente da Andifes, Edward Brasil, ao ministro da Educa-
ção, Fernando Haddad, e ao secretário de Recursos Humanos do
Ministério do Planejamento, Duvanier Paiva, sobre o assassinato
do vigilante Nelson Lopes Filho, da UFRJ. Nele, se argumenta que
a segurança no campus deve ser tratada como questão institucio-
nal e é solicitado espaço para a apresentação do Projeto Nacional
de Segurança para as Ipes.

24 de janeiro

Dia Nacional do Aposentado
Como forma de reconhe-

cer e destacar todo o trabalho
que nossos companheiros e
companheiras dedicaram à
universidade e à sociedade, o
SINTUFRJ está organizando
uma bonita homenagem.
Aguarde. A programação esta-
rá disponível em breve no site
e no Jornal do SINTUFRJ.

Inscrições para o
CPV em fevereiro

O edital está no site
www.sintufrj.org.br.

As inscrições para o Curso
Pré-Vestibular do SINTUFRJ se-
rão dias 1º, 2 e 3 de fevereiro de
2011, na sede e subsedes do SIN-
TUFRJ. O sorteio será dia 4, na
subsede do IFCS, e o início das
aulas, no dia 7 de fevereiro.

O QUE EU DESEJO PARA 2011

Em 2011, segue a luta
por dias melhores
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O dia 27 de agosto de 2010 marca a mudança
para o Sindicato. É nesse dia que é eleita a nova
gestão para o biênio 2010/2012, escolhida pela
categoria para iniciar o processo de recuperação da
credibilidade da entidade dentro e fora da UFRJ. A
chapa 1 Novo Começo obteve 2.133 votos contra
1.826 da chapa 2 Construindo no Rumo Certo, da
Tribo.

Em apenas poucos meses de atuação da nova gestão, o SINTUFRJ inicia a retomada

de seu protagonismo na organização dos trabalhadores da UFRJ. A nova direção

assumiu, em meio a uma série de problemas que foram prontamente enfrentados.

Em pouco mais de três meses os coordenadores começaram a dar conta das

demandas gerais e abriram diversas frentes de atuação, como as eleições para o conselho

deliberativo provisório do Complexo Hospitalar e dos colegiados superiores, entre outras,

em que a categoria buscou consolidar sua representação.

A gestão também não ficou a dever à categoria em termos de formação, como os

seminários sobre a constituição do Complexo Hospitalar e sobre a aposentadoria

especial. O ano terminou com uma bonita homenagem aos sindicalizados. Confira.

SINTUFRJ participada da recepção dos novos concursados

NO DIA NACIONAL DE LUTA, em outubro, coordenadoras
entregam a pauta nacional ao reitor Aloísio TeixeiraVIGILANTES DA UFRJ se reúnem para reivindicar melhores condições de trabalho

A COMEMORAÇÃO da posse da nova gestão, em setembro, foi concorrida e emocionante

RETRÔ/2010

Um novo
começo para o

SINTUFRJ

A posse da nova gestão em 16 de setembro, no auditório do Roxi-
nho, aconteceu em clima de alegria, reencontro e confraternização,
atraindo centenas de companheiros de todos o setores e segmentos do
corpo social da UFRJ, representantes de entidades sindicais, da CUT, da
Fasubra, de autoridades universitárias e diretores de unidades. O reitor
Aloísio Teixeira compareceu pela primeira vez à posse de uma diretoria
do SINTUFRJ. Os novos coordenadores firmaram o compromisso co-
mum de empenho absoluto para recuperar o Sindicato como instru-
mento de luta da categoria.

Prestígio

Uma breve retrospectiva

Fotos: Cícero Rabello
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RETRÔ/2010

No dia 27 de setembro de 2010 teve início
uma série de matérias sobre contagem de
tempo especial em atividade insalubre/peri-
gosa para o servidor estatutário. O objetivo foi
levar toda a informação ao servidor para que
este pudesse fazer a melhor escolha de acordo
com a sua situação. Posteriormente, em ou-
tubro, a direção realizou seminários nas uni-
dades para esclarecer a categoria e tirar dúvi-
das sobre a aposentadoria especial.

