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Prossegue a luta por
ascensão funcional
Servidores investem em qualificação, mas o
impedimento da ascensão frustra
expectativas. Página 3Página 3Página 3Página 3Página 3

Cerca de 6 mil servidores públicos federais marcharam, na manhã do dia 16, da Catedral de Brasília até o Congresso Nacional,
onde realizaram um ato tendo em vista o lançamento da Campanha Salarial 2011. Em seguida, foram ao Ministério do
Planejamento,  Orçamento e Gestão, ocasião na qual protestaram contra o corte de gastos prometido pelo governo Dilma e
defenderam um aumento maior que R$ 545 para o salário mínimo. O ato contou com a participação de 44 entidades sindicais,
parlamentares e representantes de centrais sindicais como CUT, Conlutas, CTB e Intersindical. A delegação do SINTUFRJ contou
com 86 companheiros. Após a marcha as entidades de base da Federação participaram da Plenária Nacional. Páginas 4 e 5

Servidores em marcha
lançam campanha salarial
Servidores em marcha
lançam campanha salarial

Jurídico em foco
O Jornal do SINTUFRJ estreia coluna so-

bre informes do Departamento Jurídico e di-
reitos do servidor. Nesta edição, novidades so-
bre os 28%. Página 2Página 2Página 2Página 2Página 2
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Ação dos 28% dos
pensionistas
será paga
individualmente

A partir desta edição, toda semana
estaremos publicando, nesta coluna
fixa, informações sobre nossas ações ju-
diciais. E quando não houver informa-
ção nova das ações, publicaremos infor-
mações relativas aos nossos direitos tra-
balhistas e civis.

O SINTUFRJ ganhou a ação dos 28%
para os pensionistas e desde 2003 estava
em curso a execução dos valores devidos
aos beneficiários desta ação. Entretanto,
no ano passado, o juiz determinou que a
execução dos valores devidos deverá ser
feita de forma individualizada.

É fato que essa decisão vai dar mui-
to mais trabalho para nós. Porém, a
direção do Sindicato entendeu que um
recurso na ação, que já dura aproxima-
damente 14 anos, neste momento, sig-
nificaria uma maior protelação para as
pessoas receberem.

As pessoas beneficiadas desta decisão
são aquelas que já eram pensionistas em
1997, e as situações individuais são bas-
tantes distintas, haja vista a existência de
instituidores com um, dois, três ou mais
pensionistas, estando a estes instituidores
vinculadas por razões distintas (filhos,
esposa, companheira, dependente inca-
paz etc.).

Sendo assimSendo assimSendo assimSendo assimSendo assim,,,,, vamos proceder vamos proceder vamos proceder vamos proceder vamos proceder
da seguinte forma:da seguinte forma:da seguinte forma:da seguinte forma:da seguinte forma:
1º – 1º – 1º – 1º – 1º – Estamos dando início às execuções
individuais relativas aos instituidores que
somente tiverem um único pensionista.
2º –2º –2º –2º –2º – Estaremos convocando através do
Jornal do SINTUFRJ, da página do SIN-
TUFRJ na internet, listagem na sede e
subsedes do SINTUFRJ, contatos telefôni-
cos, correio eletrônico, via postal, ou quais-
quer outros meios, quando necessário, os
beneficiários daqueles instituidores com
mais de um pensionista para fornecerem
documentos ou informações necessárias
relativamente a sua condição e período
de direito a pensão ou cota dela.
3º – 3º – 3º – 3º – 3º – Não serão necessárias a assinatu-
ra de procurações ou autorizações, pois
as ações serão movidas pelo próprio
SINTUFRJ.
4º4º4º4º4º     – – – – – O Sindicato promoverá as execuções
em grupos de 5 a 10 beneficiários.
5º – 5º – 5º – 5º – 5º – Os herdeiros de beneficiários eventu-
almente falecidos também serão incluí-
dos nas ações, e deverão ficar atentos para
convocação que será feita em nome do
instituidor ou beneficiário.

A assessoria jurídica lembra aos inte-
ressados que a execução do reajuste de
28,86% sobre as pensões se refere ao perío-
do de janeiro de 1993 até julho de 1998,
variando a diferença conforme cada ins-
tituidor, e o rateio dos valores executados
dependerá do número de beneficiários e
período em que teve direito.

Governo exibe força à custa dos trabalhadores
O governo quis dar demonstração de força

mas o fez justamente sobre milhões de traba-
lhadores. O governo montou uma ofensiva vio-
lenta na Câmara dos Deputados para garantir
maioria na aprovação da proposta de R$ 545
para o salário mínimo no dia 16. Com isso,
cerca de 47 milhões de trabalhadores e aposen-
tados que recebem o mínimo não terão au-
mento real em 2011.

O presidente da CUT, Artur Henrique,
criticou a medida comparando o lucro dos
bancos e das grandes empresas com a lenta
recuperação da massa salarial no país para
questionar a inflexibilidade do governo. Ele
criticou o argumento de que o mínimo de-
veria ser contido para segurar a inflação e
apontou o descompasso entre as promessas e
a postura adotada com o reajuste.

Nem a manifestação com mais de cin-
co mil trabalhadores nas ruas de Brasília,
convocada pelo funcionalismo, demoveu
os deputados que haviam concedido au-
mento para seus próprios salários de quase
62% em dezembro passado.

O governo adotou uma posição de trucu-
lência para a aprovação de sua proposta, com
ameaças que fizeram com que deputados reti-
rassem propostas, restando o confronto entre a
de R$560, do DEM com a adesão de algumas
centrais, e a do governo, que acabou
vencendo por esmagadora maioria.

A presidenta quer o mesmo
desempenho no Senado – onde
o projeto será votado dia 24 –
em que muitos admitem que
o quadro não será diferente.

No entanto...No entanto...No entanto...No entanto...No entanto...
O projeto estabelece que

a partir do próximo ano o
reajuste do salário mínimo
será automático. Com isso o va-
lor não precisará ser mais definido
pelo Congresso. Por  exemplo, para
2012 estaria previsto, além da variação do
INPC de 2011, o percentual do crescimento
do PIB de 2010.

