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Reunião tensa entre MEC e
Fasubra discute MP 520

Assembleia Geral
Quarta-feira, dia 2 de março, às 14h, no auditório do CT

Pauta:
 Avaliação da caravana e da

plenária da Fasubra
 Calendário de mobilização da

campanha salarial

Blocos de rua e de luta
A folia de rua vai abrir alas para as

comemorações do 8 de
Março – Dia In-
ternacional da
Mulher e para
alguns blocos
cutistas. PÁGINA 8

Debate revela duas posições
O debate promovido pelo SINTUFRJ no dia 22, no HU, sobre a

MP520 revela posições distintas.  PÁGINA 3

A direção da Fasubra reuniu-se no dia 18 de
fevereiro com o ministro da Educação, Fernando
Haddad, para tratar da campanha salarial. O
MEC diz que MP 520 veio para ficar e que não
existe vontade política para contratar trabalha-
dores pelo RJU para os hospitais. A categoria tem
que se mobilizar. PÁGINAS 4 E 5
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Nossos direitos

Ação dos 28%:
SINTUFRJ solicita listagem para execução de
atrasados da ação de pensionistas

Programa permite
consultas on line

O SINTUFRJ solicitou à Pró-Reitoria de
Pessoal da UFRJ (PR-4), na  semana passa-
da, a listagem contendo as informações
detalhadas acerca dos pensionistas vincu-
lados aos instituidores que são beneficiá-
rios de atrasados da ação dos 28,86%.

A informação é necessária para que o
Sindicato inicie as execuções individuali-
zadas, conforme informamos na edição

passada do Jornal do SINTUFRJ, pois é pre-
ciso que sejam identificados o período e
proporção que é devida a cada pensionista.

Com a resposta da PR-4, serão ajuiza-
das as execuções através da assessoria jurí-
dica do SINTUFRJ. Todas as informações
sobre o desenvolvimento do caso serão pres-
tadas em futuras edições desta coluna.

Oficinas do SINTUFRJ
Devido a obra a ser iniciada no espaço

cultural, as aulas das oficinas do SINTU-
FRJ serão ministradas provisoriamente na
subsede no HU.

Sindicalizados e dependentes interes-
sados deverão comparecer no dia e horá-
rio de cada oficina para se inscrever.
- Arte:Arte:Arte:Arte:Arte: Patchwork – segunda-feira, das 8
às 12h.
- Pintura: Pintura: Pintura: Pintura: Pintura: quinta-feira, das 8 às 16h.
- Coral:Coral:Coral:Coral:Coral: segunda-feira, das 16h30 às 18h.
- Dança:Dança:Dança:Dança:Dança: terça e quinta-feira, das 18 às
20h.
- Música (violão e cavaquinho):Música (violão e cavaquinho):Música (violão e cavaquinho):Música (violão e cavaquinho):Música (violão e cavaquinho): quar-
ta-feira, das 17 às 19h.

O Departamento Jurídico informa que,
em breve, os servidores vão poder consultar o
andamento de seus processos – tanto da área
cível como da área trabalhista – pela inter-
net, de seus computadores pessoais, através
de um sistema chamado CP-PRO. Para aces-
sar, bastará visitar a página do SINTUFRJ
(www.sintufrj.org.br) e no link dedicado à
consulta digitar login e senha. Estes dados
serão cadastrados pelo Departamento Jurídi-

co e informado oportunamente por meio
seguro a cada um dos sindicalizados.

Em sessão ordinária no dia 24 de feve-
reiro o Conselho Universitário da UFRJ
aprovou o regimento do processo sucessó-
rio para os cargos de reitor e vice-reitor.

Obedecendo à tradição democrática, a
pesquisa eleitoral terá como critério a pa-
ridade, isto é, a ponderação de votos dividi-
da em 1/3 para os três segmentos da comu-
nidade universitária.

A novidade deste ano será a votação
eletrônica. O Tribunal Regional Eleito-
ral aprovou a solicitação da UFRJ. As-
sim, cada local de votação terá três ur-
nas para cada segmento professores, fun-

cionários e estudantes. As candidaturas
deverão ser inscritas no dia 15 de março, e
a campanha com debates será realizada de
18 de março a 8 de abril. O primeiro turno
está marcado para os dias 11 a 13 de abril,
com divulgação dos resultados dia 14 de
abril.