Antes da posse, nos dias 10, 11 e
12 de setembro de 2010, a nova
diretoria já se organiza e realiza
seminário de políticas estratégicas
na subsede do HU. Os novos diri-
gentes do SINTUFRJ fazem diag-
nóstico dos problemas enfrentados
pela categoria e apontam ações para
se chegar a soluções no decorrer da
gestão. Todas as coordenações te-
rão sua demanda de trabalho den-
tro de uma agenda com prazos de-
finidos.

Dentre as prioridades estão:
ações judiciais, reuniões por local
de trabalho, HUs, aposentadoria es-

 Pela primeira vez é reali-
zada na Praia Vermelha a pos-
se de uma diretoria do SINTU-
FRJ. Foi no dia 23 de setembro
de 2010. A data marca uma
nova política da entidade para
o campus, qual seja transfor-
má-lo num foco que agregue
as unidades isoladas e que seja
também um local de atendi-
mento das necessidades jurídi-
cas da categoria.

SEMINÁRIO de planejamento da diretoria do SINTUFRJ, em setembro

SEMINÁRIOS organizados pelo Sindicato discutem Complexo Hospitalar

Ordem na casa pecial, concursos, saúde do traba-
lhador, recuperação financeira, ad-
ministrativa e patrimonial, apu-
ração da situação financeira e ne-
gociação de ações judiciais.

Dos problemas apurados inici-
almente: carga horária semanal
aponta necessidade de redução para
30 horas; melhoria das condições
de trabalho; assédio moral; capaci-
tação; espaço de representação; de-
mocratização das instâncias de de-
cisão; perda de identidade como
categoria; intervenção direta com
as direções; APH x Decreto Ponto
Eletrônico; nível de apoio desmo-
tivado e com falta de perspectivas;
reestruturação da carreira (auxi-
liar administrativo e auxiliar de
enfermagem); carreira e reajustes
salariais.

Direitos

Praia
Vermelha
valorizada

Fotos: Cícero Rabello
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RETRÔ/2010

As frentes de atuação mobilizaram em pouco mais de três meses toda
a direção. A conquista dos espaços de representação da categoria dos
técnicos-administrativos em educação (TAEs)  foi uma das prioridades. A
campanha para mobilizar a categoria foi intensa realizada por meio de
seminários e matérias explicativas sobre os colegiados, suas funções e o
papel dos representantes referentes ao Conselho Deliberativo Provisório do
Complexo Hospitalar, Conselho de Centro do Centro de Ciências da Sáude,
Conselho Universitário, Conselho de Ensino de Graduação (CEG) e Conse-
lho de Ensino para Graduados (CEPG).

A eleição do Conselho Deliberativo Provisório ocorreu nos dias 8, 9 e 10
de novembro de 2010, paralela à do Conselho de Centro do CCS, nos
mesmos dias. Dez representantes (cinco titulares e cinco suplentes) foram
escolhidos. Para o Conselho de Centro, duas chapas concorreram, sendo
eleito um titular e um suplente. Para os colegiados superiores, as eleições
ocorreram dias 1o , 2 e 3 de dezembro. A chapa vencedora foi a 1,
Conquista, que obteve 1.141 votos contra 987 da chapa 2, Representação.
Foram eleitos dez representantes para o Consuni (cinco titulares e cinco
suplentes), dois para CEG e dois para CEPG, cada um com titular e
suplente, respectivamente. A posse dos representantes do Consuni foi
realizada em sessão ordinária do próprio colegiado.