Mas a derrota que o governo impôs às

Morde e assopra
do governo
O corte do custeio anunciado pelo go-
verno repercutiu também no MEC, que
terá R$ 1 bilhão a menos em 2011. Jun-
to com o anúncio veio também a ordem
de suspender nomeações e concursos. De-
pois de reunião entre os ministérios da
Educação e do Planejamento, segundo
o governo, o MEC poderá nomear pro-
fessores e contratar 3.500 professores
temporários para o primeiro semestre,
para cursos criados pelo programa de
expansão das universidades federais.
Segundo o superintendente da Pró-Rei-
toria de Pessoal, Roberto Gambine, as
nomeações na UFRJ prosseguem normal-
mente. A orientação da Reitoria é dar
continuidade a todos os concursos na fase
em que estiverem. Tanto que esta sema-
na haverá ato de posse de 40 servidores
docentes e técnicos-administrativos: “Va-
mos continuar tocando o barco”, disse.
Ele lembra que, diante da possibilidade
de contingenciamento,  tanto MEC
quanto Andifes (associação dos reitores
federais) defenderam que não houvesse
redução nos concursos, inclusive em
função dos compromissos assumidos
com o programa de expansão das Ifes.

centrais sindicais em relação aos valores deve
ser encarada como um aviso de que precisa-
mos estar mais organizados para enfrentar
esse governo.

A CUT-RJ lançou no dia 17, no audi-
tório da sede, no Centro, seu Coletivo de
Comunicação, com o propósito de inte-
grar a imprensa da Central e as estrutu-
ras de comunicação das entidades.

Os presentes – dirigentes e profissio-
nais da imprensa sindical cutista – dis-
cutiram propostas de ação para a concre-
tização do coletivo, a situação da im-
prensa nos sindicatos e a democratização
da comunicação.

O presidente da Central, Darby Igaya-
ra, apontou a potencialidade da Central
de disseminar informações das entidades

e que um coletivo de comunicação pode-
ria fazer esse papel fundamental para as
categorias e para o país.

A vice-presidente Neuza Luzia lembrou
a importância da informação para a for-
mação da consciência crítica: “É impor-
tante que esse coletivo tenha vida, integre
os sindicatos, entre si, com a CUT e com a
sociedade. Que consiga viabilizar essa po-
lítica que a CUT definiu e que a classe
possa estar mais fortalecida para enfren-
tar as lutas”. O secretário de Comunica-
ção, Vítor Carvalho, completou: “Devemos
disputar a hegemonia da comunicação”.

Coletivo de Comunicação da CUT-RJ é criado

Correção
Vânia Glória, que na matéria “MP

520 é tema de debate no Iesc”, na página
6 da edição 940 do Jornal do SINTUFRJ,
consta como conselheira nacional de
saúde e médica do trabalho, na verdade é
enfermeira do trabalho e foi membro do
conselho de 2007 a 2008.

Oficinas do SINTUFRJOficinas do SINTUFRJOficinas do SINTUFRJOficinas do SINTUFRJOficinas do SINTUFRJ
  Arte: Patchwork – segundas-feiras, das 8 às 12 h, na sede
  Pintura – quintas-feiras, das 8 às 16h, na sede
  Coral - segundas-feiras, das 16h30 às 18h, no espaço cultural (sede)
  Dança - terças e quintas-feiras, das 18 às 20h, no espaço cultural
  Música (violão e cavaquinho) – quartas-feiras, das 17 às 19h (sede)

Já tiveram início as
atividades das oficinas
do SINTUFRJ. Os sindi-
calizados e dependentes
interessados deverão
comparecer no dia e ho-
rário de cada oficina
para se inscrever.
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CARREIRA

Dois casos, duas histórias

“As universidades ganharão muito com a ascensão”
Wanderley Bastos é o caso de um profissional que a UFRJ acabou

perdendo porque se especializou e foi alçar outros voos. Hoje é professor
adjunto III e chefe do Departamento de Biologia e coordenador do
Laboratório de Biogeoquímica Ambiental Wolfgang C. Pfeiffer da
Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

 Entrou para a UFRJ em 1979 como técnico para trabalhar no
Laboratório de Radioisótopos do Instituto de Biofísica. Cada vez mais
participando diretamente dos grandes projetos em desenvolvimento
no laboratório, foi fazer faculdade e concluiu sua graduação em
Ciências Biológicas em 1986. Foi nessa época, quando houve um
grande enquadramento na UFRJ e podia-se passar de nível médio para
nível superior, que ele acabou sendo enquadrado em um nível acima
do cargo exercido.

Como biólogo, integrou a equipe nos estudos amazônicos e foi
estimulado a fazer o mestrado pelo Instituto de Biofísica, o qual
concluiu em 1994. Foi cedido à Universidade Federal de Rondônia por
cooperação técnico-científica e iniciou o doutorado. Durante o douto-
rado, em 2002, acabou aprovado no concurso público para o Departa-
mento de Medicina na área de Biofísica na UNIR. Consequentemente
pediu demissão do cargo de biólogo na UFRJ.

Para o ex-técnico-administrativo da UFRJ e hoje professor, a
ascensão é um estímulo ao crescimento profissional. E só quem
ganhará é a universidade: “Não entendo por que não se pode
ascender de NM para NS. Tenho vários amigos na UFRJ técnicos na
condição NM e que já têm graduação há anos. Além disso, na
verdade eles são doutores no que fazem, alguns até ajudam na
orientação de mestrandos e doutorandos, e terminam desestimu-
lados por, ao se graduarem, não poderem ascender de NM para NS,
embora ganhem algumas posições dentro de sua categoria ao
término do 3o grau.

Sabemos que aumento de salário agrada a todos, porém para
estimular o crescimento na vida profissional requer, se for o caso,
ascender de NM para NS. Não tenho dúvidas de que isso estimulará
aqueles que não têm o 3o grau a se graduarem, e, consequentemente, as
universidades brasileiras ganharão muito com isso”.

