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Manifesto ao Consuni
abre campanha salarial

Nesta quinta-feira, 10 de
fevereiro, às 10h, o SINTUFRJ

entregará o manifesto. Nele,
serão apresentadas as

bandeiras centrais para a
valorização dos técnicos-

administrativos em educação
das universidades que passam

pelo aumento do piso salarial,
pelo aumento do percentual

entre os níveis e pela
ascensão funcional. Vamos ao

Consuni fortalecer nossas
bandeiras. Página 3

Aula inaugural
do CPV

O SINTUFRJ recepciona os alu-
nos do Curso Pré-Vestibular nesta
segunda-feira, 7, às 18h, no Salão
Nobre do IFCS, no Largo de São
Francisco. A tradicional aula será
ministrada pelo professor universitá-
rio e educador em pré-vestibulares
comunitários da Baixada Fluminen-
se e Zona Oeste, o deputado esta-
dual Robson Leite (PT).

Insalubridade
A obtenção do direito a aposenta-

doria especial está sendo cada vez
mais restrita devido às instruções
normativas do governo. Agora, exige-
se que se anexe laudo pericial, ou
seja, não basta mais o servidor ter
nos contracheques o adicional de
insalubridade. O SINTUFRJ foi à
PR-4 verificar o problema e o superin-
tendente e a diretora da Divisão de
Legislação explicaram as providên-
cias tomadas. Página 2

Carreira
Técnicos-administrativos al-

tamente qualificados não têm
reconhecimento devido
na universidade e es-
tão em funções mui-
to aquém de sua
capacidade.  Co-
nheça a história
destes funcionários,
entenda a ascensão fun-
cional, o projeto que está
no Congresso Nacional e
confira a entrevista com a
diretora do Instituto de
Biofísica, Denise Pires de
Carvalho, que encaminhou
ofício à PR-4 solicitando al-
terações de cargo.
Páginas 4, 5 e 6.

Hospitais Universitários
O SINTUFRJ promove debate sobre a MP que cria empresa para gerir os

Hus. Confira a opinião do diretor do Hesfa, José Mauro Braz. Página 7
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O mandado de injunção con-
quistado pelas entidades sindicais
permitiu que centenas de servido-
res pudessem requerer aposentado-
ria especial. Mas o governo vem se
valendo de instruções normativas e
medidas provisórias para restringir
e até retirar tais conquistas. É o
caso da aposentadoria especial para
quem exerce atividades insalubres
ou perigosas.

Para dificultar a obtenção do
direito, exige-se agora que se anexe
laudo técnico-pericial, ou seja, não
basta mais o servidor ter os contra-
cheques com o adicional de insa-
lubridade. Várias reclamações che-
garam ao SINTUFRJ sobre a exi-
gência deste documento, pois a sua
anexação ao processo estaria atra-
sando a concessão do benefício. Esse
tratamento diferenciado também
vem gerando insegurança quanto
ao deferimento do processo.

Fomos à Pró-Reitoria de Pes-
soal verificar a situação e obtive-
mos as explicações do superinten-
dente de Pessoal, Roberto Gambi-
ne, e da diretora da Divisão de
Legislação e Normas, Gil de Oli-
veira. Segundo o superintendente
de Pessoal, são cerca de 7 mil ser-

Governo cria mais dificuldades para
servidor se aposentar pela especial

vidores que têm direito a aposen-
tadoria especial, assim o volume
de trabalho é imenso. Diante dis-
so uma força-tarefa irá fazer uma
varredura para localizar a docu-
mentação exigida.

“Acredito que na segunda se-
mana de março a maior parte dos
processos acumulados já tenha
sido liberada”, prevê Gil. Desafo-
gando esta parte, Gambine afirma

que o trabalho será todo voltado
para o levantamento da documen-
tação. O superintendente explica
que o objetivo é evitar questiona-
mentos pelo governo. Ele anuncia
também que as ações serão feitas
em conjunto pela PR-4, Divisão de
Legislação e Divisão de Saúde do
Trabalhador (DVST): “Vamos le-
vantar os processos individualmen-
te, os processos coletivos, os laudos

em pastas funcionais e portarias
do Boletim da UFRJ”.

O telefone de Gil não para no
setor. Mas ela está satisfeita com os
resultados dos processos já deferidos.
Em relação à aposentadoria para
quem exerce atividades insalubres
ou perigosas, o processo está em fase
final na maioria dos hospitais, e em
alguns, como a Maternidade Esco-
la, já foram reunidos todos os lau-

dos e os processos deferidos. Segundo
Gil, a dificuldade maior está nas
unidades administrativas, mas,
como afirmou Gambine, haverá
uma ação conjunta para levantar e
reunir a documentação.

A direção do SINTUFRJ irá
aguardar o fim dos trabalhos, e, se
o servidor não tiver seu direito ga-
rantido, irá buscar a solução onde
se fizer necessário.

O Laboratório de Inclusão Digital
da UFRJ está oferecendo vagas para
cursos de informática gratuitos. Ao
todo serão oferecidas mais de 100 va-
gas, em cursos de nível básico e inter-
mediário. O público-alvo são mora-
dores da Maré, mas pessoas de outras
áreas da cidade também podem se ins-
crever.

O projeto faz parte do Programa de
Ações Integradas de Inclusão Social, de-
senvolvido pela Pró-Reitoria de Exten-
são da UFRJ, com apoio da Petrobras.
O objetivo do Programa é atuar direta-
mente na comunidade do entorno do
campus, desenvolvendo ações que vão
da alfabetização de jovens e adultos
até assessoria jurídica. As aulas do cur-
so ministradas na Cidade Universitá-
ria, na Ilha do Fundão.

InscriçõesInscriçõesInscriçõesInscriçõesInscrições
De 10 de janeiro a 11 de fevereiro

de 2011, das 9h às 16h.

