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CPV
Estarão abertas nos dias 1o, 2 e 3 de fevereiro as

inscrições para o Curso Pré-Vestibular do SINTUFRJ. O
CPV, preparatório para os cursos de graduação, será
também preparatório para obtenção do diploma do
ensino médio. Saiba tudo.

PÁGINA 7

UFRJ
Confira nas páginas centrais: Trabalhadores da ma-

nutenção tratados como bichos. Refeitório fica num
galpão.  Eles são obrigados a fazer suas refeições em
meio a sujeira, calor e mau cheiro. HUCFF: Atividades
começam a ser retomadas.

PÁGINAS 4 E 5

Campanha Salarial
A plenária da Fasubra aprovou paralisação e marcha a

Brasília para o mês de fevereiro.  Foram marcados para o
dia 3 atos e paralisações nas universidades; para o dia 9
envio de  caravanas. A direção reúne-se esta semana para
decidir sobre os encaminhamentos da campanha.

PÁGINA 3
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Centro de Referência para Mulheres no
Fundão será exemplo para todo o país

DOIS PONTOS

Nota de falecimento
É com pesar que informamos o falecimento de Elio Magalhães de Oliveira, em 15 de janeiro, de câncer de

próstata, no local de trabalho, no Centro de Tecnologia. Ele era casado com Maria Eli de Oliveira Magalhães
e deixa duas filhas: Eliane Magalhães de Oliveira e Márcia de Oliveira Lima.

Edital do processo seletivo para
contratação de professor de História e
Química para o CPV-SINTUFRJ

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFRJ – SINTUFRJ
torna público o processo seletivo para a contratação de 1 (um)  professor(a)
de História e 1 (um) professor(a) de Química para o Curso Pré-vestibular
do SINTUFRJ, conforme regras estabelecidas neste edital:

1)Local de trabalho, número de vagas, carga horária:
1.1 Os professores contratados exercerão suas atividades na sede,

subsedes do SINTUFRJ e nos locais de funcionamento do CPV-SINTU-
FRJ;

1.2 As vagas serão preenchidas a critério do SINTUFRJ, a partir do
exame dos currículos e entrevistas;

1.3 Carga horária e horário de trabalho: 4 tempos / semanais
(hora-aula) por turma, com disponibilidade para eventual trabalho
em fins de semana, feriados e horários estendidos.

2) Requisitos para participação:
2.1) Professor de Química
2.1.1) Ter disponibilidade para ministrar aulas nos seguintes dias

e horários: Segunda-feira / quinta-feira:  das 16 às 21h e sexta-feira: das
17 às 21h50

2.1.2) Formação:  Curso superior - Licenciatura em Química
2.2) Professor de História
2.2.1) Ter disponibilidade para ministrar aulas nos seguintes dias

e horários: segunda-feira / terça-feira / quarta-feira: das 17 às 21h50 e
sexta-feira: das 16 às 21h.

2.2.2) Formação: Curso superior - Licenciatura em História
3) Inscrições:
3.1) Para concorrer ao processo seletivo, o (a) candidato(a) deverá

entregar currículo  na secretaria da sede do SINTUFRJ, aos cuidados da
Coordenação de Educação;

3.2) Período de entrega dos currículos: de 24 a 27 de janeiro de
2011, no horário das 8h às 17h.

4) Disposições finais:
4.1) O processo seletivo será conduzido pela Coordenação de Educa-

ção e Coordenadora Acadêmica do CPV-SINTUFRJ, através do exame
dos currículos e  entrevistas;

4.2) Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral e
Coordenação de Educação.

Curso de Informática gratuito
Oferecido pela UFRJ, o curso é voltado para moradores dos espaços populares em torno do campus e  para

funcionários terceirizados da UFRJ e do Cenpes. As inscrições estarão abertas até o dia 31 de janeiro, das 9h às
16h, na Divisão de Integração Universidade Comunidade (DIUC) – Anexo da Pró-Reitoria de Extensão, na
Praça da Prefeitura, Ilha do Fundão. É necessário ter o ensino fundamental (completo ou incompleto).
Telefone para mais informações: 2598-9265.

A partir de março, o recém-inau-
gurado Centro de Referência para
Mulheres Suely Souza de Almeida –
o único no Brasil dentro de uma
universidade pública – abre suas
portas à população do Estado do Rio
de Janeiro. O espaço de 2,3 mil me-
tros quadrados de área construída
fica na Cidade Universitária, próxi-
mo à Prefeitura da UFRJ.

Este Centro reunirá mais de 40
profissionais das áreas de Humanas,
Tecnológicas e Biomédicas, e am-
pliará o trabalho de assistência psico-
lógica, social e jurídica às vítimas de
violência de gênero, hoje oferecido
no Centro de Referência para Mulhe-
res da Maré Carminha Rosa  às mora-
doras das diversas comunidades que
compõem o Complexo.

A essência do projeto coordena-
do por Eliana Moura, é construir a
transdisciplinaridade, conjugando
as diversas áreas da universidade, e
oferecer atendimento integral às

usuárias, com vistas à superação do
quadro de violência doméstica e ur-
bana. Isso aliado à formação da cons-
ciência crítica sobre a realidade bra-
sileira e as múltiplas determinações
das desigualdades sociais, numa pers-
pectiva emancipatória.

No dia a diaNo dia a diaNo dia a diaNo dia a diaNo dia a dia
Em 2002 a UFRJ criou o Cen-

tro de Referência para Mulheres
da Maré, e de lá até hoje cerca de
seis mil mulheres vítimas de vio-
lência foram atendidas. A coorde-
nadora do projeto, Eliana Moura,
explica que o Centro acolhe as
mulheres e garante a elas atendi-
mento psicológico, social e jurí-
dico, mas sempre conjugado a
outras atividades.