Quantos funcionários
na UFRJ estão nesta si-
tuação? Quem são?
Onde estão?

O primeiro passo,
para  a Universidade de-
monstrar que quer mu-
dar a situação, é conhe-
cer a dimensão do pro-
blema.

São pessoas de car-
ne e osso, têm nome e
sobrenome, local de tra-
balho e um traço em
comum: não aguentam
mais a situação.

Além do trabalho do
Sindicato de evidenciar
estes casos, é impor-
tante que a instituição
faça o levantamento em
todas as unidades para
sabermos a dimensão
do problema.

Enquanto não pos-
suirmos esse dimensio-
namento, não teremos
como lutar.

A campanha do SIN-
TUFRJ é pela valoriza-
ção dos técnicos-admi-
nistrativos, tanto do pon-
to de vista profissional
quanto do relacionado
à qualificação.

É urgente que a Rei-
toria assuma para si a
solução de um proble-
ma que não se resume
simplesmente a cargos,
mais afeta a vida de
cada um dos envolvi-
dos, que não são meras
matrículas no Siape .

A solução existe e
deve ser buscada. A
UFRJ precisa se posi-
cionar.

A luta pela valorização dos técnicos-administra-
tivos em educação da UFRJ foi iniciada pelo SINTU-
FRJ. A cada edição apresentamos a história de vida
funcional, acadêmica e até pessoal de profissionais

UFRJ deve
procurar
solução

“Tive depressão”
O farmacêutico Leonardo Ferreira, que é técnico em laboratório,

sofreu muito para chegar aonde está. Depois de tentar durante um ano
sua transferência do HU para outro local onde pudesse ser mais bem
aproveitado, sofrer depressão, e se revoltar contra chefias, ele finalmen-
te conseguiu trabalhar num local em que tivesse a ver com a sua
especialização e onde pudesse ter espaço para atuação acadêmica.

Atualmente Leonardo trabalha no Laboratório de Diagnóstico
Imunológico e Molecular de Doenças Infecciosas e Parasitárias do
Instituto de Microbiologia. Está feliz, participa de linhas de pesquisa e
tem seu trabalho reconhecido. Sua vida é outra, mas ele não esquece os
maus bocados pelos quais passou na UFRJ para poder conciliar traba-
lho e estudo.

“Foram 21 anos dentro do hospital. E um suplício depois que me
formei em 2006 e começei minha pós-graduação em hematologia na
UFRJ. Não conseguia liberação. Tive várias dificuldades. Não conse-
guia conciliar os horários para poder trabalhar e dar conta da pós. A
universidade tem esse problema. Você faz faculdade e se forma, mas se
é técnico em laboratório, será a vida inteira. Você não consegue
ascender.”

Leonardo fala hoje com consciência do período difícil pelo qual
passou, mas as marcas serão levadas por toda a sua vida. “Tive até que
recorrer ao serviço psicológico. Ir trabalhar era uma tortura. A depres-
são foi uma consequência de tudo. E pensava que todo o meu esforço
tinha de ter consequencia, porque qual o exemplo que daria para o
meu filho? Nunca vou esquecer”.

O mestrado começou em agosto de 2010 e, por ironia do destino, no
próprio HU, no Departamento  de Doenças Infectoparasitárias. Ele dá seu
recado para outros companheiros com conhecimento de causa: “Nos
temos que lutar pelos nossos espaços. Sem isso não vamos chegar a lugar
algum. Se não fosse eu abrir a boca e não me acomodar, tava no hospital
até hoje! Falei com o diretor, fui à Reitoria, à Pro-Reitoria de Pessoal, foi
uma verdadeira odisseia. Para quem é técnico em laboratório a cobrança
é muito grande. A iniciativa e o apoio do Sindicato para valorizar o
técnico-administrativo e lutar pela ascensão foram uma esperança e um
alento para todos nós”.

dedicados ao trabalho e ao estudo, mas que estão em
funções ou exercem cargos aquém de sua qualifica-
ção. Conheçam Leonardo, que teve depressão, e Wan-
derley, que saiu para ser professor em Rondônia.
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CAMPANHA 2011

A assembleia geral marcada
para o dia 15 de fevereiro acabou
tornando-se uma grande reunião
diante da falta de quórum. Mas a
troca de ideias e propostas sobre a
campanha salarial dos técnicos-ad-
ministrativos em educação e a
campanha unificada do funciona-
lismo foram produtivas. Em duas
horas de discussão houve total con-

Reunião ratifica proposta da diretoria de valorização do TAE
Convergência de ideias incluiu também mais propostas à pauta geral e a formulação de pauta interna. Greve é descartada

Propostas para inclusão à pauta geral
* Extensão da ações judiciais para novos funcionários
* Política salarial para o funcionalismo
* Direito a negociação coletiva
* Isonomia salarial
* Consolidar a Carreira
* Levantamento das leis que prejudicam o funcionalismo

vergência, o que resultou na ratifi-
cação da proposta da diretoria de
valorização dos técnicos-adminis-
trativos em educação.

Da reunião resultou também a
inclusão de mais propostas à pauta
geral da campanha unificada,
como também a formulação da
pauta interna de reivindicação dos
trabalhadores da UFRJ. Foi con-

senso de que no atual momento
não se deve convocar uma greve,
como indicou a direção da Fasu-
bra, pois é uma precipitação. To-
das as propostas dos trabalhadores
da UFRJ foram levadas por seis ob-
servadores (sendo um da diretoria)
à plenária da Fasubra, realizada
dia 16 de fevereiro, em Brasília.

No auditório do Quinhentão,

Centro de Ciências da Saúde, na
Ilha do Fundão, apesar do número
reduzido de presentes – a reunião
começou com menos de 20 pessoas
e terminou com mais de 50 –, pu-
demos verificar a participação de
novos companheiros interessados
na proposta de luta defendida pela
direção. Um dos eixos centrais é a
ascensão funcional, problema que

afeta uma gama imensa da cate-
goria e que com a campanha ini-
ciada pelo SINTUFRJ tem mobili-
zado os companheiros da UFRJ. O
que mostra que a estratégia cons-
truída está no caminho certo. “De-
vemos construir uma política em
que nossos companheiros possam
acreditar”, afirmou a coordenado-
ra-geral Neuza Luzia.