Curso de Informática
gratuito na UFRJ

LocalLocalLocalLocalLocal
Anexo da Pró-Reitoria de Extensão

(PR-5) - Divisão de Integração Universi-
dade-Comunidade (DIUC) - Praça da Pre-
feitura Universitária - Cidade Universi-
tária – Ilha do Fundão.

Cursos oferecidosCursos oferecidosCursos oferecidosCursos oferecidosCursos oferecidos
1º Módulo - Inclusão Digital.

2º Módulo - Informática Administrati-
va (para os que já concluíram o 1º mó-
dulo). 3º Módulo - Inglês para Informá-
tica e Edição de Imagens (para os que já
concluíram o 1º módulo).

InformaçõesInformaçõesInformaçõesInformaçõesInformações
Pelo telefone (21) 2598-9265 ou pelo

e-mail lid@pr5.ufrj.br. Saiba mais so-
bre este projeto por intermédio do site
www.pr5.ufrj.br/lid.

Mais informações, entrar em conta-
to com a assessoria de imprensa da UFRJ
pelo telefone 2598-9608 (Fernando Pe-
dro e João Pedro Vianna).

A Coordenação de Educação, Cultura
e Formação Sindical está iniciando as
atividades do Coral do Sindicato com o
primeiro encontro dos seus integrantes
dia 14 de fevereiro, segunda-feira, às

16h30. O ensaio será realizado no Espaço
Cultural do SINTUFRJ, localizado ao
lado da sede do Sindicato, Praça Jorge
Ricardo Moreira, s/n, Cidade Universitá-
ria, Ilha do Fundão.

Morreu na tarde desta terça-feira (1º de
fevereiro), no Rio de Janeiro, o fotógrafo
Jorge Nunes, vítima de complicações de-
correntes de um câncer. Jorge foi durante
décadas fotógrafo de inúmeros sindicatos
cutistas, além de militante aguerrido do
Partido dos Trabalhadores e da CUT.

Sua competência e seu compromisso
político com as transformações sociais do
país e a emancipação dos trabalhadores
fizeram do profissional Jorge Nunes uma
das maiores referências no campo da foto-
grafia no Estado do Rio de Janeiro e no
Brasil. Não por acaso, ele é dono de um dos
maiores acervos fotográficos dos movimen-
tos sindical e social e das grandes lutas
políticas e democráticas travadas pelo povo

brasileiro ao longo das últimas décadas.
Jorge também foi dirigente sindical nos

anos 90, quando exerceu um mandato na
direção executiva do Sindicato dos Jorna-
listas do Município do Rio de Janeiro. In-
cansável na defesa das boas causas, ele se
consolidou como uma respeitada lideran-
ça comunitária do bairro onde residia, a
Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio de
Janeiro.

A direção da CUT-RJ, seus assessores e fun-
cionários expressam suas condolências à fa-
mília enlutada. O sepultamento foi no dia 2
de fevereiro, às 14h, no Cemitério Jardim da
Saudade, em Paciência, na Zona Oeste.

Rio de Janeiro, 1º de fevereiro de 2011
Direção da CUT-RJ

Coral do SINTUFRJ faz primeiro ensaio

Nota de pesar: morre o
companheiro Jorge Nunes

Foto: Cícero Rabello

OS PROCESSOS já deferidos e muitos com percentuais de 20% foram mostrados por Gambine e Gil
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MOVIMENTO

Ato no Consuni nesta quinta-feira
Vamos entregar nosso manifesto de lançamento da campanha salarial ao colegiado máximo

A campanha salarial dos
técnicos-administrativos em
educação das universidades co-
meça agora em fevereiro. Nesta
quinta-feira, 10, o SINTUFRJ
irá ao Consuni entregar um
manifesto anunciando o iní-
cio da campanha salarial.

A valorização dos trabalha-
dores técnico-administrativos
está na ordem do dia. Nosso fa-
zer, assim como o devido reco-
nhecimento, passa por bandei-
ras centrais como aumento do
piso salarial, aumento dos per-
centuais entre os níveis e as-
censão funcional. Com a con-
quista da carreira é urgente a
superação dos limites impos-
tos à categoria.

Estamos participando com
esta manifestação da orienta-
ção da Fasubra, que marcou
para o dia 3 atos nas universi-
dades em todo país. Porém, em
virtude da maioria dos traba-
lhadores da UFRJ estar de féri-
as, decidimos realizar nosso ato
dia 10 de fevereiro.

Este é o pontapé inicial da
organização desta campanha.
Estão programados o envio de ca-
ravanas à Brasília para o lança-
mento oficial e também a rea-
lização de plenária para deli-
berar sobre o rumo da campa-
nha, estas duas atividades mar-
cadas para o dia 16 de feverei-
ro, em Brasília.

Temos um embate duro pela
frente, haja vista que o gover-
no já anunciou que não pre-

tende reajustar salários e há
muita resistência em solucio-
nar os entraves ao aprimora-
mento de nossa carreira. Por
isso, precisamos nos organizar
discutindo as propostas e os en-
caminhamentos que julgamos
mais adequados para a nossa
categoria.

O SINTUFRJ realizará na
próxima semana assembleia-
geral, dia 15, às 14h, no audi-

tório do Quinhentão, no Cen-
tro de  Ciências  da Saúde.
Nela, elegeremos também nos-
sos representantes para leva-
rem nossas decisões da plená-
ria da Fasubra.

Os companheiros da UFRJ
precisam se informar sobre as
negociações e as propostas que
estão em curso, para assim po-
derem avaliar de forma cons-
ciente a melhor forma de rea-

lizarmos a nossa campanha. Na
assembleia isso será feito, as-
sim a participação de todos é
muito importante. Inclusive, os
novos servidores devem procu-
rar se interar e participar des-
tas atividades. Há ainda muito
o que fazer e conquistar.