Se houver segundo turno, a nova pes-
quisa será realizada de 18 a 20 de abril,
com resultado divulgado em 22 de abril.
Todo o regimento foi elaborado pela Co-
missão Coordenadora do Processo Sucessó-
rio, composta por representantes dos três
segmentos da universidade.

Consuni aprova regras para eleição de reitor

Conferência
inaugural

A Maternidade-Escola convida para
a conferência de abertura do semestre
do curso de Especialização Integral à
Saúde Materno Infantil. É uma pales-
tra gratuita com as coordenadoras da
“Estratégia Brasileirinhas e Brasileiri-
nhos Saudáveis”, programa do Minis-
tério da Saúde. Será dia 16 de março, às
10h, no Auditório Nobre, na Rua das
Laranjeiras, 180

Quem tentou, semana passada, telefo-
nar para a Reitoria, Faculdade de Letras,
Coppead, Prefeitura e CCMN ouviu um siste-
mático sinal de ocupado. Um defeito numa
placa da central do CCMN, de onde partem
entroncamentos para as demais centrais, le-
vou a pane no sistema. Cerca de 1.800 ra-
mais ficaram sem receber ou realizar liga-
ções, inclusive o Coordenação do Vestibular e
da Divisão de Registro de Estudantes.

O problema foi constatado no sábado,
dia 19. Mas a peça, uma placa eletrônica,
não pôde ser reparada de imediato.

A Superintendência de Tecnologia da
Informação e Comunicação da PR-3 entrou
em contato com a empresa que fabrica o

componente (NEC) na segunda-feira, 21.
Dois dias depois, a empresa conseguiu uma
nova peça. Segundo o superintendente Rafa-
el Nocito, a expectativa era de que a placa
chegasse na quinta-feira, dia 24, e de que
naquele mesmo dia, até o fim da tarde, a
situação pudesse estar normalizada.

O sistema foi doado pela Embratel há
pouco mais de 10 anos, mas já é considerado
obsoleto e, além disso, não foi feito um
contrato de manutenção, razões que dificul-
taram  a agilização do reparo. Mas o supe-
rintendente adiantou que a UFRJ está em
processo de atualização de hardware e sof-
tware destes equipamentos. A central do HU
será a primeira a passar por modernização.

Pane nos telefones da UFRJ

Reunião no
Museu dia 16

Os trabalhadores do Museu Nacional
realizam reunião com a presença de coor-
denadores e advogados SINTUFRJ, da PR-4
e de um funcionário do INSS, para tratar
de assuntos referentes a aposentadoria es-
pecial, adicional de insalubridade já con-
cedida e portarias de concessão. Será dia
16 de março, no auditório do Museu Naci-
onal, às 13h.

A subsede da Praia Vermelha estará
aberta de segunda-feira a quarta-feira das
9h às 12h, somente para a entrega das
declarações do plano de saúde para fins de

declarações do IRRF. Informamos, ainda
que tão logo termine a obra na Praia
Vermelha, estaremos regularizando o ho-
rário de atendimento.

Declaração do plano de saúde Amil
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HUs

Debate expõe as faces da MP 520
Com a finalidade de mobilizar

os trabalhadores em relação à  Me-
dida Provisória 520, que cria a
Empresa Brasileira de Serviços Hos-
pitalares S.A. (EBSERH), o SINTU-
FRJ realizou na terça-feira, 22,
mais um debate sobre o tema, des-
ta vez no HU. A atividade, coorde-
nada pelas dirigentes sindicais
Chantal Russi e Gerly Lucy Miceli,
reuniu o ex-diretor do HU e profes-
sor da Faculdade de Medicina da
UFRJ, Amâncio Paulino, e a pro-
fessora da Faculdade de Direito da
UFF, Sônia Barros Brandão Soares.