“Oferecemos cursos profissiona-
lizantes, como de artesanato, culi-
nária e cerâmica, porque a situação
financeira pesa muito na vida des-
sas mulheres. Aprender um meio de

gerar renda e investir em novos tra-
balhos é importante para elas. A
maioria não tem escolaridade e os
salários que recebem são muito bai-
xos. Também temos as oficinas de
dança, teatro, música, coral, leitu-
ra, e realizamos várias atividades
culturais: como visitação a museus,
centros de artes, exposições, ao Jar-
dim Botânico, Parque Laje. O reco-
nhecimento dos espaços públicos faz
com que se sintam pertencentes e
isso aumenta a autoestima”, afir-
mou Eliana Moura.

Por dia, o CRM da Maré realiza
dez atendimentos interdisciplina-
res. Várias unidades da UFRJ parti-
cipam do projeto: Iesc, FND, ESS,
Escola de Educação Física e Des-
porto, Instituto de Psicologia, en-
tre outras, e está sendo fechada a
parceria com o HUCFF e o Instituto
de Ginecologia para um atendi-
mento integral às mulheres que
procurarem o Centro.

CRM FundãoCRM FundãoCRM FundãoCRM FundãoCRM Fundão
Essa mesma dinâmica será

transportada para o CRM na Ci-
dade Universitária, que estará de
portas abertas para atender a to-
das as mulheres vítimas de vio-
lência de gênero, independente da
classe social. São 16 salas para
atendimento interdisciplinar, rea-
lização de oficinas e cursos, salas
de cinema, teatro, leitura e expo-
sições. A área contará com um
pátio infantil, brinquedoteca e
jardim.

O Centro de Referência Suely
Almeida e o da Maré são vincula-
dos ao Núcleo de Estudos de Polí-
ticas Públicas em Direitos Huma-
nos (Nepp-DH), órgão suplemen-
tar do Centro de Filosofia e Ciên-
cias Humanas (CFCH). O CRM do
Fundão é resultado da parceria da
UFRJ com a Secretaria de Políti-
cas para as Mulheres (SPM), do
governo federal, que investiu mais

de R$ 6 milhões na construção do
prédio. A universidade entrou com
os profissionais do ETU e Prefei-
tura (engenheiros e arquitetos), e
irá equipar o Centro e garantir os
profissionais.

No dia da inauguração, 20 de
dezembro, a então ministra Nicéia
Freire (SPM) anunciou que a ideia
era ter um Centro como aquele den-
tro de uma universidade em cada
região do país, para ser um núcleo
de formação de agentes públicos
para atuar na área de violência con-
tra a mulher.  Proposta que, segun-
do ela, foi colocada em forma de
documento na transição do gover-
no federal.

Eliana Moura adiantou que
muitos dos profissionais que atua-
rão no Centro fazem parte da leva
de concursados recém-convocados
pela PR-4 e que deverão assumir
oficialmente seus postos de traba-
lho até fevereiro.

Criado Conselho de Arquitetura e Urbanismo
No dia 30 de dezembro, o então presi-

dente Lula sancionou a lei que cria o Con-
selho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)
no Brasil, nos Estados e no Distrito Federal.
Houve cerimônia com a presença de repre-
sentantes de entidades nacionais dos ar-
quitetos e urbanistas. O presidente da Fede-
ração Nacional dos Arquitetos e ex-dirigen-
te do SINTUFRJ, Jeferson Salazar, conside-
rou a lei uma grande vitória dos profissio-
nais que lutam há mais de 50 anos pela
implementação deste conselho.

Segundo Jeferson, uma das principais
vantagens para a categoria é que será um
conselho uniprofissional, criado com a
participação das entidades dos arquitetos e
urbanistas brasileiros. Hoje, no sistema
Confea/Creas, a fiscalização do exercício profissional dos arquitetos e urbanistas está limitada à execução de
obras. “O CAU terá condições de fiscalizar, de forma mais eficiente, todas as atividades relativas às atribuições
profissionais, combatendo o exercício ilegal da profissão. Ele terá um caráter educativo e colaborativo, com
agilidade de respostas às demandas da sociedade”, afirma Jeferson.
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CAMPANHA SALARIAL

A última plenária da Federa-
ção, realizada nos dias 10 e 11 de
dezembro, deliberou por construir
a mobilização para a campanha
salarial deste ano. E já no início
pretende começar em luta.

A inexistência de recursos no
Orçamento de 2011 que garantam
o aperfeiçoamento da carreira e as
declarações do governo em relação
aos ajustes fiscais e cortes nos gas-
tos justificam a urgência da mobi-
lização.

Por isso, a plenária aprovou por
unanimidade a paralisação das
atividades dos técnicos-adminis-
trativos em educação em todas
as universidades no dia 3 de feve-

Fasubra inicia
mobilização
em fevereiro

Homenagem a José Luis e Rosa Sundermann

Conheça a pauta nacional
de reivindicações

reiro. O encaminhamento é que
os sindicatos de base realizem
atos públicos de impacto nos es-
tados.

Caravana a Brasília está mar-
cada para o dia 9 de fevereiro, quan-
do será lançada a campanha sala-
rial para garantir os recursos.  Para
esta data também está marcada a
primeira plenária de 2011, na qual
serão debatidos os encaminhamen-
tos diante da conjuntura em rela-
ção ao Orçamento. Sem recursos, o
caminho definido é a luta.