Seminár io  pa ra  Seminár io  pa ra  Seminár io  pa ra  Seminár io  pa ra  Seminár io  pa ra  ccccca r a v a n aa r a v a n aa r a v a n aa r a v a n aa r a v a n a
tem local alteradotem local alteradotem local alteradotem local alteradotem local alterado

Como informamos, o SIN-

TUFRJ realizará no dia 9, quar-
ta-feira, um seminário com os
participantes da caravana para
preparar a atividade em Brasí-
lia. Mas em vez de ser no Salão
Azul da Reitoria como noticia-
do, o local será no auditório do
CT, e no horário das 11h. Lem-
bramos que as inscrições para a
caravana encerram-se nesta ter-
ça-feira, 8 de fevereiro, às 17h,
na sede, na Ilha do Fundão.

Os Trabalhadores em
Educação das Universida-
des Federais, ao longo de
sua história, demonstraram
seu compromisso com a
universidade pública.

A clareza do projeto que
queremos para a socieda-
de, mesmo nos momentos
mais agressivos da política
neoliberal, alicerçou nossa
luta na defesa da universida-
de pública, gratuita, demo-
crática e de qualidade.

O entendimento de que a
conquista por mais e melho-
res condições de vida está
diretamente associada à de-

fesa dessa instituição, que tem
um papel fundamental no pro-
cesso de transformação da
sociedade, nos garantiu vitó-
rias importantes. A Carreira
foi, sem dúvida, a maior con-
quista que tivemos no longo
período de nossa luta.

Porém, ela apresenta limi-
tações que precisam ser su-
peradas.

A falta de mobilidade, o
piso salarial baixo e o percen-
tual entre os níveis são as
principais questões que preci-
sam ser revistas imediatamen-
te. Por essa razão nossa cam-
panha salarial deste ano, co-

loca como bandeiras centrais
o aumento do piso salarial, o
aumento do step e a ascen-
são funcional. Temos inúme-
ros profissionais que ao longo
de sua vida funcional se empe-
nharam para se aperfeiçoar e,
hoje, estão qualificados para
funções de um nível muito su-
perior ao exigido pelos cargos
que ocupam.

É preciso acabar com as
distorções geradas pelo des-
vio de função. Além disso, é
preciso despertar os novos
concursados para a universi-
dade. Para que eles percebam
a importância da instituição

em que  acabaram de entrar. E
para que isso ocorra, é preci-
so uma política que estimule a
permanência e a qualificação
desses novos servidores.

É urgente que o governo
perceba que a valorização dos
trabalhadores técnico-adminis-
trativos não é somente uma
questão corporativa, sob pena
de transformar a universidade
pública apenas num “rito de
passagem” para o serviço pú-
blico.

Essa realidade impõe que
a universidade se envolva,
institucionalmente, nesta
questão.

Moções de apoio e reco-
nhecimento de nossa luta
são muito bem-vindos, mas
é preciso ir além.

É necessário que essa
questão esteja na pauta das
universidades, que entre na
agenda de debates da Andi-
fes, para chegar ao MEC
com a força necessária, para
alcançarmos essa vitória.

A conquista desta rei-
vindicação será um passo
histórico para os técnicos-
administrativos, mas, sem
dúvida alguma, a universi-
dade pública será a maior
vitoriosa.

Manifesto ressalta bandeiras para além do corporativismo
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Sem ascensão funcional, funcionários
permanecem estagnados na carreira

O funcionário técnico-administrativo em
educação que investiu anos de estudo e sa-
crifício pessoal para crescer profissional-
mente, após chegar ao ápice da qualifica-
ção, carrega consigo muito orgulho e um
belo currículo, mas também frustração.  Es-
tando em cargos de apoio ou médio, ele está
impedido de progredir na carreira e perma-
nece exercendo funções aquém de sua ca-
pacidade, ganhando praticamente o mes-
mo salário de colegas com formação tradi-
cional.

Esta é uma realidade existente nas uni-
versidades, nas quais as injustiças e a dis-
crepância no cotidiano laboral virou regra
e não exceção. Orlando Augusto Agrellos
Filho e Nilson Nunes Tavares são exemplos.
Técnicos em química do Instituto de Biofísi-
ca Carlos Chagas Filho da UFRJ, eles têm
pós-doutorado, mais de 25 anos de univer-
sidade, investiram sonhos e esforços para se
especializarem, mas estão estagnados na
carreira.

O que fica patente é a falta de uma políti-
ca de incentivo profissional na universida-
de. Tanto que processos foram abertos atra-
vés de reivindicação de funcionários e enca-
minhados à Pró-Reitoria de Pessoal (PR-
4), isto até com pedido de diretor de unida-
de. É o caso desses dois técnicos da Biofísica,
que tiveram seu pleito encampado pela di-
retora Denise Pires de Carvalho (veja entre-
vista na página 6).

O processo de Orlando encaminhado em
22 de novembro de 2010 está há mais de 60
dias parado. O de Nilson, sequer ganhou
número. Casos como os deles são inúmeros
na UFRJ. Diante desta demanda, o que a
universidade irá fazer?

Orlando e Nilson, felizmente,
têm uma visão positiva desta ex-
periência. Eles declaram que o in-
vestimento pessoal foi muito en-
riquecedor, no entanto, a expecta-
tiva de promoção ou transposição
do cargo que exercem se frustra-se
com a ausência de uma política
na UFRJ para solucionar esta si-
tuação.

Nilson, que fará 26 anos de
universidade, desabafa: “Tem uma
hora que você se abate e passa por
uma etapa depressiva, porque você
olha outra pessoa menos qualifi-
cada mas que têm mais oportuni-
dades que não são dadas a você
porque você é sempre visto como
técnico. É a visão da UFRJ. Na
Biofísica esta visão está mudan-

Técnicos-administrativos altamente qualificados não têm o devido reconhecimento
na universidade e estão em funções muito aquém de sua capacidade

do. Mas a realidade geral é que
não temos incentivo maior. E as
injustiças ocorrem”. Ele afirma
que alternativas existem e podem
ser construídas,  como na Fiocruz,
por exemplo, onde existe a figura
do técnico pesquisador e ele pode
se desenvolver na carreira.