Defesa da MPDefesa da MPDefesa da MPDefesa da MPDefesa da MP
Amâncio Paulino, que tam-

bém presidiu a Associação Brasilei-
ra de Hospitais Universitários de
Ensino (Abrahue), vê a proposta do
governo como uma saída para a
crise de gestão e de pessoal dos HUs:
“A proposta é de uma empresa esta-
tal e não de economia mista, o que
impede a entrada de capital priva-
do. A MP 520 é definitiva, em seu
artigo segundo, quanto à posse pela
União de todas as ações, que serão
nominativas”.

“A finalidade da Empresa Bra-
sileira de Serviços Hospitalares S.A.
é bem abrangente, inclui serviços
médicos hospitalares e laboratori-
ais gratuitos, e apoio a atividades
de ensino, formação de pessoal e
pesquisa a instituições federais de
ensino, ou instituições congêneres”,
disse Amâncio. E cita o parágrafo
único da medida para reafirmar
que está excluída a possibilidade
de privatização da assistência, que
será voltada exclusivamente para
os pacientes do SUS. “Os hospitais
que têm hoje atendimento privado
terão que acabar com ele se quise-
rem realizar qualquer contrato com
a empresa. O TCU já está exigindo
isso dos HUs,” antecipou.

“A contratação de pessoal será
pela CLT, com FGTS e aposentado-
ria normal, mas a empresa autori-
za a criação de fundos de comple-
mentação. Os funcionários ficarão
sob o comando da EBSERH e os
recursos virão dos contratos com as
universidades, e os repasses cobri-
rão esses contratos”. Os atuais ser-
vidores, disse Amâncio, terão seu
vínculo com a universidade man-
tido, como também os seus direi-
tos atuais. Quanto aos terceiriza-
dos dos HUs, explicou que serão
contratados por no máximo dois
anos, e depois disputarão a vaga
por concurso público seletivo.

Flexibilização administrativa,
de pessoal e de recursos são as gran-
des vantagens que a EBSERH trará
para o HU, acredita o ex-diretor:
“Os HUs estão em crise há muito

tempo e nenhuma das tentativas
anteriores resolveram os problemas,
por isso esta saída foi proposta pelo
governo, e todos que estamos nesse
debate devemos procurar melhorar
a MP para atender aos interesses da
universidade. Por exemplo, assegu-
rar que os trabalhadores da empre-
sa votem para reitor”.

Contra a MPContra a MPContra a MPContra a MPContra a MP
   A professora de direito priva-

do da UFF e advogada militante,
Sônia Brandão Soares, afirma que
a MP 520 não esclarece pontos im-
portantes: “Será possível conciliar
dois regimes de contratação de pes-
soal (público e privado)? Como fi-
cará a arrecadação previdenciária
para o futuro se a mão de obra
terceirizada aumentar em propor-
ção maior que a estatutária? Quem
vai arcar com a folha de aposenta-
dos estatutários, tendo em vista que
os custos de manutenção das em-
presas criadas continuarão com a
União, que passará a arcar com
tributos? Ou seja, aumentará a des-
pesa sem aumentar receita”.

“A MP 520 em seu artigo 3°

afirma que os serviços prestados pela
EBSERH serão gratuitos, mas o ar-
tigo 9° informa que a empresa pri-
vada terá recursos decorrentes da
prestação de serviços. Ora, se os ser-
viços serão gratuitos, como podem
configurar recursos? Também não
se entende o porquê de se criar a
empresa pública, na forma de uma
S.A. tradicionalmente privada e
com capital social dividido em
ações, que podem ser negociadas
em bolsa (as de capital aberto) ou
em balcão (as de capital fechado).
Há uma aparente contradição nis-
so. Se é para manter o poder decisó-
rio e os recursos nas mãos do Esta-
do, por que dividir em ações com
sociedade anônima? Outro aspecto
é, já que se vai utilizar de recursos
públicos, como evitar licitações?”,
complementou a advogada.

 Ela também não crê que a em-
presa resolverá o problema de ges-
tão e financiamento dos HUs: “O
problema de financiamento está
muito mais na definição de políti-
cas públicas reais de pesquisa, saú-
de, educação do que propriamente
de onde virão os recursos. Além, é

claro, de maior fiscalização dos des-
perdícios e remanejamentos de ver-
bas que deveriam ir para os HUs,
mas que, por outras necessidades,
acabam destinadas a outros fins.”