O SINTUFRJ avalia que esta é
uma luta contra o congelamento
dos nossos salários, aumento do
piso e reajuste real. A continuida-

de da implantação da carreira in-
tegra a pauta de reivindicações e
ainda há muito  a ser feito, como
a racionalização dos cargos. A as-
censão funcional é outra deman-
da que nos é muito cara, por isso
temos de nos mobilizar para a
aprovação da PEC 259/95 que ga-
rante a ascensão funcional do ser-
vidor  público federal – ela está
parada no Congresso. A luta está
em todas as frentes, e na pauta
temos outros itens de grande im-
portância que não devem ficar de
fora da mobilização.

A direção fará reunião esta se-
mana, quando definirá os encami-
nhamentos da campanha salarial.

José Luis e Rosa Sundermann, militantes assassinados em 12 de junho de 1994, em São
Carlos (SP), serão homenageados pela Fasubra, para que não se esqueçam a covardia e a
impunidade contra lutadores sociais neste país.

Doze anos depois, as autoridades policiais não apontaram um só suspeito pelo crime.
Em 2004, dez anos após o crime, os advogados do Instituto José Luis e Rosa Sundermann
denunciaram o Estado brasileiro à Comissão Interamericana de Direitos Humanos por

negligência e omissão na investigação do assassinato dos dois militantes. A denúncia foi
encaminhada para uma comissão da Organização dos Estados Americanos (OEA) no dia
14 de março daquele ano, e está sob análise.

Se acatada, terá início uma investigação, que poderia declarar o Estado brasi-
leiro culpado pela impunidade, e se confirmado o caso, a família irá receber uma
indenização.

 Aprimoramento da Carreira
Na Lei da Carreira consta seu aprimoramento, racionalização de cargos e discussão sobre a terceirização nas
universidades, elementos que compõem a base da pauta de reivindicações, aliados a itens que ainda não foram
cumpridos pelo governo. A Fasubra vai cobrar o cumprimento do restante do Termo de Acordo de 2007, no tocante
a estes aspectos. É preciso discutir também o anexo da lei no que diz respeito ao incentivo à qualificação (Anexo
IV) e a adaptação da nossa tabela ao piso de três salários mínimos com step (intervalo entre padrões) de 5%.

 Reposicionamento dos Aposentados no PCCTAE
A Fasubra solicita o reforço da luta pela mudança da Lei nº 11.091, da Carreira, no tocante à forma de
enquadramento dos aposentados. Está na mesa de negociação, com apoio das Reitorias e da Andifes, a alteração
do artigo 15 da lei com a inclusão de um parágrafo que muda a forma do enquadramento dos aposentados na
tabela. A proposta é que seja contado todo tempo trabalhado e não apenas o do serviço federal.

 Ascensão Funcional (PEC 257)
A questão prossegue dentro do Congresso Nacional, com a  cobrança  ao presidente da Câmara dos Deputados e aos
partidos da instalação da Comissão Especial que avalia a proposta de emenda constitucional. A matéria já
passou pela Comissão de Constituição e Justiça, com parecer favorável. Agora, depende dessa comissão que será
constituída por representantes do Senado e da Câmara. Para a Fasubra, o tema é, na nova legislatura, prioridade
de ação.

 Democracia e Autonomia nas Ifes
As reivindicações vão além das questões salariais. Lutamos também pela autonomia e pela democracia nas
universidades. Entre os pontos de pauta deste eixo estão a reposição automática de todos os cargos, com
ampliação do número de trabalhadores, via concurso público, e as ações efetivas contra a terceirização e a
precarização. A Fasubra reivindica que haja concurso para todos os cargos das classes A a E, contra a lógica
perversa da terceirização da mão de obra nas classes A e B.

 Revogação da Lei nº 9.192/95
Essa lei trata da eleição de reitores e define que, mesmo em caso de consulta prévia à comunidade universitária,
prevalece o peso de 70% para a manifestação do pessoal docente em relação à das demais categorias. A Fasubra
reivindica ainda que se abra o debate com a Associação Nacional dos Dirigentes das Ifes (Andifes) e com os
reitores sobre a ocupação de cargos na gestão da Universidade, que tais cargos administrativos sejam ocupados
por técnicos-administrativos.

 Revogação da Lei nº 9.632/98
A Lei nº 9.632/98 extinguiu 28.451 cargos vagos e promoveu a transposição para quadro em extinção de outros
72.930 cargos de apoio administrativo, os quais suas funções são cobertas através da terceirização.

 30 Horas Semanais de Trabalho sem
 Redução de Salário

A Fasubra deu a largada da campanha pelas 30 horas semanais nas universidades públicas sem redução de
salário. Isso terá como consequência avanços sociais importantes, como o combate ao desemprego. Grande
contingente de trabalhadores pode vir a ser absorvido. Associada à luta pela implementação das 30 horas sem
redução de salário está a contratação imediata para recomposição dos quadros de pessoal, mediante concurso
público e com garantia de condições dignas e humanas de trabalho.
A Fasubra defende a oficialização de turnos contínuos de 6 horas para atender a comunidade sem interrupção em
todos os setores por doze horas ou mais. Todos encontrariam as portas da universidade sempre abertas.

A campanha da Fasubra reivindica a
definição de uma política salarial com
data-base e com o eixo principal na
Isonomia Salarial e de Benefícios
começando pelo Executivo.

Crédito: Raquel Carlucho/Fasubra
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O tratamento dado pela UFRJ
aos trabalhadores da manutenção
não é diferente do imposto aos
peões terceirizados. Uma prática
que ocorre há décadas, passando de
uma administração para outra sem
sensibilizar ninguém.

A denúncia, dessa vez, diz res-
peito aos responsáveis pela manu-
tenção dos prédios do campus da
Praia Vermelha. São pedreiros,
marceneiros, carpinteiros, pinto-
res, bombeiros hidráulicos, eletri-
cistas, ladrilheiros, entre outros
profissionais.