O profissional diz, ainda, que
situações como a sua podem ser
vistas de duas maneiras, tanto pelo
lado positivo, que é pessoal, quan-
to pelo negativo. “Tem gente que
diz que vai estudar para quê, se o
salário não muda e as responsabi-
lidades aumentam?”, inquire.

Orlando tem 28 anos de uni-
versidade. Ele diz que se houvesse
reconhecimento e ele fosse acom-
panhado também em termos sala-

riais seria ótimo. Só que o cotidia-
no é bem diferente. “Fiz até prova
para professor para poder me dedi-
car a pesquisa. Como técnico fico
limitado, e mesmo assim, se fosse
aprovado, teria que voltar à estaca
zero, o meu tempo como técnico-
administrativo não seria contado.
E mesmo com pós-doutorado, em
final de carreira, e trabalhando
além da função, não posso passar
de nível médio. É frustrante”.

Mas o técnico, que não se inti-
mida com as dificuldades e não se
arrepende do esforço, tem orgulho
do ganho pessoal. “Sempre com
apoio dos professores, adquiri co-
nhecimentos e amadureci, o que
muito me ajudou na minha vida
profissional”.

NILSON TAVARES tem esperanças  de que se possa mudar a realidade

ORLANDO AGRELLOS conta com o apoio dos professores do departamento

CARREIRA

Fotos: Cícero Rabello
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Trajetória

CARREIRA

Orlando Augusto entrou na
UFRJ como auxiliar no Depar-
tamento de Microbiologia Ge-
ral do Instituto de Microbiolo-
gia. Em 1984, passou para Quí-
mica no curso de  Licenciatura
e Bacharelado na então Facul-
dade de Humanidades Pedro II,
Fahupe.

Ainda em 1984, apesar das
dificuldades encontradas para
seguir adiante no curso uni-
versitário, não desanimou e
lutou para conseguir se for-
mar. Já estava com 22 anos e

morava só, em um apartamen-
to alugado. Saía do laborató-
rio por volta das 16h30, corria
para o bandejão, jantava cor-
rendo e ia o mais rápido possí-
vel para pegar o 634. Saía da
faculdade e pegava dois ônibus
para casa, chegando por volta
da meia-noite. Na época não
teve condições de pagar o alu-
guel e a faculdade. Trancou a
matrícula e só pôde retornar
aos estudos em 1986, quando
foi contemplado com uma bol-
sa de apoio técnico do CNPq.

De 1995 a 2004 conciliou o tra-
balho na UFRJ com as aulas que
dava à noite na Faculdade Salgado
de Oliveira. Em 1997 retornou à
pós-graduação, quando passou em
segundo lugar para o curso de mes-
trado em Química de Produtos
Naturais. Em 1999 se titulou Mes-
tre pelo Núcleo de Pesquisas e Pro-
dutos Naturais (NPPN). Estimula-
do pela defesa de tese de mestrado,
inscreveu-se para admissão ao dou-
torado do NPPN, sendo o primeiro
colocado.

Nilson, assim como Orlando,

graduou-se pela Fahupe e teve de
conciliar trabalho, estudo e aulas
à noite em diversas universidades.
Mas uma de suas maiores dores foi
a perda do pai – faleceu no HU de
câncer de pulmão – em 2005,
quando ainda fazia o pós-doutora-
do em Paris. “O meu pai tinha
muito orgulho de mim”.

Faltando seis anos para se
aposentar, ele afirma que tem
esperança de que seus esforços e
de seus colegas sejam reconheci-
dos pela universidade de fato e de
direito: “Todos nós, uns mais, ou-

tros menos, temos uma história
de dedicação, dificuldades e en-
trega. Mas o fundamental é o
entendimento desta nossa qua-
lificação e enquanto profissio-
nais assim ser reconhecidos
como tais dentro da institui-
ção”.

E provoca: “Se a universidade
é a instituição do conhecimento
e um funcionário técnico-admi-
nistrativo em educação não pode
ser reconhecido pela sua qualifi-
cação, isto fere um pouco o senti-
do da universidade”.

Nilson Nunes Tava-
res, funcionário desde
1985, graduou-se em
Química (Licencia-
tura e Bacharelado)
em 1990 pela
Fahupe. Logo
após ingressou
no mestrado,
t i tu lando-se
mestre pela

Biofísica em
1996 e doutor em Ciências em

2002 sob a orientação da Dra. Aída Hassón-
Voloch. A professora, que sempre incenti-
vou o servidor, solicitou na época, por via
administrativa, sua progressão para o nível
superior, mas não obteve sucesso.

A atuação profissional de Nilson é dire-

Orlando Augusto
Agrellos Filho, técnico
em química desde
1983, tem pós-douto-
rado na França e
nos EUA, mestrado
e doutorado em
Química de Pro-
dutos Naturais
pela UFRJ, com
diversos tra-
balhos publi-

cados em periódicos,
inclusive estrangeiros. O pós-doutora-

do conquistou através de dois estágios, o
primeiro no Institut de Neurologie Tropi-
cale, Université de Limoges, France, Capes
(2004) e o segundo na Georgetown Univer-
sity, Washington, USA, Departament of Mi-

c r o b i o l o g y / I m m u n o l o g y
(2008-2010).

Mesmo ao longo do período
em que se dedicou às disciplinas
do doutorado ou à parte experi-
mental da tese, Orlando não dei-
xou de ter uma participação efe-
tiva nas diversas linhas de pes-
quisa do laboratório. Em cola-
boração com outros estudantes,
foi coautor em dois trabalhos re-
latados em encontros científicos.