Segundo a professora, há previ-
são de contratação temporária, além
de contratos celetistas. “Seria mais
ou menos o que ocorre com os pro-
fessores substitutos: entram pela CLT,
arrecadam para o INSS, podem per-
manecer por dois anos e vão embo-
ra. Isso, além de criar uma situação
de falta de continuidade – e em
pesquisa isso é temerário –, tam-
bém vai acarretar uma grande dife-
rença de remuneração e direitos en-
tre estatutários e os empregados da
empresa. Outro problema é a ques-
tão da avaliação dos serviços presta-
dos. Como serão avaliados? Com que
critérios? Quem fará a avaliação?”

A saída para a crise dos HUs, na
opinião de Sônia, tem as seguintes
portas: “Em relação aos recursos
humanos, o ideal seria o respeito à
Constituição, quando a mesma diz
que saúde e educação são direitos
do cidadão e deveres do Estado. Por
que então não criar para os HUs

sistemática igual à da Fiocruz, ele-
vando-os à condição de funções tí-
picas de Estado, com ingresso ex-
clusivamente por concurso públi-
co, provas e títulos e remuneração
condizente com a produção apre-
sentada, com critérios transparen-
tes de avaliação? Em relação aos
recursos materiais, o melhor seria
votar e aprovar no Congresso a PEC
que destina 9% dos recursos do Or-
çamento da União para a saúde. É
bom lembrar que os HUs não são
somente escolas, mas hospitais, e
fazem parte do sistema SUS”.

Reunião com extraquadrosReunião com extraquadrosReunião com extraquadrosReunião com extraquadrosReunião com extraquadros
Na segunda-feira, 21, o diretor

do HUCFF, José Marcus Eulálio, reu-
niu os extraquadros para informar
o resultado da reunião em Brasília,
dia 15, entre representantes dos Mi-
nistérios da Saúde e da Educação e
dirigentes dos HUs, sobre a  MP.  Nota
divulgada pela assessoria de impren-
sa do HU diz que a empresa criada
com a MP tem, dentre outras in-
cumbências, “legalizar de forma de-
finitiva a contratação dos funcio-
nários extraquadros e terceirizados”.

PÚBLICO teve oportunidade de confrontar posições pró e contra medida que cria Empresa de Serviços Hospitalares S.A

AMÂNCIO: nenhuma das tentativas resolveram os problemasSÔNIA BRANDÃO: “O ideal seria o respeito à Constituição”.

Fotos: Cícero Rabello
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CAMPANHA 2011

A direção da Fasubra reuniu-se
dia 18 de fevereiro com o ministro
da Educação, Fernando Haddad,
para tratar da campanha salarial,
da pauta específica (comissão na-
cional da carreira, capacitação,
aprimoramento da carreira), da MP
520 e do adicional de plantão hos-
pitalar (APH).

Dentre os impactos de algumas
medidas tomadas pelo governo, ao
menos as universidades ficarão de
fora. Haddad afirma que a suspen-
são da realização de concursos pú-
blicos não atinge as universidades.

Fasubra ao MEC:
Categoria está em estado de mobilização
Haddad afirma

que suspensão

de concursos não

atinge as

universidades,

e a MP 520 veio

para ficar

Seminário nacional discute MP
_+_

Confira os pontos tratados na reunião:

Se este anúncio tranquiliza,
de outra parte há uma afirma-
ção preocupante: a defesa intran-
sigente do ministro em relação à
Medida Provisória 520. Segundo
ele, a MP não é privatização.
Além disso, o ministro afirmou
que ele e governo têm posição
contrária a contratações feitas
através do RJU para os HUs. E
finalizou sustentando que o
governo vai lutar para imple-
mentar o modelo da Empresa
Brasileira de Serviços Hospita-
lares S. A. (EBSERH).

Algumas questões colocadas
pela Federação tiveram boa aceita-
ção pelo ministro, mas acabam es-
barrando na burocracia do Minis-
tério do Planejamento e Orçamen-
to. A campanha salarial, por exem-
plo. A Fasubra informou ao minis-
tro que até agora, apesar de suas
tentativas, não obteve nenhuma po-
sição do governo. Assim, diante da
indefinição a categoria está em es-
tado de mobilização.