Eles, que são pau para toda obra
e se diferenciam pelos macacões de
operário dos demais trabalhadores
da universidade, pasmem, reivin-
dicam o mínimo, mas há 20 anos
esperam ser atendidos.

Difícil de encararDifícil de encararDifícil de encararDifícil de encararDifícil de encarar
Difícil também é entender por

que a UFRJ opta por ficar justifi-
cando o injustificável em vez de
resolver o problema, atendendo à
reivindicação desses técnicos-admi-
nistrativos. O que o pessoal da ma-
nutenção quer é ser tratado com
respeito.

Há duas décadas, os operários
da Praia Vermelha almoçam e se
trocam em meio a ratos, sobras de
obras e restos de mobílias que fo-
ram dispensadas pelas unidades.
Um lixo que se acumula no gal-
pão destinado a eles há muitos
anos. Calor e mau cheiro comple-
tam o cenário de horror.

Segundo os trabalhadores, que
pediram para não ser identificados
temendo retaliações, há três anos a
Prefeitura da UFRJ iniciou obras
no galpão, mas não chegou a con-
cluir nenhuma. Contam que o es-

UFRJ

Trabalhadores da manutenção
tratados como bichos

Eles reivindicam uma copa,
vestiários, banheiros
equipados, e local decente
para descanso

Portão fecha nas férias
Até março ficará fechado o portão 4, que permite o acesso à Cidade

Universitária para quem vem do Centro ou Zona Sul pela Linha Verme-
lha. A medida da Prefeitura foi tomada para aumentar a proteção e a
segurança, haja vista a redução de veículos circulando no campus no
período de férias.

Confira o horário e as alternativas para acesso ao campus até a
retomada das atividades acadêmicas da universidade, quando a circula-
ção de pessoas e automóveis voltará à normalidade:

Portão 1 (acesso pelo IPPMG): aberto 24 horas.
Portão 2 (acesso pela Prefeitura Universitária): aberto diariamente

das 6h às 23h. Aos sábados, domingos e feriados permanece fechado.
Portão 3 (acesso pela Linha Amarela): aberto diariamente das 6h às

23h. Aos sábados, domingos e feriados permanece fechado.
Portão 4 (acesso pela Linha Vermelha): fechado até a retomada das

atividades acadêmicas em março.

Mais luz para o Fundão
As ruas escuras do campus da Ilha do Fundão fazem parte do passado. No final de dezembro de 2010 foi encerrada o obra do novo sistema de iluminação pública. E desde o novo ano

servidores, estudantes e usuários têm mais luz na ruas e avenidas do campus da Cidade Universitária. A obra  custou R$ 2.348.169,97. Foram acrescentados 446 novos pontos de iluminação.

paço onde seria a copa virou depó-
sito de material de construção e a
reforma do vestuário com chuvei-
ros e banheiros também parou.

Os ratos são consequência da
sujeira acumulada no galpão. A
solução para o problema é espa-
lhar veneno e esperar que parte dos
roedores morra. Recentemente os
trabalhadores fizeram isso, e o fe-
dor de podre e inseticida até a se-
mana passada empesteava o ambi-
ente e causava náuseas.

Chão esburacado mostrando a
terra batida, paredes sem emboço e
com limo, esqueletos do que um
dia foram armários utilizados pelos
trabalhadores para guardar seus per-
tences, muita poeira, montes de paus
velhos e outros entulhos. Assim é o
galpão destinado ao pes- soal da
manutenção para servir como copa,
vestiário e local de descanso.

Ultimamente o espaço é com-
partilhado por alguns gatos mora-
dores do campus. Estimulados pelo
aspecto de abandono do velho gal-
pão, os felinos resolveram contri-
buir com a imundice reinante,
transformando os cantos em priva-
das. Pelo menos um dos trabalha-
dores garante que já foi tratado de
toxoplasmose, doença transmitida
por gatos.

Palavra da PrefeituraPalavra da PrefeituraPalavra da PrefeituraPalavra da PrefeituraPalavra da Prefeitura
A coordenadora do campus da

Praia Vermelha – uma espécie de
subprefeita – , Márcia Afonso, disse
que a responsabilidade pela recons-
trução do galpão é dos próprios tra-
balhadores, que denunciam o des-
caso da Prefeitura da UFRJ. “Tudo
que eles pediram nós compramos,
só faltam às janelas, que vamos pro-
videnciar. Material e dinheiro não é

problema, mas essa obra virou um
parto, um jogo de empurra. Há três
anos estamos tentando construir a
copa”, acrescentou.

Márcia também garante que
tempo é o que não falta aos traba-

lhadores para se dedicarem ao gal-
pão. Segundo ela, tirando o perío-
do atual, que antecede o início das
aulas e eles ficam ocupados em
preparar o campus para receber os
novos alunos, o restante do ano é

folgado. Ela também responsabi-
lizou os trabalhadores pela infes-
tação de ratos no galpão. Os roedo-
res, informou, seriam atraídos pe-
los restos de comida deixados pelo
chão nas quentinhas.

O REFEITÓRIO fica num galpão com resto de mobília. Sujeira, calor e mau cheiro imperam

Fotos: Cícero Rabello

DEPÓSITO é o que se pode chamar do local onde os trabalhadores fazem suas refeições
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Sem luz, telefone e internet,
do subsolo ao segundo andar, o
Hospital Universitário Clemen-
tino Fraga Filho não teve condi-
ções de cumprir à risca o calen-
dário pós-implosão da perna-
seca, tão divulgado pela direção,
o que atrasou o reinício das ati-
vidades de prestação de serviços à
população.

Somente na segunda-feira, 17,
duas semanas depois do previsto,
era esperado o retorno ao trabalho
de todos os funcionários. E no dia
24, próxima segunda-feira, a re-
tomada do atendimento ambu-
latorial. Segundo o superinten-
dente do HU, Álvaro Costa, a falta
de luz não teve a ver com a implo-
são da Ala Sul, no dia 19 de de-
zembro.