O técnico em química acu-
mula em seu currículo também
aulas ministradas nos cursos de
graduação e de pós-graduação
no Instituto de Biofísica, um dos
mais renomados da área. Orlan-
do trabalha ainda na equipe dos

professores Lúcia Mendonça
Previato e José Osvaldo Previa-
to, no Laboratório de Glicobio-
logia, localizado no Instituto de
Biofísica Carlos Chagas Filho.

O trabalho realizado e o con-
vívio com profissionais da área
de produtos naturais, glicobiolo-
gia, microbiologia e química or-
gânica e analítica o encorajaram
a se candidatar a uma vaga no
quadro de docentes do Núcleo de
Pesquisa de Produtos Naturais
(NPPN). Em 2004 foi aprovado
em segundo lugar no concurso
para uma vaga de professor ad-
junto para o setor de Espectros-
copia e Modelagem Molecular do
NPPN.

cionada à área de Neurociênci-
as, com ênfase em Neuroquími-
ca e Neurofarmacologia, traba-
lhando principalmente em te-
mas como Alzheimer. Nilson re-
alizou estágio no Collége de
France-Paris, como prêmio pelo
seu trabalho de mestrado apre-
sentado no Congresso Interna-
cional de Biofísica da IUPAB,
em Amsterdã. O estágio de pós-
doutorado foi desenvolvido em
uma das melhores instituições
de pesquisa europeia, a École
Normale Superieure-Paris en-
tre 2004 e 2005.

Durante todo o período de
pós-graduação, Nilson minis-
trou diversas aulas nos cursos

de graduação e de pós-gradua-
ção no Instituto de Biofísica,
além de ter orientado alunos
de iniciação científica e atua-
do como coorientador de mes-
trado.

O técnico em química, ape-
sar de sua condição funcional,
atua como pesquisador (pós-
doutor), desenvolvendo seu tra-
balho no Laboratório de Neu-
roquímica, chefiado pelo Dr.
Fernando Garcia de Mello, bem
como é o químico responsável
do Instituto de Ciências Biomé-
dicas (ICB) junto a Polícia Fe-
deral e ao Ministério do Exérci-
to para aquisição de substânci-
as controladas.
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CARREIRA

SINTUFRJ –SINTUFRJ –SINTUFRJ –SINTUFRJ –SINTUFRJ – De que forma o
impedimento de promoção de téc-
nicos de nível médio e de apoio,
que já têm até doutorado, interfe-
re na produção de sua unidade?

DeniseDeniseDeniseDeniseDenise – A produção de um
profissional na sua atividade diá-
ria depende de vários fatores, en-
tre os quais o fato de ser reconhe-
cido pelos seus pares e chefia e
assim ficar mais motivado para
exercer as suas funções. O funcio-
nário técnico que progrediu na
sua carreira por iniciativa própria,
com ou sem incentivo de sua che-
fia imediata, deve ter seu esforço
reconhecido. Funcionários que,
mesmo sabendo que possivelmente
não teriam seu esforço pes-soal e
profissional transformado em
ganho salarial (material), prova-
velmente seguiram se especi-
alizando porque estavam comple-
tamente envolvidos com seu tra-
balho. Esses servidores têm prazer
na sua atividade diária e são sem-
pre os melhores, os profissionais
que conseguem transformar o tra-
balho em uma atividade prazero-
sa. Obviamente devem ser mais
reconhecidos pelo seu esforço e de-
dicação.

SINTUFRJ –SINTUFRJ –SINTUFRJ –SINTUFRJ –SINTUFRJ – Há muitos casos
de profissionais que não podem
evoluir na UFRJ por conta de não
haver ascensão profissional?

DeniseDeniseDeniseDeniseDenise – Não conheço os da-
dos de outras unidades, mas certa-
mente há muitos profissionais
que se enquadram nesta proble-
mática, pois a nossa universidade
é uma das melhores do país por-
que tem tanto o corpo docente
quanto o de servidores técnico-ad-
ministrativos  em educação alta-
mente qualificados e envolvidos
com a universidade. Imagino que
haja ainda muitos outros que po-
deriam melhorar seu envolvimen-
to com o trabalho se houvesse a
possibilidade de crescimento pro-
fissional vinculado ao maior re-
conhecimento.

SINTUFRJ – SINTUFRJ – SINTUFRJ – SINTUFRJ – SINTUFRJ – A senhora enca-
minhou memorando reivindican-
do à PR-4 alterações de cargo de
funcionários diante da discrepân-
cia entre a formação, o desempe-
nho profissional e o cargo exerci-
do. Como avalia esta situação, que
é comum na universidade, limita
a possibilidade de crescimento e
desestimula o servidor?

DeniseDeniseDeniseDeniseDenise – Já respondi em parte.
O estímulo  ao servidor inclui as-
pectos pessoais e salariais. A quali-
ficação através do avanço nos estu-
dos é fundamental para o melhor
desempenho do servidor, mas o fato
de não haver possibilidade de pro-
gressão vertical na carreira dos téc-
nicos-administrativos em educação
desestimula a qualificação, o que
é muito deletério para toda a uni-
versidade.

SINTUFRJ-SINTUFRJ-SINTUFRJ-SINTUFRJ-SINTUFRJ- Na sua opinião, esta
questão, além de fazer com que a
universidade perca  profissionais qua-
lificados, também acaba por anular
a inserção de novos servidores?

Denise – Denise – Denise – Denise – Denise – Esse ponto é funda-
mental. Perdemos excelentes servi-
dores que atuam na área adminis-
trativa e nos laboratórios de pes-
quisa, pois a carreira não estimula
verdadeiramente a qualificação
profissional à medida em que im-
pede a progressão de nível. Assim, o
maior envolvimento com as ativi-
dades exercidas fica prejudicado, o
funcionário recém-contratado se
desestimula e tende a sair da uni-
versidade. Além disto, não há me-
canismos que garantam a atração
dos melhores profissionais.  Os ser-
vidores altamente qualificados que
ficam na universidade são profissi-
onais tão envolvidos com as suas
respectivas funções que sequer pen-
sam em prestar concursos para ou-
tras instituições. Essa questão pas-
sa por aspectos emocionais de in-
tensa dedicação pessoal, o que ain-
da garante o bom funcionamento
da universidade, mas não sabemos
por quanto tempo.