Conheça os eixos ratificados na reunião
1 - Reajuste salarial
2 - Ascensão funcional
3 - Piso de 3 salários mínimos com step (intervalo entre os níveis de 5%)
4 - Racionalização dos cargos

Por eixos que mobilizem

Pauta interna
Numa campanha salarial, é tradição os sindicatos construírem

sua pauta interna de reivindicações. Ela dá conta de problemas especí-
ficos dos técnicos-administrativos em educação em suas instituições
federais de ensino. No caso da UFRJ, existem muitas questões impor-
tantes para a categoria que exigem cobrança da Reitoria. As levanta-
das na reunião do dia 15 foram:· Universidade deve mapear os desvios de função para saber quan-
tas e quais pessoas se encontram nesta situação.· Campanha para levantamento e pagamento de direitos relati-
vos a insalubridade.· Cobrança na implantação dos programas de capacitação, ava-
liação de desempenho e dimensionamento de pessoal.· Eleição para a Comissão Interna de Supervisão e sua devida
estruturação.

A importância de se fazer uma
campanha em que se brigue pelo
reajuste – fruto de uma política
salarial para o funcionalismo até
agora inexistente – foi destacada na
reunião. Mas isto através de estudos
concretos. “A Fasubra não tem o
impacto financeiro em relação à
reivindicação do aumento do salá-
rio mínimo e do step”, observou a
coordenadora-geral Chantal Russi.

A importância da estruturação
da Comissão Interna de Supervisão
da Carreira (CIS) e a implantação
dos programas de capacitação, ava-
liação e dimensionamento foram
lembradas por Nivaldo Holmes Fi-
lho, ex-coordenador do SINTUFRJ

e integrante da CIS. Os ataques ao
funcionalismo público foram des-
tacados por Fábio Marinho, da Es-
cola de Comunicação, que alertou
para o isolamento: “Devemos sa-
ber que a campanha não está cen-
trada apenas em salário. São cortes
no Orçamento, demissão por insu-
ficiência de desempenho, restrição
ao direito de greve e suspensão de
concursos públicos. E as centrais
devem estar juntas, pois é uma luta
conjunta do funcionalismo”.

Lúcia Reis, da Executiva Na-
cional da CUT, destacou as bandei-
ras nacionais defendidas pela Cen-
tral, como aumento do salário mí-
nimo, mudanças na tabela do im-

posto de renda e defesa dos aposen-
tados. E defendeu na campanha
salarial a construção de uma polí-
tica que una sem deixar de lado as
especificidades das categorias, e
apresentou, para inclusão na pau-
ta geral, uma política salarial com
recuperação salarial, direito a ne-
gociação coletiva, isonomia sala-
rial e de benefícios, assim como
consolidação da carreira.

Francisco de Assis, da Faculda-
de de Biologia, enumerou itens para
a pauta interna e reforçou a não
existência do impacto financeiro.
Ele cobrou a mudança no Anexo IV
da Carreira que trata do incentivo
à qualificação. “Isso vai valorizar

toda a categoria”, defendeu.
Neuza Luzia reforçou os eixos

defendidos pela direção do SINTU-
FRJ afirmando que eles mobili-
zam a categoria nesse momento,
afinal a Fasubra já havia entrado
atrasada para a campanha. Citou
a extinção dos cargos das classes A e
B como um exercício de reflexão e
construção de alternativas, e pro-
pôs a realização de um woorkshop
para apresentar o trabalho que é
desenvolvido pelos companheiros.
“Com isso qualificaremos esta dis-
cussão e poderemos formular al-
ternativas para a pauta interna”. E
encerrou sua fala afirmando que é
o começo para mobilizar. “É mo-

bilizar para unir, e aí temos de
tratar do que atinge a vida da cate-
goria dos trabalhadores das univer-
sidades federais num debate de qua-
lidade.”

José Carlos Pereira, da Facul-
dade de Direito, reforçou o que
mobiliza. “Temos de deliberar
para todas as classes porque o tra-
balho de todos se reverte para a
universidade e para a sociedade”.
Marcílio Lourenço, do IPPMG,
exemplificou a questão da insa-
lubridade como algo que aproxi-
ma e mobiliza, e sugeriu a co-
brança à Reitoria. “Temos de con-
ter a caça ao direito das pessoas”,
sustentou.

OS CARAVANEIROS da UFRJ saíram da sede do Sindicato no Fundão em dois ônibus, na
terça-feira, 15 de fevereiro, rumo a Brasília. Eles engrossaram a marcha unificada dos
servidores públicos federais que reuniu seis mil pessoas e deu a largada da Campanha
Salarial 2011

BAIXO quórum definiu transformação da assembleia, dia 15, em reunião com troca de ideias

Fotos: Cícero Rabello
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CAMPANHA 2011

Representantes de 44 entidades de base participa-
ram da última plenária da Fasubra realizada dia 16 de
fevereiro e aprovaram o calendário de lutas apresenta-
do pela direção nacional.

Destacam na proposta a luta contra a Medida
Provisória 520 que terceiriza nos HUs, manifestação
nos conselhos universitários, a reunião com reitores e
parlamentares, a rodada de assembleias para avaliar
indicativo de greve para final de março, como tam-
bém a realização de um dia nacional de luta contra a
MP 520.

Segundo avaliação do coordenadora do SINTUFRJ,
Kátia da Conceição, não houve tempo para aprofunda-
mento do debate em torno da campanha salarial e
tampouco a apresentação de propostas pelas entidades
de base. Vale lembrar que na UFRJ ficou decidido em

1 - Seção de instalação do Dima na UFRJ
(Prefeitura)
- Subestação da Prefeitura
- Subestação do Alojamento
- Subestação do CCS
- Subestação do HU
- Subestação do IPPMG
- Subestação da Educação Física
- Subestação do NCE
- Subestação do CT

Saúde do
trabalhador
Sindicato ainda faz
levantamento de
laudos

Seminário sobre Hus
Em paralelo à rodada de assembleias nas bases

para avaliar o Ato Nacional, a Fasubra marcou seminá-
rio nos dias 23 e 24 de fevereiro para tratar da Medida
Provisória 520.