Obra emergencialObra emergencialObra emergencialObra emergencialObra emergencial
Costa explicou que a substi-

tuição dos cabos deteriorados na
subestação, que fica no subsolo e
gera energia para todo o HU, foi à
causa da interrupção dos serviços
de luz e telefonia para parte da
unidade. Mas ele garante que não
houve improvisações: “O crono-
grama atrasou, mas esta obra es-
tava prevista desde o planejamen-
to da implosão da perna-seca”.

De acordo com o superinten-
dente, havia necessidade urgente
de intervenção na subestação do
HU, por questão de segurança para
o hospital e seus usuários. Muito
antigos, os equipamentos trocados
estavam totalmente deteriorados e
ainda roídos por ratos. E para evi-
tar qualquer imprevisto que poria
em risco os trabalhadores, os enge-
nheiros responsáveis pelos reparos
decidiram que a luz seria desliga-
da às 7h30 e religada às 17h. Quem
passava em frente do HU se assus-
tava com a escuridão e concluía
que a implosão da perna-seca ha-
via afetado a Ala Norte do prédio
que ficou de pé.

  No subsolo funcionam o
raio-X e outros aparelhos para exa-
mes e diagnósticos, três agências
bancárias e restaurantes. Nos 1º e
2º andares, os ambulatórios.

O calor insuportável foi o prin-
cipal transtorno enfrentado pelos
técnicos-administrativos que re-
tornaram ao trabalho no dia 3 de
janeiro. Suor escorrendo pelo ros-
to, falta de computadores e escuro
permitiram apenas uma jornada
de meio expediente de trabalho.
Mas algumas atividades tiveram
de ser suspensas totalmente.

PacientesPacientesPacientesPacientesPacientes
A partir do dia 17, com a vol-

ta dos trabalhadores em tempo
integral, previa-se que o hospital
começasse a repor os setores dos
materiais necessários para rece-
ber de volta os pacientes que es-
tavam internados e foram trans-

UFRJ

HU começa a voltar à normalidade esta semana
Obras de reforma e manutenção alteram calendário da direção para depois da implosão

Depois de 50
anos, obras

A subestação de energia não é o
único local do que restou do prédio
do HU que está em obras. Recursos
do Programa Nacional de Reestru-
turação dos Hospitais Universitários
(Rehuf) também financiam outras
intervenções emergenciais na Ala
Norte.

O superintendente Álvaro Costa
afirmou que, em 33 anos de funcio-
namento do HU, esta é a primeira
vez que o governo federal realiza
investimentos na unidade naquele
nível, ou seja, de forma ordenada e
planejada. Ele trabalha no hospital
desde a sua fundação.

Ao todo são 14 frentes de obras,
algumas em conclusão ou em an-
damento, e outras que ainda serão
iniciadas. Até o dia 24 de janeiro,
por exemplo, quando o ambulató-
rio volta a atender o público, a re-
forma dos banheiros do 1º e do 2º
andares, e em 11 das 21 salas de
cirurgia, estará concluída, garantiu
Costa.

A revisão que está sendo feita no
Centro Cirúrgico é total, começan-
do pelas redes elétrica e hidráulica.
Piso, telhado e portas serão trocados
e as paredes pintadas. Por fim, pas-
sarão por manutenção e recupera-
ção as mesas cirúrgicas e os focos.

Por enquanto, já foi concluída
a substituição das telhas quebradas
de todo o bloco A, e, nos próximos 20
dias, ficará pronto o telhado novo
do bloco E. Os velhos filtros, tubos e
demais componentes da central de
água filtrada, que vai do 3º ao 13º
andar, também foram trocados. O
mesmo ocorrerá com os equipamen-
tos da refrigeração central do CTI do
13º andar.

As enfermarias do 1º e do 9º an-
dares estão sendo pintadas e feitos
consertos nas redes elétrica e hidráu-
lica. Todo o 11º andar entrará em
obras; o Centro de Nefrologia, no 7º
andar, será reformado; no 6º andar,
começará a construção do Centro de
Psiquiatria; e os setores de Raios-X,
Triagem, Emergência, Admissão e
Alta de Pacientes; a seção de Méto-
dos Especiais, onde são realizados
exames específicos de todas as espe-
cialidades médicas; e o Comitê de
Ética e Pesquisa também entrarão
em obras.

feridos para outras unidades hos-
pitalares, em função da implo-
são da Ala Sul.

Mesmo longe do Fundão, os
doentes não deixaram de ser assis-
tidos pela Comissão de Direitos do
Paciente. A ação do grupo se in-
tensificou principalmente depois
da alteração do calendário de re-
tomada das atividades normais no
hospital.

“Como não teve nenhum in-
forme da direção geral do hospi-

tal, aprovamos a decisão de visitar
os internos nas quatro unidades
para onde foram transferidos: Hos-
pital Geral de Bonsucesso,  Institu-
to de Neurologia Deolindo Couto,
Hospital dos Servidores e Mário
Kröef. O grupo se dividiu para a
tarefa, e, além de checar a situa-
ção dos pacientes, também con-
versamos com os médicos sobre o
estado de saúde deles”, informou a
integrante da Comissão, Maria da
Conceição Lopes Duarte.

A Comissão também está
atenta aos pacientes do ambula-
tório. Maria da Conceição infor-
mou que estava havendo proble-
mas para a remarcação das con-
sultas, adiadas em virtude da fal-
ta de energia no prédio. Ela disse
que os funcionários do setor esta-
vam fazendo o seu trabalho fora
do HU: “Eles estão usando os te-
lefones da Faculdade de Medici-
na, Prefeitura, NCE e de outras
unidades”.