No dia 24 de setembro
de 2010 a nova diretoria re-
aliza a primeira reunião
com os funcionários da Ma-
ternidade Escola para infor-
mar sobre o desfecho da
questão do ponto eletrônico
para os servidores. Na pri-
meira semana de outubro a
diretoria reivindica reunião
com o diretor do HU para
levar as demandas dos trabalhadores do hospital. Já na última semana de setembro a direção apoia a
reivindicação dos vigilantes por melhorias nas condições de trabalho. Em outubro os funcionários da
Faculdade de Direito denunciam a sua não participação na elaboração de projeto para a unidade. A
direção acompanhou a mobilização, que obteve êxito, com a criação de uma comissão para receber as
contribuições.

TRABALHADORES da Faculdade de Direito se organizam para
participar da discussão de projeto para a unidade

A NOVA BANCADA dos técnicos-administrativos recebe as boas-vindas na sessão de 9 de
dezembro no Conselho Universitário

A APURAÇÃO dos votos das eleições para os colegiados superiores

REUNIÃO do Conselho de Coordenação de Centro dá posse em outubro aos
representantes eleitos para o Complexo Hospitalar e para o CCS em outubro

VOTAÇÃO PARA colegiados foi ampla: três dias e 156 urnas por toda UFRJ

Ação nas unidades

Representação dos TAEs

COMISSÃO eleitoral em ação

Fotos: Cícero Rabello
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RETRÔ/2010

Em novembro de 2010, em
comemoração ao Dia da Cons-
ciência Negra, o SINTUFRJ pro-
moveu a atividade Zumbi/He-
rança da Cor no Centro de Tec-
nologia. As pesquisadores Luci-
ene Lacerda e Teresinha Mar-
tins falaram sobre Acesso e Per-
manência.

No início de outubro a Seleção do
SINTUFRJ torna-se campeã no Torneio Co-
memorativo do SINTET-UFU. Nesse mes-
mo período o Espaço Saúde do Trabalha-
dor inaugura nova forma de trabalho
atuando com portadores de doenças crôni-
cas e idosos.

Festa de fim de ano

Em meados de outubro a
direção informou a categoria
sobre a contratação de audito-
ria contábil  independente
com o objetivo de auditar as
movimentações financeiras e
as folhas de pagamento no pe-

ríodo de janeiro a agosto de
2009, como também realizar
auditoria por amostragem, de
agosto de 2004 a dezembro de
2008, com suas respectivas obri-
gações sociais e benefícios.
Com o entendimento de que o

zelo pelo patrimônio também
envolve princípios éticos, a
nova direção buscou tratar com
cuidado os encaminhamentos do
relatório da auditoria da gestão
anterior para que o SINTUFRJ
não ficasse mais exposto do que

a situação exigisse. Foram da-
dos os primeiros esclarecimen-
tos em relação às questões ad-
ministrativa e financeira que
envolveram denúncias de desfal-
ques no SINTUFRJ durante a ges-
tão passada.

SELEÇÃO DO SINTUFRJ sagrou-se campeã em torneio em UberlândiaESPAÇO SAÚDE do Trabalhador

Esporte e
Lazer

Zelo pelo
patrimônio

Data
comemorativa

O ano foi encerrado com uma grande festa para os técnicos-admi-
nistrativos em educação da UFRJ no dia 9 de dezembro na Reitoria. A
banda Celebrare não deixou ninguém parado. Uma festa que iniciou às
15h, promoveu reencontros, distribuiu mais de 100 prêmios e se encer-
rou num clima de harmonia e felicidade, com o grupo de samba de raiz
Tá Ligado até às 21h. Mais de mil pessoas compareceram.

Feliz 2011para todos!!Feliz 2011para todos!!Feliz 2011para todos!!Feliz 2011para todos!!Feliz 2011para todos!!