Além das entidades de base, o evento contará com
a participação de dirigentes de hospitais universitá-
rios, dirigentes das instituições federais de ensino
superior (Ifes), professores, estudantes, Conselho
Nacional de Saúde (CNS), Ministério da Educação,
Tribunal de Contas da União, Frente Nacional em
Defesa dos HUs e movimentos nacionais.

- Subestação do Xistoquímica
- Subestação da Zona Industrial
- Subestação do Coppead
- Subestação da Letras
- Subestação da Reitoria
- Seção de Eletromecânica do Dima
2 – Gráfica
3 – Setor de Microfilmagem
4 – Setor de Radiologia do HU/UFRJ
5 – Lavanderia

A direção informa que os laudos do Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos
Ambientes de Trabalho (Diesat) ainda estão sob levantamento no SINTUFRJ.

O funcionário Wagner Silva dedica-se há mais de dez dias a procurar no arquivo morto do Sindicato mais
relatórios produzidos em 1992. Com a finalização de seu trabalho, todas as cópias dos relatórios serão entregues
à Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) para agilizar o processo de concessão de contagem especial de tempo de serviço.

Confira os setores em que os laudos foram produzidos:

Ato nacional reúne 6 mil servidores
A Esplanada dos Ministérios em

Brasília foi ocupada por cerca de 6
mil servidores públicos federais no
dia 16 de fevereiro, data do Ato Na-
cional Unificado do funcionalis-
mo público federal.

A marcha contou com a parti-
cipação de 44 entidades sindicais,
entre elas a Fasubra e seus sindica-
tos, deputados e representantes de
centrais sindicais (CUT, Conlutas,
CTB e Intersindical). O SINTUFRJ
participou com 86 companheiros.

Os servidores marcharam da
Catedral de Brasília até o Congres-
so Nacional, onde fizeram o lança-

mento da Campanha Salarial 2011.
Após marcar o início da campa-
nha, os trabalhadores seguiram
para o Ministério do Planejamen-
to com o objetivo de abrir negocia-
ção. Uma comissão foi criada para
falar com a ministra do Planeja-
mento, Miriam Belchior, mas esta
não se encontrava no gabinete.

Depois da marcha as entidades
de base da Fasubra participaram
da plenária nacional, que ocorreu
na própria Esplanada dos Ministé-
rios. No dia 23 de fevereiro a Fede-
ração indicou rodada de assemblei-
as nas bases para avaliar o ato.

Confira o calendário
FevereiroFevereiroFevereiroFevereiroFevereiro
21 a 25 – Esforço concentrado da direção nacional contra a MP 520.
23 – Rodada de assembleias nas bases para avaliar o Ato Nacional e encaminhar as resoluções aprovadas

pela Fasubra.
28 – Todas as entidades de base deverão cobrar uma reunião extraordinária nos Conselhos Universitários.
MarçoMarçoMarçoMarçoMarço
10 – Dia Nacional de Luta nas Entidades de Base com reunião com os reitores.
11 – Dia Nacional de Luta nas Entidades de Base com reunião com os parlamentares locais.
De 14 a 18 – Semana de Mobilização com atividades centrais nos HUs, tendo como pauta a questão

salarial e a MP 520.
15 – Rodada de assembleias nas bases para avaliar indicativo de greve.
18 – Dia Nacional de Luta contra a MP 520 com paralisações.
26 – Plenária Nacional (um dia) para avaliar indicativo de greve.
27 – Plenária dos Servidores Públicos Federais.
28 – Indicativo de Greve.

Plenária aprova
calendário de
lutas

reunião que o SINTUFRJ levaria propostas de inclu-
são na pauta emergencial e geral da Fasubra.

“Além de a plenária ter sido realizada num espa-
ço inadequado para a quantidade de participantes, a
direção da Fasubra apresentou um calendário de
lutas unificado com os demais servidores. Não abrin-
do espaço para o debate do calendário e nem para
apresentação de outras propostas, não só de datas,
mas de eixos de luta”, disse Kátia.

O único ponto aberto para avaliação foi o indicativo
de greve proposto pela Federação. “Cada representante
colocou a posição de sua base. Cerca de 60% apoiaram o
indicativo. E os demais pediriam que a decisão fosse
tomada com responsabilidade”, disse Kátia.

Ao final foi feita uma única votação, com apro-
vação do calendário.

Observadores da UFRJ não tiveram oportunidade
de discutir propostas, o que demonstra a
necessidade de intensificar a mobilização interna

Foto: Cícero Rabello
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MP 520

A vontade de pôr fim à crise nos HUs
favorece projeto duvidoso do governo

O Ministério da Educação reu-
niu na terça-feira, dia 15, em Brasí-
lia, dirigentes dos 46 hospitais uni-
versitários federais do país. A reunião
denominada Fórum de Diretores dis-
cutiu, sem a participação do governo,
a Medida Provisória 520 que cria a
Empresa Brasileira de Serviços Hospi-
talares S.A. Somente à tarde o minis-
tro Fernando Haddad se juntou ao
grupo para saber a conclusão do de-
bate e responder às dúvidas.

Joffre Amim, diretor da Materni-
dade-Escola da UFRJ e um dos parti-
cipantes da reunião, no MEC, contou
que a maioria se manifestou favorá-
vel à MP – “uma luz no fim do
túnel” —, porque aponta para o
atendimento de reivindicações anti-
gas. Mas, sob condições: “Dissemos
que estamos de acordo com a empre-
sa se for mantida a autonomia da
universidade e das direções dos HUs, e
se a reposição do quadro de pessoal
for financiada com dinheiro novo.”