A posição da ministra do Pla-
nejamento, Miriam Belchior, que
não recebeu a representação dos tra-

balhadores do serviço público du-
rante a marcha em Brasília, foi
questionada pela Fasubra em rela-
ção à campanha salarial. Segundo
Haddad, a ministra está reogarni-
zando seu ministério, pois assu-
miu apenas há um mês.

A direção reforçou a necessida-
de de estabelecer um processo de
negociação não apenas para 2011,
mas também para os próximos
anos. E o apoio do MEC será im-
portante. Haddad disse que fará o
que for possível, e por fim admitiu
que este ano será difícil para todos.

 Aposentados Aposentados Aposentados Aposentados Aposentados – A Fasubra
reforçou a necessidade do reposi-
cionamento e lembrou que o pró-
prio ministro era sensível à mu-
dança na legislação. Haddad soli-
citou que a Federação apresentasse
o tema na pauta interna com o
MEC.

 Funcionamento da Co- Funcionamento da Co- Funcionamento da Co- Funcionamento da Co- Funcionamento da Co-
missão Nacional de Supervi-missão Nacional de Supervi-missão Nacional de Supervi-missão Nacional de Supervi-missão Nacional de Supervi-
são da Carreira são da Carreira são da Carreira são da Carreira são da Carreira – A Fasubra co-
brou o restabelecimento ordinário
da comissão e a configuração de
um calendário para continuar os
estudos sobre racionalização e ou-
tros pontos.

 Racionalização de car- Racionalização de car- Racionalização de car- Racionalização de car- Racionalização de car-
gosgosgosgosgos – Haddad foi a favor da cria-
ção de cargos genéricos, e disse que

preferia deixar a definição da ne-
cessidade de cargos para os gestores,
respeitando a autonomia das uni-
versidades.

 Decreto de reposição au- Decreto de reposição au- Decreto de reposição au- Decreto de reposição au- Decreto de reposição au-
tomáticatomáticatomáticatomáticatomática – É o Decreto 7.232, que
trata da reposição automática de
vagas para os cargos das classes C, D
e E que não foram extintos. A Fede-
ração argumenta sobre a limita-
ção do decreto, pois libera vagas
apenas para as classes C, D e E.

Haddad se disse surpreso sobre
os cargos que não estão extintos e
não foram contemplados com o
decreto. Durante a conversa, a Fe-
deração denunciou que os cargos
que não foram extintos não estão
sendo repostos por concurso, mas

ocupados por terceirizados. O mi-
nistro solicitou então que a Fasu-
bra apresentasse os casos em que
estas distorções vêm ocorrendo.

     Programa Nacional dePrograma Nacional dePrograma Nacional dePrograma Nacional dePrograma Nacional de
CapacitaçãoCapacitaçãoCapacitaçãoCapacitaçãoCapacitação – A Federação co-
brou a necessidade de estender a
política de formação (programa
nacional de mestrado e douto-
rado com bolsas da Capes) que
vem ocorrendo nos institutos fe-
derais de escolas técnicas para
os técnicos-administrativos das
universidades. O novo secretário da
Sesu prontificou-se a analisar a so-
licitação.

 Plantão hospitalar Plantão hospitalar Plantão hospitalar Plantão hospitalar Plantão hospitalar – O
pagamento do adicional de plan-
tão hospitalar (APH) que está atra-

sado será regularizado. Segundo o
secretário Henrique Paim, tudo será
pago integralmente, pois já foi es-
tabilizado, mesmo considerando a
MP 520. A explicação para o atraso
foi a de que houve um erro da nova
equipe e será assinada portaria por
mais 12 meses. A Fasubra cobrou
também pagamento dos meses de
janeiro e fevereiro.