PEC está parada no Congresso
A Proposta de Emenda Consti-

tucional (PEC) 257/95 que prevê
um plano de carreira com possibi-
lidade de ascensão funcional para
os servidores públicos está parada
no Congresso Nacional. Esta é uma
questão que exigirá ações conjun-
tas com as demais categorias dos
trabalhadores públicos junto aos
parlamentares no sentido de ace-
lerar sua aprovação.

Na atual situação, configu-
rada com a Constituição de 1988,
a carreira dos servidores ocupan-
tes de cargos efetivos foi engessa-
da no cargo ou emprego de in-
gresso no serviço público, sem
qualquer perspectiva de mobili-
dade a não ser dentro do mesmo
cargo, por progressão ou promo-
ção. Este engessamento foi pro-

vocado por um discurso morali-
zante que se tinha à época da cons-
tituinte, da eliminação de privilé-
gios no serviço público.

Passados mais de vinte anos
após a aprovação da Constituição,
a reflexão sobre a prática realiza-
da pelos trabalhadores públicos
possibilitou um acúmulo de de-
bate que permite a proposição de
mudança nesse mecanismo cons-
titucional, com vistas a aprofun-
dar os princípios de garantia do
interesse público de promoção de
serviços com qualidade. Isso pode
ser implementado a partir da
aprovação PEC 257/95.

Temos hoje no PCCTAE vários
servidores que já não têm mais para
onde avançar no próprio cargo, e o
que é mais perverso, não possuem

nenhuma chance de ascenderem
a outro cargo com exigência de
escolaridade superior ao que ocu-
pam hoje, faltando dez anos ou
mais para se aposentar. Este qua-
dro é preocupante, pois gera des-
motivação no quadro de pessoal,
o que compromete a qualidade
do serviço público prestado.

Todos têm direito a ser promo-
vidos de acordo com a aquisição de
novos conhecimentos e habilida-
des. É uma aspiração humana cres-
cer, tornar-se melhor, e o resgate da
mobilidade na carreira seria um
importante instrumento de gestão
pública que possibilitaria uma
melhora na qualidade dos serviços
prestados. Por isso a defesa da PEC
257/95 está na ordem do dia para
os servidores.

“Perdemos
excelentes servidores”

A diretora do Instituto de Biofísica Carlos Chagas
Filho, Denise Pires de Carvalho, reivindica à Pró-
Reitoria de Pessoal a promoção ou transposição de
cargo dos técnicos Orlando e Nilson. Em entrevista

ao Jornal do SINTUFRJ ela destaca que a universida-
de perde excelentes servidores devido ao engessa-
mento da carreira, que desestimula também os re-
cém-contratados.



Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 939 - 7 a 13 de fevereiro de 2011 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br – 7

Diretor do Hesfa defende debate
na UFRJ sobre MP 520

HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS

Veja a moção de repúdio do Conselho Nacional de Saúde

O     diretor do Hospital São Fran-
cisco de Assis (Hesfa), José Mauro
Braz de Lima, afirmou não ter ain-
da uma posição fechada sobre a
Empresa Brasileira de Serviços Hos-
pitalares. Mas a experiência que
acumulou em 36 anos de trabalho
na UFRJ o faz acreditar que “a Me-
dida Provisória 520  é  consequên-
cia da crise dos hospitais universi-
tários iniciada na década de 1990 e
que dura até hoje”.

Para o professor da Faculdade
de Medicina da UFRJ e atual res-
ponsável pelo Hesfa, a atitude to-
mada pelo governo Lula em seu
último dia de mandato não pode
ser encarada com radicalidade.
“Nesse momento”, disse, “não se
deve ser contra e nem aceitá-la,
mas discuti-la”. E defendeu a rea-
lização de um amplo debate na
academia sobre a MP e em seguida
com a sociedade.

Situação dos HUsSituação dos HUsSituação dos HUsSituação dos HUsSituação dos HUs
provocou a MPprovocou a MPprovocou a MPprovocou a MPprovocou a MP
“O procedimento de última

hora do governo Lula para concre-
tizar o processo do Ministério da
Saúde tem a ver com um certo fra-
casso na gestão pública”, supõe José
Mauro Braz. “Faltou estrutura aos
hospitais públicos para acompa-
nhar o aumento da população e,
consequentemente, da maior de-
manda por serviços de saúde. Até os
anos 1970 o atendimento na saúde
era ótimo, e somente no final do
século 20 foi detectado o atraso em
relação às demandas e às comple-
xidades”, acrescentou.

De acordo com o raciocínio do
diretor, a crise dos HUs é uma con-
sequência disso, e começou na dé-
cada de 1990, logo após a entrada
em vigor da Constituição de 1988,
que consolidou o Sistema Único de

pla, segundo José Mauro Braz, a
proposta de gerenciamento integra-
do dos hospitais da instituição. E
ele acha até que a UFRJ com o
Complexo Hospitalar inspirou o
governo a lançar a Empresa Brasi-
leira de Serviços Hospitalares S.A. –
EBSERH.