SEM LUZ, telefone e internet semana passada, houve atraso no reinício das atividades programadas

FUNCIONÁRIOS não poupam esforços para cumprir o cronograma

Álvaro Costa, superintendente

Fotos: Cícero Rabello

SÃO 14 frentes de obras no HU. No Centro Cirúrgico a revisão é total

O RITMO é frenético para concluir as obras e poder reabrir esta semana

Fotos: Cícero Rabello
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O presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, ao apagar das luzes de seu
governo, editou medida provisória
(MP)  reeditando parte do projeto de
fundação estatal de direito privado,
rejeitado pelo Conselho Nacional de
Saúde e pelos conselhos universitá-
rios da maioria das universidades
públicas federais do país, inclusive a
UFRJ.

O objetivo principal é imple-
mentar a política de desvinculação
dos HUs das universidades e  privati-
zar seus serviços, ações estas já tenta-
das várias vezes e que o movimento
sindical e social vem combatendo e
barrando. A MP no 520, editada em
31 de dezembro de 2010, que criou a
Empresa Brasileira de Serviços Hos-
pitalares (EBSERH) para gerir os
hospitais universitários, é uma nova
tentativa.

A medida provisória pegou ges-

HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS

Mais ameaça aos HUs Medida Provisória
reedita projeto de
fundação estatal

Assistentes
sociais já
trabalham
sob o
regime de
30 horas

tores e profissionais de surpresa,
conforme publicamos na última
edição do jornal. Na UFRJ, de ime-
diato, a questão atinge a implan-
tação do Complexo Hospitalar,
que reúne nove unidades hospita-
lares, e o próprio destino dos ex-
traquadros, que reúne cerca de mil
trabalhadores. No âmbito nacio-
nal, atinge também a necessidade
de controle social, princípio de-
fendido pela Fasubra, sobre as
ações planejadas e desenvolvidas
pelos HUs.

No dia 17 de janeiro houve
reunião na UFRJ para tratar do
regimento do Complexo Hospita-
lar. Para não atropelar o crono-
grama, será marcada ainda reu-
nião específica para discutir a
EBSERH. O diretor do Instituto do
Coração da UFRJ, Nelson Souza e
Silva, idealizador do projeto do

Complexo Hospitalar, faz alguns
questionamentos.

Segundo Nelson, a concentra-
ção do orçamento nas mãos da
empresa já vai de encontro às uni-
dades pagadoras criadas para gerir
os HUs. “Pelo Rehuf, tivemos que
nos adequar e os recursos ficaram
concentrados nas unidades paga-
doras. Como esse processo se dará
com a criação desta empresa?”,
pergunta.

Nelson declara também que
na MP se instituiu os serviços hos-
pitalares, mas não há uma defi-
nição específica em relação ao
ensino como está no Rehuf. E cita
que mais uma vez vem à tona a
possibilidade de haver dois tipos
de regime de trabalho nos HUs.
Segundo Nelson, que disse não sa-
ber de onde foi originada esta lei,
suas implicações são sérias. “Ape-

sar de ser definida como empresa
estatal, nada impede que esta em-
presa possa contratar diferentes ser-
viços”, reflete.

A empresaA empresaA empresaA empresaA empresa
Esta empresa será uma socieda-

de anônima de direito privado, vin-
culada ao Ministério da Educação.
A nova empresa terá sob seu coman-
do os 46 hospitais universitários do
país, onde trabalham mais de 70
mil pessoas. Todo o orçamento dos
HUs será gerido por ela.

Para prestar os serviços, a em-
presa firmará contratos com as
instituições através de metas de
desempenho, indicadores e prazos
de execução. Esta empresa poderá
contratar pelo regime de CLT, in-
clusive é ela quem determinará a
metas a cumprir e o tipo de servi-
ço prestado pelo hospital. Esta

prerrogativa pode descambar ape-
nas pelo lado técnico e produtivis-
ta da saúde, sem levar em conta a
necessidade do ensino, pesquisa e
assistência.

De saída, a nova empresa pode
realizar contratação temporária,
em processo seletivo simplifica-
do, com base em análise curricu-
lar, ou seja, sem concurso.

DebateDebateDebateDebateDebate
Após o impacto da medida, o

movimento começa  a tomar pé
do problema. Já na UFRJ, a dis-
cussão será iniciada, e nesta se-
mana a direção da Fasubra faz
reunião para analisar a MP. O
SINTUFRJ, por sua vez, organiza-
rá um seminário para debater com
a categoria, deliberar e organizar
a luta para garantir a qualidade e
a missão dos HUs da UFRJ.

Desde o dia 20 de dezembro
de 2010 a categoria de assistentes
sociais das universidades públi-
cas do país têm o direito a carga
horária de 30 horas semanais, sem
redução de salário. A portaria nº
3.353 garantindo o direito foi
publicada neste dia pela Secreta-
ria de Recursos Humanos do Mi-
nistério do Planejamento.

Para reforçar o cumprimento,
na UFRJ houve reunião dia 21 de
dezembro entre a Direção do SIN-
TUFRJ, a PR-4 e a representação da
categoria  de assistentes sociais. Pai-
ravam no ar dúvidas quanto ao
direito diante de declaração feita
anteriormente pelo secretário de
Recursos Humanos, Duvanier Pai-
va, sobre a questão salarial.

Nesta reunião as dúvidas fo-
ram sanadas e garantido pela PR-4
o cumprimento da portaria. Foi
então encaminhada às unidades
uma comunicação para a implan-
tação da nova carga horária. O Sin-
dicato parabeniza a iniciativa das
profissionais que procuraram a en-
tidade e se mobilizaram diante dos
questionamentos do secretário.