Outra leituraOutra leituraOutra leituraOutra leituraOutra leitura
A conclusão dos participantes do

Fórum de Diretores baseou-se, segun-
do Amim, no entendimento de que a
MP aponta para três reivindicações
básicas e antigas das direções dos hos-
pitais universitários: condições para
imprimir maior agilidade na gestão
das unidades, reposição do quadro de
pessoal e aporte financeiro. “O mi-
nistro Fernando Haddad deixou claro
que o dinheiro que virá para os HUs
(via a empresa) é da União e para
contemplar 100% a clientela do SUS,”
afirmou o diretor.

“Haddad agradeceu o entendi-
mento que tivemos da MP e infor-
mou que tomará todas as providên-
cias para que a empresa seja implan-
tada”, disse Amim, acrescentando ou-
tra informação do ministro: a adesão
à empresa será optativa, ou seja, a
universidade não é obrigada a con-
tratar os serviços que ela oferecerá.

Atualmente, 50% dos profis-
sionais de saúde da Maternida-
de-Escola da UFRJ são formados
por extraquadros. Um total de
235 pessoas, que cumprem a mes-
ma jornada de trabalho dos efe-
tivos, mas o salário é bem me-
nor, não têm direito a 13º salá-
rio, FGTS, férias remuneradas e

outros direitos trabalhistas, cul-
minando com a grande rotativi-
dade de mão de obra. “O que mais
nos aflige (aos diretores dos HUs)
é a falta de pessoal. Quando co-
meça a não ter quadro de funcio-
nários, o risco de manter o hos-
pital aberto é muito grande”,
afirmou Joffre Amim.

SINTUFRJ
promove mais um
debate

Nesta terça-feira, dia 22, às 11h,
no auditório Alice Rosa, no 12º
andar do prédio do HU, na Cidade
Universitária, o Sindicato realiza-
rá mais um debate sobre a Medida
Provisória 520, que cria uma em-
presa autônoma para administrar
os hospitais universitários federais.

Expectativa é por pessoal

Na opinião do diretor da
Maternidade-Escola, “o Com-
plexo Hospitalar nada tem a
ver com interação administra-
tiva, portanto, a empresa não
vai atrapalhar a atuação dele.
Para Amim, o Complexo Hos-
pitalar é uma realidade na
UFRJ, e necessário para a inte-
gração acadêmica”.

“Essa integração se dá com
a utilização dos hospitais uni-
versitários para treinamento e
formação das unidades acadê-
micas da área da saúde e tam-
bém fora delas, como arquite-
tura, engenharia, administra-
ção, por exemplo, responsáveis

por projetar, construir, formar
grandes projetos de gestão
etc.”, idealiza Amim.

“O que é melhor para nós?
O que a gente quer? O que nos
aflige?” Respostas para essas
perguntas devem nortear o de-
bate político sobre a MP 520,
defende o diretor da Materni-
dade-Escola. “A proposta é de
uma empresa prestadora de
serviços, e com certeza haverá
uma flexibilidade de contra-
tos, pois o Brasil é muito he-
terogêneo e as necessidades dos
HUs se diferenciam. Mas todos
esperamos tempos melhores”,
conclui.

Acreditar na solução desse pro-
blema crônico compartilhado pela
maioria dos hospitais universitá-
rios federais é o que motiva o diretor
da Maternidade-Escola a apostar nas
boas intenções da MP 520. Ele ava-
lia que o objetivo do governo ao
editar a medida provisória no dia 31
de dezembro de 2010 foi apontar
uma saída para acabar com a ilega-
lidade na contratação de pessoal pe-
las universidades. “O Tribunal de
Contas da União (TCU) estava pres-
sionando, e a MP foi editada na
data em que terminava o prazo dado
ao MEC para resolver a situação dos
extraquadros”, disse Amim.

Ele não acha que a empresa
afetará os servidores da universida-
de, que continuarão estatutários, e
somente os novos funcionários se-
rão contratados pela CLT. “Seria
uma mudança de modelo de ges-
tão, mas já vimos isso antes”, lem-
bra o diretor. “Pelo menos por en-
quanto a empresa é para resolver o
problema dos extraquadros, e eles

estão ansiosos, e o pessoal do quadro
sabe que sem eles os hospitais uni-
versitários não funcionam. Mas te-
mos que estar preparados para mu-
danças. Eu percebo que existe um
respeito à nossa autonomia, e sem
autonomia não dá”, afirma.

Segundo Joffre Amim, o Hos-
pital de Clínicas de Porto Alegre é
um exemplo de eficiência e auto-
nomia, embora tenha adotado o
modelo de gestão proposto pela MP
520. “Uma fundação foi criada
para administrar o hospital, mas
com a universidade dando as dire-
trizes acadêmicas”. Para o diretor,
com a empresa proposta pelo go-
verno, o ensino e a pesquisa me-
lhorarão, porque haverá mais es-
trutura e financiamento.

Já o Hospital dos Servidores do
Estado do Rio de Janeiro foi citado
por ele como sendo o retrato da
decadência por falta de financia-
mento. Uma unidade de saúde que
já foi considerada a melhor da
América do Sul.

Servidores

Já na segunda-feira, dia 21,
às 8h, no 4° andar do HU, os
diretores das unidades hospita-
lares e os integrantes do Conse-

lho Deliberativo Provisório do
Complexo Hospitalar da UFRJ
se reunirão pela primeira vez
para discutir a MP 520.

HUs da UFRJ discutem MP

Complexo Hospitalar

POLÊMICA MP 520 foi tema  de debate entre dirigentes de 46 HUs, como Joffre Amim, diretor da Maternidade Escola

Foto: Cícero Rabello

“O que mais nos aflige
(aos diretores dos HUs)
é a falta de pessoal.
Quando começa a não
ter quadro de
funcionários o risco de
manter o hospital aberto
é muito grande”
Joffre Amim,
diretor da Maternidade-Escola
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POLÍTICA DE PESSOAL

Hora de se fazer justiça
Carpinteiros e marceneiros reivindicam respeito profissional

EEEEEles constroem, restauram,
consertam, montam cenários, or-
ganizam e embelezam os ambi-
entes, de laboratórios a salões de
luxo. Mas apesar de estarem pre-
sentes em todas as unidades aca-
dêmicas, através do seu traba-
lho, nunca foram visíveis para
a universidade, mesmo estando
na instituição há mais de duas
décadas.