O professor insistiu na defesa
de debates sobre a EBSERH antes de
qualquer decisão tomada: contrá-
ria ou não, mas acrescentou: “En-
tendo (a MP) como uma alterna-
tiva diante de uma situação crôni-
ca para melhorar os resultados. É
preciso considerar que a MP foi cri-
ada pelo ministro José Gomes Tem-
porão, que tem visão socialista da
saúde pública. Mas me preocupa
saber se a EBSERH vai ser ou não
montada dentro de uma visão téc-
nica de competência ou se será uma
empresa para manobras e articula-
ções políticas e cabide de emprego.
Para dar certo, qualquer alternati-
va criada tem que ter visão de auto-
gestão. Acho que tem que regiona-
lizar a ação: uma empresa nacio-
nal como essa, do ponto de vista de
articulação e com centros regio-
nais de patologias diferenciadas,
não dá certo”.

O Conselho Nacional de
Saúde (CNS) aprovou, em sua
217ª Reunião Ordinária, reali-
zada nos dias 26 e 27 de janei-
ro, uma moção de repúdio à
Medida Provisória nº 520/2010,
que cria a Empresa Brasileira
de Serviços Hospitalares (EB-
SERH). O principal argumento
utilizado para justificar a cria-
ção da empresa relaciona-se à

terceirização irregular dos traba-
lhadores nos hospitais universi-
tários. Confira:

“Considerando que fere o prin-
cípio constitucional de indisso-
ciabilidade entre ensino, pesqui-
sa, extensão dado que os Hospi-
tais Universitários são unidades
acadêmicas;

Considerando que estabelece
outra relação de trabalho nessas

unidades e aprofunda o processo
de precarização e reforça o pro-
cesso de terceirização;

Considerando que não atende o
Acórdão do TCU em relação a utili-
zação de recursos do SUS de custeio
para pagamento de pessoal;

Considerando que esta Em-
presa irá operar na lógica de mer-
cado e, portanto, tendo por prin-
cípio tão somente o cumprimen-

to de metas, o que é danoso ao
processo de busca da qualidade
nos serviços públicos de saúde;

Considerando que a fonte de
financiamento da empresa tem
sua origem em recursos públicos
do Tesouro Nacional onerando
ainda mais o SUS;

Considerando ainda que o
instrumento utilizado – Medida
Provisória – ignora os organis-

mos da sociedade não permi-
tindo o debate com os agentes
que construíram e sustentam o
SUS.

Decide por manifestar pu-
blicamente seu repúdio à Medi-
da Provisória nº 520/2010.

Plenário do Conselho Naci-
onal de Saúde, em sua Ducenté-
sima Décima Sétima Reunião
Ordinária.”

Saúde (SUS). “Até então, o atendi-
mento dos hospitais universitários
era voltado à prática acadêmica e a
assistência ficou incompatível com
o papel de produção do atendimen-
to. Houve uma queda de competi-
tividade e de sustentabilidade. A
questão também foi cultural, mas
governo e academia não tiveram
percepção disso”, justificou.

Esse conflito dos HUs com o
SUS deflagrado em 1990 tornou-se
crônico, segundo o médico: “Veio a
visão mercadológica, e os HUs de-
veriam dar retorno como os outros
hospitais públicos olhados como
uma ferramenta de parte da pro-
dução. A gestão de pessoal também
foi péssima. Não entrou gente nos
HUs, pois não eram realizados con-
cursos públicos”. Para ele a situa-
ção poderia ser diferente se Saúde e
Educação fossem vistas como um
problema de Estado e não de gover-
no e que requerem investimentos.

“O Brasil é um dos países que
menos investem nestas duas áreas,
principalmente na Saúde, e isso é
sentido pela UFRJ: a universidade,
que no passado teve nomes como
Carlos Chagas, está perdendo o
ranking pela ainda grande carên-
cia de pessoal, apesar dos últimos
concursos públicos. Nesses 30 anos,
o país se desenvolveu, mas com pou-
co investimento e visão de gestão
para preparar concurso. E outra
crise é aguardada pela falta de uma
política de profissionais na insti-
tuição”, prevê o diretor do Hesfa.

Complexo HospitalarComplexo HospitalarComplexo HospitalarComplexo HospitalarComplexo Hospitalar
e a Empresa Brasileira dee a Empresa Brasileira dee a Empresa Brasileira dee a Empresa Brasileira dee a Empresa Brasileira de

Serviços Hospitalares S.A.Serviços Hospitalares S.A.Serviços Hospitalares S.A.Serviços Hospitalares S.A.Serviços Hospitalares S.A.
Ideologicamente e institucio-

nalmente, o Complexo Hospitalar
recém-criado pela UFRJ contem-

SINTUFRJ promove debate

O Sindicato irá realizar uma série de debates nos hospitais sobre a medida

provisória 520. O primeiro deles será nesta quarta-feira, 9 de fevereiro, às 11h,

no Anfiteatro Nobre do IPPMG, térreo. Participarão do debate os professores

Nelson Albuquerque de Souza e Silva, da Faculdade de Medicina, e Miguel

Ângelo Barbosa Maia, da Divisão de Recursos Humanos do IPPMG e integrante

do Projeto Humanização.

SEM POSIÇÃO definida, José Mauro Braz defende debate
na UFRJ e com a sociedade

Foto: Cícero Rabello
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SINTUFRJ mobiliza novos TAEs
Perspectiva de ocupar função conforme a capacitação estimula novos funcionários a participar da campanha salarial

Calor humano foi o que
não faltou na recepção aos 123
técnicos-administrativos que,
na quinta-feira, 2, assinaram
o termo de posse nos cargos para
os quais foram aprovados no
concurso público de  2009. Com
o sistema de ar condicionado
quebrado, o Salão Azul da Rei-
toria, onde foi realizada a sole-
nidade, se transformou numa
sauna. A combinação: auditó-
rio encarpetado, sem janelas e
com lotação esgotada, literal-
mente aumentou o clima de
emoção.

O superintendente de Pesso-
al, Roberto Gambine, e a coorde-
nadora-geral do SINTUFRJ, Neu-
za Luzia, saudaram os recém-
chegados. A chefe da Seção de
Admissão, Margareth Rios, cui-
dou da parte burocrática do ato.
Os trabalhadores receberam do
Sindicato um kit contendo a Car-
tilha da Carreira, caneta, calen-
dário e um CD com a história da
entidade.