Fotos: Cícero Rabello
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PERSPECTIVAS 2011

Se os dias têm passado depres-
sa, 2011vai correr para os técnicos-
administrativos em educação da
UFRJ pelo tamanho da lista de ta-
refas que se anuncia. É ano de elei-
ção de reitor, então, hora de reafir-
mar nossas reivindicações históri-
cas no campo político e institucio-
nal e de garantir o atendimento de
uma pauta interna que contemple
a valorização de todos os trabalha-
dores da universidade. No plano
nacional, terminamos 2010 vito-
riosos com a eleição da primeira
mulher presidente da República e
de esquerda. Mas, ao mesmo tem-
po que festejamos essa conquista,
temos de organizar a luta contra a
ameaça que paira de congelamen-
to dos nossos salários. Caberá à Fa-
subra unir a categoria nacional-
mente para exigir seus direitos.

Para o SINTUFRJ este será um
ano de trabalho duro. A eleição
para a Administração Central da
universidade em março já come-
çou a agitar os campi. Tudo indica
que mais de uma chapa disputará
a cadeira de reitor, hoje ocupada
por Aloísio Teixeira. A responsabi-
lidade da direção sindical é de for-
matar uma plataforma que inclua
e contemple os técnicos-adminis-
trativos e docentes no item mais
essencial: a valorização desses tra-
balhadores. Como? Através de pro-
gramas de capacitação e da adoção
de reserva de vagas de mestrado e
doutorado, por exemplo. O ideal é
que essa pauta seja construída por

Ano de agenda cheia e com promessa de luta

toda a categoria e levada à aprova-
ção na assembleia.

Desse documento deverá cons-
tar a reivindicação pela criação do
Conselho de Administração. Esse
Conselho seria um espaço privile-
giado para a categoria reclamar
direitos e se contrapor, de forma
legal e transparente, atitudes arro-
gantes e discriminatórias. Uma fer-
ramenta para recursos de processos
individuais e coletivos; enfim, para
tratar de política de pessoal, como
distribuição de vagas e capacita-
ção. Com a mesma ênfase, o texto
reafirmaria o compromisso dos
novos dirigentes com a universida-
de pública, gratuita, autônoma, de-

Governo cria empresa para comandar os 46 HUs

mocrática e de qualidade.
Mas ainda estamos somente no

começo de 2011. A chapa vai es-
quentar pra valer é se a presidente
Dilma Rousseff decidir incluir no
corte de despesas os nossos salários,
conforme anunciou o ministro da
Fazenda, Guido Mantega, em en-
trevista ao Jornal Nacional. Na
avaliação dele, o funcionalismo
está ganhando bem em virtude dos
aumentos concedidos durante o go-
verno Lula aos servidores do Judici-
ário, Legislativo e Executivo. Espe-
ra-se que a Fasubra cumpra seu
papel de federação, arregace as
mangas e organize os técnicos-ad-
ministrativos em educação das ins-

tituições federais de ensino supe-
rior para esse enfrentamento.

A luta contra o congelamento
dos nossos salários com certeza
será iniciada com a deflagração
da Campanha Salarial 2011 por
aumento do piso – o nosso ainda
é um dos mais baixos do Poder
Executivo, à exceção da maioria
dos profissionais da Saúde – e rea-
juste real. Integra a nossa pré-pau-
ta de reivindicações a continui-
dade de implantação da nossa car-
reira. Ainda há muita coisa a ser
resolvida, como a racionalização
de cargos.

Fora isso, é necessário assegu-
rar a aprovação da PEC 259/95,
que garante a ascensão funcional
do funcionalismo público fede-

ral; a revogação do veto presiden-
cial ao fator previdenciário; a re-
tirada do Congresso Nacional do
PLP 248/98, que sustenta a de-
missão do servidor por insuficiên-
cia de desempenho; a conquista
da PEC 270, que garante a apo-
sentadoria integral por invalidez;
e contra a PEC 341, que pretende
acabar de uma única vez com to-
dos os direitos e garantias sociais
assegurados pela Constituição de
1988 aos servidores e trabalhado-
res da iniciava privada.