Os personagens em questão
são os 48 marceneiros, 36 carpin-
teiros, 11 ajudantes de marcena-
ria e 10 ajudantes de carpintaria
da UFRJ. Em 2009, cansados de
esperar por reconhecimento es-
pontâneo da instituição, criaram
uma comissão para reivindicar
da Reitoria ações de política de
pessoal.

Reação surte efeitoReação surte efeitoReação surte efeitoReação surte efeitoReação surte efeito
Até 2001, esses trabalhadores

tinham uma oficina e ferramen-
tas para trabalhar. O local é onde
ainda hoje funciona a Divisão
de Saúde do Trabalhador (DVST).
“Sozinhos tivemos que encontrar
uma unidade que nos aceitasse,
mas a maioria não dispunha de
ferramentas de marcenaria. Foi
muito triste. Até hoje tem profis-
sional encostado no canto sem
trabalho”, conta Antônio Irineu
da Silva, atualmente no Institu-
to de Psicologia.

 Depois de alguns anos espe-
rando o reconhecimento institu-
cional pelos bons serviços presta-
dos, os marceneiros e carpintei-
ros, organizados em comissão,
festejaram a primeira vitória
conquistada com a mobilização:
a realização, pela Pró-Reitoria de
Pessoal, do curso de restauração
planejado por eles. Por falta de
espaço, somente 29 deles partici-
param. A qualificação profissio-
nal foi ministrada por professo-
res da Escola de Belas Artes da
UFRJ (EBA), em 180 horas/aula.
O SINTUFRJ contribuiu para essa
vitória, reconhecem os trabalha-
dores.

Agora, a comissão reivindica
a realização do mesmo curso para
os que ficaram de fora do pri-
meiro e a criação de uma ofici-
na-modelo de restauro de patri-
mônio histórico na UFRJ, que
seria tocada pelos marceneiros e
carpinteiros já qualificados jun-
to com profissionais da EBA. “Já
existe o projeto e a relação de
material foi entregue ao supe-
rintendente de Pessoal, Roberto
Gambine”, informou Antônio.

Desde que a oficina foi des-
montada e perdidas as ferramen-
tas, aumentou a ameaça de extin-
ção dos marceneiros e carpinteiros
na universidade. A maioria dos tra-
balhadores encontra-se em desvio
de função: uns viraram porteiro,
outros motoristas, assistentes ad-
ministrativos e por aí a fora.

Não enxergá-los tem sido a táti-
ca da universidade, embora a acade-
mia se sente, literalmente, em ca-
deiras em torno de mesas, bancadas
e quadros negros construídos por es-
ses trabalhadores. Livros raros são

protegidos em armários de madeira
maciça desenhados, projetados e fi-
nalizados por eles. “Nós existimos,
portanto, não aceitamos esse desca-
so com a gente”, afirma Silvano dos
Santos Chaves, lotado na Prefeitura
da Cidade Universitária.

Apesar da falta de reconheci-
mento, marceneiros e carpinteiros
não ficaram de braços cruzados ao
sabor da sorte. De graça ou pagan-
do com dinheiro do próprio bolso,
buscaram se capacitar  frequentan-
do bons cursos. A eficiência deles
pode ser conferida visitando os pré-

dios dos campi, cujo mobiliário
que não foi construído por eles,
com certeza levam a marca da res-
tauração de Antonios, Silvanos etc.

No entanto, a UFRJ continua
contratando empresas de qualida-
de duvidosa no mercado para fazer
serviços da marcenaria. É comum,
por exemplo, os Antônios serem
chamados para refazer o trabalho
malfeito das contratadas.

ReclassificaçãoReclassificaçãoReclassificaçãoReclassificaçãoReclassificação
Quando entraram na universi-

dade, eles trabalhavam com car-

teira assinada, e ao passarem para
o regime estatutário, há mais de
20 anos, foram enquadrados no
nível de apoio. Com a conquista
da Carreira dos Técnicos-Adminis-
trativos em Educação, seu cargo
passou a ser da Classe B. Mas eles
reivindicam seu enquadramento
na Classe C, compatível com a
função de marceneiros e carpin-
teiros – e com o grau de especiali-
zação e formação, preparação e
conhecimento que o grupo ad-
quiriu – e que acarreta aumento
de salário.

Evitar extinção e ser respeitados

Fotos: Divulgação



ÚLTIMA PÁGINA

Hesfa prioriza cuidados básicos à mulher
Unidade oferece atendimento primário de saúde à população do Rio de Janeiro

NNNNNo Hospital Escola São Fran-
cisco de Assis (Hesfa), da UFRJ, a
mulher é vista com atenção mui-
to especial. E nem poderia ser di-
ferente, afinal, 80% da clientela é
feminina e com características
muito especiais: cerca de 60% são
de classe média baixa e vêm de
quase todas as partes do Municí-
pio do Rio de Janeiro. São prove-
doras do lar e quem cuida dos
membros da família.

“Se ela estiver doente ou com
a capacidade limitada para de-
senvolver ou exercer a função de
catalisadora dessa família, a fa-
mília inteira fica prejudicada”,
diz a vice-diretora do Hesfa, Maria
Catarina Salvador da Motta, pro-
fessora adjunta da Escola de En-
fermagem Anna Nery – a unidade
mais parceira do hospital.

Além disso, acrescenta, são
mães, tias, avós que acompanham
pelo menos duas vezes por sema-
na os menores portadores de defi-
ciência e síndromes para trata-
mento no hospital de reabilita-
ção motora – Projeto ser Criança .
“Este é mais um motivo para se
olhar pelas mulheres”, afirma
Catarina.