O coordenador de Educação
e Formação Sindical, Nilson
Barbosa, se antecipou e esclare-
ceu as dúvidas mais comuns da
categoria sobre os salários den-
tro da nova carreira. O enfoque
foi para a capacitação e a quali-
ficação, que são, por enquanto,
as duas maneiras de os técnicos-
administrativos conseguirem
avanço salarial.

“A UFRJ incentiva que se faça
os cursos oferecidos pela institui-
ção. É só procurar a Coordenação
de Desenvolvimento Profissional
(Codep), na Pró-Reitoria de Pes-
soal, no 8° andar do prédio da
Reitoria. Mas o SINTUFRJ briga
pela ascensão funcional: uma vez
que o funcionário se capacite,
consegue ascender na carreira,
funcional e economicamente”,
explicou.

SINTUFRJ chamaSINTUFRJ chamaSINTUFRJ chamaSINTUFRJ chamaSINTUFRJ chama
à participaçãoà participaçãoà participaçãoà participaçãoà participação

Com exceção de dez con-
cursados que ainda aguardam
o resultado dos exames médi-
cos admissionais, o restante
teria de se apresentar na sexta-
feira, 3, nas unidades que es-
colheram para trabalhar. Em
seu discurso de boas-vindas aos
técnicos-administrativos (66
de nível médio e 57 de nível
superior), a coordenadora sin-
dical, Neuza Luzia, anunciou
a realização do seminário em

Margareth Wanderley da Silva
Agostinho, 45 anos, é formada em
pedagogia, trabalha como profes-
sor-inspetor na rede estadual e era
encarregada de secretaria numa
escola particular. Na Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da
UFRJ desempenhará funções ad-
ministrativas. “Ascensão no servi-
ço público deveria ser como nas
empresas privadas, que têm inte-
resse na capacitação do trabalha-
dor e este ascende de cargo e salá-
rio”, afirmou.

março sobre a carreira, cujo
aperfeiçoamento será ponto fun-
damental da pauta de reivindi-
cações da campanha salarial em
deflagração.

A conquista da nova carreira
foi citada pela dirigente como
exemplo da força política do SIN-
TUFRJ: “Antes dela a progressão se
dava apenas por tempo de serviço e
uma avaliação duvidosa da che-
fia”, disse Neuza. “A nossa carreira
interage com a universidade, mas
precisa ser aperfeiçoada. Na época
(em 2005), avaliamos que devería-
mos aceitá-la com as limitações e
avançar”.

A ascensão funcional é outra
reivindicação que o SINTUFRJ con-
sidera como prioritária na luta pela
melhoria da carreira. “Precisamos
da ascensão funcional para tornar
esta uma carreira de fato”, expli-
cou Neuza.

“Somos um ente político ca-
paz de formular para além do con-
curso que nos colocou aqui dentro.
No CD que entregamos, conhece-
rão a trajetória da categoria e como
ela influenciou nos rumos políti-
cos do país e na UFRJ”, acrescentou
a coordenadora.

Neuza encerrou a participação

Com a palavra, os novos TAEs

“Ascensão funcional deveria
constar do nosso plano de carreira.
Sei que há muito desvio de função
na UFRJ e que técnico-administra-
tivo em educação é uma espécie de
curinga na universidade”, afirmou
Leonardo Bomfim Martins, 26
anos, graduado em História pela
UFRJ e que trabalhará na Escola de
Química.

Carlos Alexandre Júlio Celano,
28 anos, formado em Ciên-cias Bi-
ológicas pela Uerj e estudante de
Administração na UFRJ, vai traba-
lhar na Pró-Reitoria de Gradua-
ção. Ele não tem ideia de qual será
o seu trabalho, vai para a Pró-Rei-
toria de Graduação, e acha que
suas tarefas se resumirão a cuidar
dos interesses dos estudantes. Ele
concorda que a ascensão funcio-
nal deve ser uma meta da  catego-
ria. “Quem ganharia com isso se-
ria a UFRJ e a sociedade”.

Estudante de Design habili-
tação em Mídia, na PUC, Adso
Almeida Valpandrea, 20 anos,
não entende como a ascensão
funcional já não faça parte do
serviço público. “Se a categoria
não conseguir isso, não tenho
futuro na universidade”, afir-
mou. Ele vai trabalhar no Insti-
tuto de Ciências Biomédicas e
também não imagina o que fará
no Instituto.

do Sindicato na solenidade fazen-
do uma brincadeira com o supe-
rintendente de Pessoal, que a toda
hora se desculpava com os presen-
tes pelo calor insuportável no au-
ditório: “Reivindicamos que a
UFRJ acabe com o estágio proba-
tório”. Gambine respondeu:
“Como dirigente vou negociar
com o Sindicato: de 3 anos dá
para ser de 1 ano e meio” .

PR-4PR-4PR-4PR-4PR-4
O superintendente de Pessoal,

que participou do ato também re-
presentando o pró-reitor, Luiz Afon-
so Mariz, que está de férias, não
perdeu tempo: “Este é ano de esco-
lha de um novo reitor, e vocês en-
tram na UFRJ já como integrantes
do quadro eleitoral”. E, mais uma
vez, se desculpou pelo calor: “Pen-
sei que a situação do ar condicio-

nado tivesse sido resolvida”.
“Hoje é um dia extremamen-

te especial para vocês e a UFRJ, e
temos clareza que o processo de
seleção não é fácil, a sua conclu-
são já valeria uma comemoração.
A disputa para assistente adminis-
trativo chega a ter a mesma rela-
ção candidato-vaga do vestibular
para Medicina da UFRJ”, disse
Gambine.

NILSON BARBOSA, coordenador de Educação, esclareceu dúvidas sobre os salários

Fotos: Cícero Rabello
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