Pois é, companheiras e com-
panheiros, 2011 não vai ser mole-
za, mas juntos e organizados sob
as bandeiras do SINTUFRJ, Fasu-
bra e CUT vamos ganhar mais essa
batalha.

No dia 31 de dezembro de
2010, o Diário Oficial publicou
a Medida Provisória nº 520 que
cria a Empresa Brasileira de Ser-
viços Hospitalares (EBSERH). O
governo acena com a possibilida-
de de contratação de pessoal  e
remuneração, o que pode atrair
administrações em dificuldades,
em especial com o problema dos
extraquadros. Mas o cursto pode
ser alto.

Essa empresa será uma socie-
dade anônima de direito privado,
vinculada ao Ministério da Edu-
cação, e terá como finalidade pres-
tar serviços médicos e hospitala-
res gratuitos à comunidade, apoio
às instituições federais de ensino
para aprendizagem, pesquisa e for-
mação.

As instituições federais de en-
sino ficam autorizadas a ceder bens
móveis e imóveis para a empresa
que pode patrocinar entidade fe-
chada de previdência privada.

Muitos veem nesta uma reedi-
ção das fundações estatais de direi-
to privado, às quais o Conselho Uni-
versitário da UFRJ disse não,
em posição unanime.

Para Janine Teixeira, coorde-
nadora de Educação da Fasubra, é
sim o projeto das fundações esta-
tais. Ou HUs aderem ou ficam sem
pessoal ou verbas. Pode levar de seis
a oito meses para a MP ser viabili-
zada. E mesmo o Complexo Hospi-
talar, se a UFRJ aderir, será gerido
pela tal empresa.

Hoje nos HUs há cerca de 22
mil profissionais extraquadro que

não podem ser contratados pelas
universidades como celetistas por
determinação do TCU. A nova em-
presa poderia contratar em regime
de urgência os profissionais. Mas
os contratos só podem ser renova-
dos uma só vez em dois anos. Mas a
que custo?

“As pessoas vão ser contratadas
pela CLT, sem estabilidade. Os tra-
balhadores do RJU vão ter de se
adequar às normas e à lógica da
empresa privada, sem concurso pú-
blico ou carreira. Parte dos serviços
podem ser vendidos. Quem vai ge-
rir os hospitais é essa empresa. Os

Hus vão estabelecer parcerias com
empresas para se sustentar e redu-
zir o atendimento no SUS. O Con-
selho Nacional de Saúde tem de se
posicionar. A luta deve ser travada
também nos conselhos municipal
e estadual.  Ou é muita luta ou
uma derrota histórica para o mo-
vimento e para o Sistema Único de
Saúde”, resume Janine.

O modelo das fundações esta-
tais foi debatido e rejeitado na 13a

Conferência Nacional de Saúde e
pelo pleno da CNS em 2007.

Reitores discutirãoReitores discutirãoReitores discutirãoReitores discutirãoReitores discutirão
Segundo nota da UnB, na prá-

tica, a nova empresa terá sob seu
comando os 46 hospitais universi-
tários do país, onde trabalham
mais de 70 mil pessoas. Ainda não
há data prevista para o início do
funcionamento, composição e re-
cursos. Nesta semana, os reitores se
reunirão para analisar a MP.

A reitora em exercício Sylvia Var-

gas, coordenadora-geral do Com-
plexo Hospitalar, conta que a Rei-
toria foi surpreendida. Ela tam-
bém entendeu que, pela MP, se
deve fazer o contrato de metas, caso
contrário a instituição não recebe-
rá recursos. E disse que o sentimen-
to, em primeiro lugar, é de perple-
xidade: “Não há uma palavra ofi-
cial. Se for como está na MP, há
uma centralização muito grande
em relação aos hospitais, ferindo a
autonomia dos hospitais e da uni-
versidade”, diz ela, explicando que
ainda há muito o que se discutir.