As 30 horas semanais de traba-
lho, sem redução de salário, é, por
um lado, valorização profissional,
saúde, qualidade de vida e mais
felicidade para o trabalhador, e,
por outro, significa mais eficiên-
cia e eficácia na prestação de servi-
ços e melhor atendimento aos usu-
ários nas universidades públicas
brasileiras.

Fotos: Arquivo
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O edital, para conhecimento
de todas as etapas e documentos
necessários, está no site
www.sintufrj.org.br. As inscrições
para o Curso Pré-Vestibular do SIN-
TUFRJ (CPV/SINTUFRJ) serão nos
dias 1o, 2 e 3 de fevereiro de 2011,
na sede e subsedes.

Neste ano são oferecidas 180
vagas. Parte destas para alunos re-
manescentes de 2010. Das vagas
restantes, 75% são para funcioná-
rios da UFRJ e seus dependentes e
25% para as demais categorias. Os
funcionários técnico-administra-
tivos da UFRJ terão suas vagas au-
tomaticamente asseguradas.

Podem se inscrever servidores

CPV
PRÉ-VESTIBULAR

também prepara para Enem,
inscrições em fevereiro

Utilizaremos também a exce-
lência do corpo de professores para
a realização de capacitação para
acesso à pós-graduação. Oferece-
remos, num primeiro momento,
cursos de instrumentação de in-
glês e espanhol. Segundo a coor-
denadora pedagógica, Danielle
São Bento, em 2010, 31 alunos
foram aprovados em instituições
de ensino superior: 22 para a UFRJ,
2 para o Iserj, 2 para a UFF, 1 para
a UniRio, 1 para o Cefet e 3 para o
ProUni.

O CPV, preparatório para o
acesso dos sindicalizados e seus de-
pendentes aos cursos de graduação,
será também preparatório para ob-
tenção do diploma do ensino médio
por meio do Enem. Por isso, a opor-
tunidade é excelente para sindicali-
zados e dependentes, que podem usu-
fruir de mais esta vantagem de um
curso de tradição e qualidade como
o nosso CPV.

técnico-administrativos sindica-
lizados, dependentes diretos, pres-
tadores de serviços na UFRJ há
mais de 1 ano e sindicalizados a
entidades filiadas à CUT e cate-
gorias onde haja oposição cutis-
ta organizada.

Locais de inscrição: Sede
(2590-7209) e subsede no HU
(3866-6939), das 9h às 17h; sub-
sede do Centro (3852-1026), das
14h às 20h, e subsede da Praia
Vermelha (2542-9143), das 9h
às 16h.

SorteioSorteioSorteioSorteioSorteio
Dos 75% de vagas destinadas

aos servidores da UFRJ, aquelas

que não forem preenchidas pelos
servidores serão destinadas aos seus
dependentes, obedecendo ao crité-
rio de sorteio público, no caso de o
número de candidatos exceder o
número de vagas. Os 25% de vagas
destinadas às outras categorias se-
rão ocupados também pelo mes-
mo critério. O sorteio será no dia
4, às 18h, na subsede do IFCS.

AulasAulasAulasAulasAulas
O início das aulas será 7 de

fevereiro, no Salão Nobre do IFCS,
2º andar, às 18h. Contamos com a
presença de todos, pois na oportu-
nidade serão distribuídas as tur-
mas e explicado os procedimentos
do curso (além de tirar dúvidas
dos alunos, por ventura existen-
tes, sobre a dinâmica do curso).

As aulas serão de segunda a
sexta-feira no IFCS, das 17h às
21h50; no Fundão, das 16h às 21h.
Eventualmente, aos sábados, po-
derão ocorrer aulas de reforço, re-
posição de aulas, além de traba-
lhos de campo.

EnemEnemEnemEnemEnem
A prova do Enem poderá ser

feita por adultos que não cursa-
ram o ensino médio e que, tendo
atingido a pontuação mínima
exigida (400 pontos em cada uma
das quatro áreas de conhecimento
e 500 pontos na redação), recebe-
rão seu certificado de conclusão
do ensino médio. Não é necessário
ter frequentado a escola regular.
Além de obter a pontuação míni-
ma, o candidato deverá ter 18 anos
completos (ou mais) até a data de

realização da primeira prova.
A medida vai beneficiar as pes-

soas das classes A, B, C e D, que,
com o diploma, podem reivindi-
car inclusive o incentivo à quali-
ficação.

Pela carreira, pode-se ter um
acréscimo entre 8% e 15% no salá-
rio, conforme a classe, com o in-
centivo à qualificação (percentu-
al calculado sobre o padrão de ven-
cimento no caso de haver educa-
ção formal superior ao exigido
pelo cargo).

O ALUNOS recebem orientações sobre a prova do Enem e sobre as mudanças no vestibular da UFRJ

Foto: Cícero Rabello



No país que se gabava de es-
tar livre de grandes tragédias na-
turais, mas que havia acumula-
do já uma década de vidas perdi-
das para a chuva, a catástrofe
das enchentes na Região Serra-
na mostra que é preciso passar
da retórica institucional para
ações efetivas para resguardar a
população. Ricos e pobres torna-
ram-se iguais, soterrados pela
lama e tomados pelo desespero.

Dessa vez as enchentes, aju-
dadas pelas ocupações irregulares
e falta de investimentos das auto-
ridades em contenção de encostas
e tantas outras ações preventivas,
alcançaram o seu recorde: o Rio
ostenta agora a maior catástrofe
da história do Brasil. Mais de 600
pessoas morreram (falecimentos
confirmados) e outras milhares
ficaram desabrigadas e desaloja-

CALAMIDADE

Como prevenir novas tragédias

CUT e SINTUFRJ
mobilizados

A CUT-RJ apela aos sindicatos
que promovam campanhas de so-
corro e abram contas bancárias
para o recebimento de doações em
dinheiro. O SINTUFRJ, desde sex-
ta-feira, 15, está recendo doações.
As necessidades maiores são por
água, alimentos não perecíveis e
material de higiene pessoal. Quem
puder pode contribuir com roupas,
especialmente cobertas, agasalhos
e colchonetes.