Unidade de CuidadosUnidade de CuidadosUnidade de CuidadosUnidade de CuidadosUnidade de Cuidados
BásicosBásicosBásicosBásicosBásicos

A atenção especialíssima dis-
pensada às mulheres começa em
um dos quatro consultórios dessa
unidade. Ali o comando é de enfer-
meiras especializadas, auxiliadas
por psicólogas e assistentes sociais.
“Vemos a paciente como um todo
e não só com mama e vagina”,
informa Suely Cipriano, que tem
clientes de mais de sete anos.
Carinho,preocupação sincera e con-
fiança são ingredientes que cati-
vam as mulheres de todas as faixas
etárias – da adolescência à terceira
idade – a se tratarem no Hesfa.

“Fazemos o exame de mama
e orientamos as pacientes como e
quando devem fazê-lo, coletamos
material para exame preventivo
ginecológico que é enviado ao Ins-
tituto Nacional do Câncer (Inca),
solicitamos exames de laborató-
rio e encaminhamos pacientes
para outras unidades especializa-
das”, detalha a enfermeira.

Faz parte ainda da rotina de
trabalho das equipes solicitar exa-
mes de laboratório se percebem
na paciente um quadro diabético,
alterações de colesterol, por exem-
plo. Ou encaminhar para a nutri-
ção, cardiologista  ou clínico ge-
ral do Hesfa. Os remédios receita-
dos são encontrados na farmácia

Fidelidade ao
Hesfa

Maria Lúcia Gama da Sil-
va, 68 anos, moradora da Pa-
vuna, conta que tinha 12 anos
quando viu o Hesfa retomar
as atividades. “Casei com 18
anos, meus dois filhos nasce-
ram aqui e desde então me
trato no Hesfa”. Ela só não
gosta é do aspecto exterior do
hospital: “Do lado de fora ele
é muito feio, dentro está  que-
bradinho, mas limpinho.
Quero um hospital bonito,
pois venho aqui uma vez por
mês, e os profissionais mere-
cem trabalhar com mais con-
forto”.

Iracema Lauriano da Sil-
va, 64 anos, há 32 anos vem
de Colégio para ser consulta-
da no Hesfa. “Conheci o hos-
pital quando fiz ligadura de
trompas e nunca mais deixei
o hospital”, diz, e não econo-
miza em elogios às enfermei-
ras: “Nos tratam com muito
carinho. Elas e todos do hos-
pital”.

Maria da Conceição da
Silva Simas, 75 anos, sai da
Penha Circular para se con-
sultar e fazer exames no Hesfa
desde há oito anos. “Participo
do programa da terceira ida-
de, sou atendida pela nutrici-
onista, faço fisioterapia e acu-
puntura para a coluna. Pelo
menos uma vez por mês estou
aqui. Também não perco
uma festa”, conta.

Maria Selma Bonfim, 45
anos, casada, residente em Del
Castilho, frequenta o Hesfa há
15 anos, mesmo morando ao
lado de uma unidade de saú-
de pública. “Lá tratam a gen-
te mal e nunca tem médico.
Já aqui tudo é diferente”, afir-
ma a paciente, que já fez no
Hesfa tratamento de coração.

Elaine Cristiana, 35 anos,
casada, três filhos: “Há dez
anos venho ao Hesfa regular-
mente para exames gineco-
lógicos, trazer meu filho de
sete anos ao pediatra e agora
a minha filha de 14 anos à
Unidade de Cuidados Bási-
cos. Moramos em Bonsuces-
so, mas confiamos nos pro-
fissionais daqui, que tratam
a gente muito bem e são
competentes”.

do hospital, e a custo zero.
“Como olhamos a paciente

como um todo, a interação pessoal
é muito grande. A equipe é multi-
profissional, formada por assisten-
tes sociais e psicólogos, porque é co-
mum elas  trazerem para o consul-
tório questões previdenciárias, tra-
balhistas, de guarda de criança, vio-
lência doméstica. Orientamos tam-
bém  sobre contracepção, climatério,
menopausa, encaminhamos para
planejamento de família próximo
da residência”, acrescentou Suely.

Burocracia que atrapalhaBurocracia que atrapalhaBurocracia que atrapalhaBurocracia que atrapalhaBurocracia que atrapalha
A enfermeira Emília Patrícia de

Souza Costa contou que atende cer-
ca de 50 mulheres por semana. “A
média de idade é 40 anos, traba-
lham fora, têm filhos e parceiros.
Muitas deixam de fazer o exame
preventivo ginecológico porque o
serviço não libera e os patrões não
aceitam a nossa declaração por ser
carimbo de enfermeira”, disse. O
procedimento, explicou a profissio-
nal, é legal e tem o incentivo do
Ministério da Saúde, cuja meta é
evitar o câncer uterino.

   Reivindicações urgentesReivindicações urgentesReivindicações urgentesReivindicações urgentesReivindicações urgentes
O Hesfa não conta com um

médico ginecologista, e sem esse
profissional as enfermeiras da Uni-
dade de Cuidados Básicos disse-
ram que não é possível implantar
o programa climatério e meno-
pausa, e cuidar de casos de inferti-
lidade. Enfermeiros não têm au-
torização legal para cuidar dessa
parte da saúde feminina.

A outra reivindicação tem a ver
com o respeito à lei, que permite aos
profissionais de enfermagem, na

posição que ocupam as equipes do
Hesfa, fazerem encaminhamento
de pacientes para outras unidades
públicas de saúde. “A aceitação na
rede pública depende do profissio-
nal que recebe o encaminhamento.
Mas na maioria das vezes as pacien-
tes são recusadas. É uma burocracia
que precisa ser revista imediatamen-
te”, afirmou Emília.

O Hesfa fica na Avenida Pre-
sidente Vargas n° 2863, Cidade
Nova. Telefones: (21) 3184-4000
e 3184-4444.

SUELY E EMÍLIA: olhar voltado  para a paciente como um todo

ELAINE E IRACEMA, à esquerda, elogiam o carinho e a confiança

MARIA CATARINA: atenção especial às mulheres

Fotos: Cícero Rabello
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