O Senado deverá votar a partir
de março a MP. A votação pode ser
adiada pelo Congresso até 1o de ju-
nho, quando a MP perde a validade.

SeminárioSeminárioSeminárioSeminárioSeminário
O SINTUFRJ organizará um

seminário sobre Hospitais Univer-
sitários com o objetivo de discutir
com a categoria, deliberar e orga-
nizar a luta para garantir a qua-
lidade e a missão dos nossos Hus.
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Adeus, perna-seca
A Cidade Universitária ama-

nheceu diferente no domingo, 19
de dezembro de 2010. Viaturas das
Polícias Militar e Civil, Defesa Ci-
vil, Corpo de Bombeiros, CET-Rio,
Infraero, Guarda Municipal, Ce-
dae, Light, Comlurb, carros da UFRJ
ocupavam a principal via do cam-
pus, onde também era grande a
movimentação de pessoas, a maio-
ria PMs, soldados do Esquadrão
Antibomba, engenheiros e traba-
lhadores da universidade.

Nos fins de semana, famílias
inteiras costumam aproveitar o
oásis de tranquilidade em que se
transforma a imensidão urbaniza-
da para pedalar ou caminhar. Nes-
se dia, algo de incomum ocorreria.
Todos que estavam lá sabiam dis-
so, mas na hora marcada não hou-
ve quem não desse um passo atrás
com o coração disparado. Embora
30 minutos antes uma sirene soas-
se, em intervalos decrescentes, avi-
sando que se aproximava o mo-
mento tão esperado. Às 7h em pon-
to, o estrondo de um tambor pode-
roso foi ouvido até em Niterói. O

campus tremeu e foi encoberto por
uma densa nuvem amarela e cin-
zenta. Em oito segundos a Ala Sul
do Hospital Universitário Clemen-
tino Fraga Filho desapareceu do
cenário da UFRJ.

Às 7h15, o paredão de poeira se
desfez e o vazio da perna-seca esta-
va lá . Os 900 kg de dinamite havi-
am transformado em 55 mil m³ de
entulho, ou 120 mil toneladas, os
13 andares do prédio que nunca
serviram a ninguém. A previsão da
UFRJ é que demore cerca de um
ano para que a área seja limpa de
todo aquele concreto e ferragem.

O pró-reitor de Planejamento e
Desenvolvimento, Carlos Levi, in-
formou que nos próximos 90 dias
será concluído o processo interno e
externo de licitação para contrata-
ção de uma empresa que retirará as
sobras da estrutura. A ideia é utili-
zar parte como aterro em áreas de
desníveis no Fundão, como no aces-
so à ponte em construção que ligará
o campus à Ilha do Governador.

No lugar  será erguido um novo
hospital: “Um sistema público de

atenção à saúde melhor. Um hos-
pital mais amigável, moderno,
com mais recursos, significando
melhorias para a universidade e
para a saúde do Rio de Janeiro”,
anunciou o reitor Aloísio Teixeira
instantes depois de ter “aciona-
do” o detonador ligado à rede elé-
trica do que chamou de “exemplo
de megalomania e de autoritaris-
mo”.  Os primeiros pilares do en-
tão Hospital de Clínicas da Uni-
versidade do Brasil surgiram em
1951e dariam sustentação a uma
estrutura de 220 mil m².

A verba para o projeto básico do
novo hospital está assegurada por
uma emenda parlamentar, segun-
do Aloísio Teixeira. Ele prevê a con-
clusão do projeto executivo até o
fim de 2011, pelo fato de os Minis-
térios da Educação e da Saúde te-
rem se comprometido a repassar o
dinheiro. A parte em uso do HU, a
Ala Norte, onde é feito o atendi-
mento clínico e ambulatorial dos
pacientes, será transformada em
salas de aula, laboratórios de pes-
quisa e gabinetes de professores.