Alguns postos de doação
SINTUFRJSINTUFRJSINTUFRJSINTUFRJSINTUFRJ – As entregas podem ser feitas na sede (Fundão)

das 9h às 17h. O que for arrecadado será entregue na Cruz
Vermelha.

SupermercadosSupermercadosSupermercadosSupermercadosSupermercados – Em todas as 100 lojas da rede Pão de Açúcar.
As doações podem ser feitas também no ABC, Compre Bem, Sendas,
Extra Supermercados e Assaí.

RodoviasRodoviasRodoviasRodoviasRodovias – Postos montados pela Polícia Rodoviária Federal.
Durante 24 horas: BR-116, na altura do pedágio da Rio-Magé.

BR-101, no trecho de Casemiro de Abreu. Alimentos e produtos de
higiene pessoal.

Das 8h às 17h: Rio-Petrópolis e Rodovia Presidente Dutra.

Polícia MilitarPolícia MilitarPolícia MilitarPolícia MilitarPolícia Militar – Todos os batalhões da PM do Rio de Janeiro. Os
comandantes recomendam doação de água mineral, alimentos não
perecíveis e material de higiene pessoal.

Rodoviária Novo RioRodoviária Novo RioRodoviária Novo RioRodoviária Novo RioRodoviária Novo Rio – Os donativos serão recebidos no piso de
embarque inferior, das 9h às 17h. As doações são para a Cruz Verme-
lha.

Viva RioViva RioViva RioViva RioViva Rio – A campanha é voltada especialmente para as cidades
de Friburgo, Teresópolis e Petrópolis. A doação pode ser feita na Rua
do Russel, 76, Glória, ou através de depósito bancário na Conta da
Viva Rio (Banco do Brasil, agência 1769-8, conta-corrente 411396-9 e
CNPJ: 00343941/0001-28).

das. Barreiras caíram nas estradas,
deixando os municípios isolados.
Bairros inteiros desapareceram. Ci-
dades como Petrópolis, Teresópolis
e Friburgo foram devastadas.

Especialistas da Coppe entre-
garam ao governo propostas para
prevenir e minimizar os efeitos
das chuvas. E ao invés de apenas
lamentar a tragédia, a população
brasileira criou uma verdadeira
rede de solidariedade pelo país,
principalmente no Rio de Janei-
ro, para ajudar as centenas de de-
sabrigados. Toda a sociedade as-
sim como a CUT e sindicatos
montaram postos de coleta e pro-
movem campanhas de socorro.
Mas também esta é a hora de co-
brar medidas.

Coppe propõe açõesCoppe propõe açõesCoppe propõe açõesCoppe propõe açõesCoppe propõe ações
Especialistas da Coppe em hi-

drologia e geotecnia entregaram
ao governo do Estado do Rio de
Janeiro propostas para prevenir e
minimizar os efeitos das chuvas
em áreas de encostas e planícies.
Participaram da reunião no dia
12 de janeiro, na UFRJ, com esse
objetivo, os professores Luiz Pin-
guelli Rosa, Segen Farid Estefen,
Willy Alvarenga Lacerda, Paulo
Canedo e Maurício Ehrich.

Na semana anterior, o secre-
tário de Obras do estado, Luiz Fer-
nando Pezão, procurou o diretor
da Coppe, Luiz Pinguelli Rosa,
solicitando o apoio da institui-
ção. Pezão, a secretária de estado
de Meio Ambiente, Marilene Ra-
mos, pesquisadores da Geo-Rio, da
PUC-Rio e das universidades fede-
rais de Pernambuco e Rio Grande
do Sul também participaram da
reunião.

PropostasPropostasPropostasPropostasPropostas
A Coppe propõe as seguintes

iniciativas no Estado do Rio de
Janeiro:

- Primeiramente, a criação de
um grupo de trabalho permanen-
te do estado, incluindo especialis-
tas de universidades, da Geo-Rio e
de órgãos técnicos de áreas afins,
cuja missão é apoiar tecnicamen-
te a implementação das seguintes
ações recomendadas:

- Mapeamento de áreas de ris-
co de encostas e planícies do Esta-
do do Rio de Janeiro suscetíveis a
deslizamentos e enchentes.

- Treinamento de profissionais
para atuação em municí-pios do
estado.

- Criação de núcleos formados
por profissionais das áreas de en-
genharia geotécnica, geologia de
engenharia, hidrologia e outras

para atuação regional no âmbi-
to do estado, cuja missão será
apoiar os municípios na preven-
ção e mitigação dos efeitos das
chuvas em encostas e planícies.

- Aquisição de Radar Meteo-
rológico para uso consorciado
entre estado, municípios e enti-
dades públicas e privadas.

- Implantação de programa
permanente de educação ambi-
ental e de gestão de risco de en-
chentes e deslizamentos.

- Definição de critérios técni-
cos para adaptação da legislação
para uso e ocupação do solo e
licenciamento de obras em en-
costas e áreas de inundação.

- Os especialistas sugeriram
que as ações propostas fossem ini-
ciadas em Angra dos Reis, nos
locais onde ocorreram as enchen-
tes em 2000.

SÍMBOLOS da aprazível Região Serrana, como Quitandinha, Teleférico e Dedo de Deus, não podem ficar perdidos. É hora de reconstruir e preservar

PETRÓPOLIS FRIBURGO TERESÓPOLIS

Fotos: Internet
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