O fim da perna-seca mexeu
com todos os segmentos. Reitor,
pró-reitores, diretores de unidades,
decanos, professores, técnicos-admi-
nistrativos e estudantes se mistura-
vam a populares curiosos no Res-
taurante Universitário, local per-
mitido para se assistir à explosão.
“Uma paisagem de 50 anos que
vai deixar de existir. Mas é a uni-
versidade andando para a frente,
um problema sendo resolvido”, afir-
mou o superintendente de Pessoal,
Roberto Gambini. O administra-
dor do Instituto de Biologia, Gerci-
no Teotônio, foi convocado pela
decana do CCS, Maria Fernanda,
assim como o pessoal da manu-
tenção do Centro. Há 22 anos na
UFRJ, ele temia pela integridade

física do CCS, onde algumas pare-
des estão rachadas.

Neilton Gomes Barcelos, 54
anos, veio de Bonsucesso para as-
sistir à implosão. “Eu inaugurei
o ponto de táxi no HU há 14 anos
atrás, quando a emergência fun-
cionava. Vi esse hospital sendo
construído e, no meu primeiro
acidente como taxista, fiquei in-
ternado aqui”.

O ex-aluno da universidade e
professor da Coppe, Daniel Figuei-
redo, 36 anos, chamava a atenção
por carregar uma enorme bandei-
ra do seu time, o Fluminense.
Com seus alunos, acompanhou a
implosão no gramado atrás do
Restaurante Universitário.

“Agora se pode pensar em outro

Tensão e muito trabalho
A implosão estava sendo pre-

parada há 45 dias pelos técnicos
da empresa contratada. E, segun-
do o engenheiro responsável pela
tarefa, Fábio Bruno, tudo ocorreu
como o previsto. Treze órgãos fo-
ram mobilizados para garantir
que os cerca de 8 segundos de ex-
plosão não causassem quaisquer
transtornos à cidade. Mas a maior
responsabilidade coube à UFRJ. O
prefeito Hélio de Mattos pôs de pron-
tidão 34 vigilantes, 48 trabalha-

Emoção e expectativa
complexo hospitalar que funcio-
ne”, disse a dirigente do DCE Dei-
se Pimenta, aluna da Escola de
Serviço Social. Para ela o espetá-
culo foi emocionante: “Primeiro
o estrondo e, em seguida, a estru-
tura caindo perfeitamente.”

A professora da Escola de En-
fermagem Anna Nery, Antonieta
Tirrel, estava agitada. Na UFRJ
desde 1974 quando ingresso no
mestrado e depois no doutorado,
ela contou que foi do grupo de
implantação do HU. “Tenho
muita saudade daquele grupo. Era
uma responsabilidade terrível. Al-
guns manuais eram em espanhol
e a gente tinha que traduzir para
adequar os procedimentos à nossa
realidade”, contou.

dores de diversas unidades e dezenas
de prestadores de serviço. Eles come-
çaram a trabalhar às 5h. Às 8h o
trânsito foi liberado nas Linhas Ver-
melha e Amarela, a luz e a água do
Fundão foram religadas e concluí-
da a vistoria técnica no local e no
CCS, IPPMG e HU. Garis da Comlurb
garantiram a limpeza das vias, e a
vida voltou ao normal no campus.

O HU é o maior ambulatório
do Rio de Janeiro. Atende a 25 mil
pessoas por mês e oferece 354 leitos

para internação. Realiza trans-
plantes e tratamentos de alta
complexidade. É o único hospital
público com essas características
no Estado.

Em nota a assessoria de im-
prensa da UFRJ informou que em
função de intercorrências relacio-
nadas ao processo de implosão, a
reabertura  do hospital não ocor-
rerá mais no dia 10 de janeiro.
Oportunamente  será divulgado o
cronograma de reativação.

Fotos: Cícero Rabello
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