 Concursos públicos Concursos públicos Concursos públicos Concursos públicos Concursos públicos –
Haddad garantiu que a suspensão
dos concursos públicos não atingi-
ria o MEC. Ele afirmou que tanto
os concursos homologados bem
como os concursados serão realiza-
dos e contratados, respectivamen-
te. E informou que para continuar
com o Reuni, os reitores reivindi-

cam alocação de recursos.
 Abono de Permanência Abono de Permanência Abono de Permanência Abono de Permanência Abono de Permanência –

O secretário da Sesu se dispôs a estu-
dar essa e outras questões relaciona-
das ao aprimoramento da carreira.

 Alteração na estrutura da Alteração na estrutura da Alteração na estrutura da Alteração na estrutura da Alteração na estrutura da
tabelatabelatabelatabelatabela – A mudança na tabela,
ampliando os padrões de vencimen-
to e níveis de capacitação, é uma das
reivindicações caras ao movimento.
Com a reforma da Previdência de
2003, os trabalhadores ficaram esta-
cionados no último padrão de ven-
cimento. O secretário da Sesu cons-
truirá um calendário com a Fasu-
bra para as próximas semanas para
debate na Comissão Nacional de
Supervisão da Carreira e em mesas
com a direção da Fasubra e MEC.

 10/3 - Dia Nacional de Luta nas Entidades de Base,
com reuniões com reitores para entrega de material
elaborado pela Fasubra sobre a MP 520. Cobrar posição.
 11/3 - Dia Nacional de Luta nas Entidades de Base

em reunião com parlamentares locais.
 12 a 14 /3 - Seminário Plano Nacional de Educação.
 14 a 18/3 - Semana de mobilização com atividades

nos HUs.

Calendário de lutas da Fasubra
 15/3 - Rodada de assembleias nas bases para avaliar

indicativo de greve.
 18/3 - Dia Nacional de Luta contra a MP 520, com

paralisações.
  26 /3 - Plenária nacional para deliberar sobre indicativo de greve.
 27/3 - Reunião ampliada das entidades do Serviço

Público Federal.
 28 /3 - Indicativo de greve.

Nos dias 23 e 24, a Fasubra
reuniu na UNb entidades nacio-
nais, movimento social e gover-
no para debater a MP 520.

Participaram representantes
da Associação de diretores de Hos-
pitais Universitários e Associação
Nacional dos Reitores das Ifes,

Conselho Nacional de Saúde, Mi-
nistério da Educação e Tribunal
de Contas da União e a Frente
Nacional em Defesa dos HUs e
entidades de base da Federação.

O Jornal do SINTUFRJ, em
sua próxima edição, publicará
os resultados do seminário.
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A medida provisória que cria
a Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares S. A. (EBSERH) foi o
tema mais polêmico da reunião
da Fasubra com o MEC no dia 18.
Ministro e assessores a defende-
ram veementemente. Haddad
chegou a afirmar que estava ple-

MP 520:
Ministro diz que empresa é um fato
Fasubra
respondeu
que irá lutar

Fasubra: MP não garante atuais extraquadros

namente convencido da necessi-
dade da MP, tendo em vista sua
experiência de sete anos à frente
do MEC enfrentando inúmeras
dificuldades em relação à ma-
nutenção dos HUs.

O ministro destacou que o pre-
sidente só assinou a medida por

que havia o risco de demissão de
mais de 24 mil empregados, em
função da determinação do Tribu-
nal de Contas da União. Haddad
acrescentou que há compromisso
de todos os ministérios em defen-
der a medida.

Para ele, não é privatização:

a EBSERH será uma estatal as-
sim como os Correios, a Caixa.
Sustentou que a diretoria da es-
tatal será indicada pelos reitores
e o modelo será o do Hospital de
Clínicas de Porto Alegre (HCPA).
O mesmo que ele defende desde
que está no MEC.

A Fasubra rebateu que
mesmo com a tese de que o
governo Lula estava salva-
guardando 24 mil empre-
gos, o conteúdo da medida
provisória não garante o
ingresso deste contingente
de trabalhadores, pois os
atuais trabalhadores fun-
dacionais não estariam
concorrendo em igualda-
de de condições com o pú-
blico externo, uma vez que
não tinham tempo para es-
tudar para o concurso, e
com isso disputariam em
desvantagem.

A Federação destacou
também que nem mesmo a
contagem de tempo de ser-
viço em área congênere,
como título, garantiria um
diferencial para estes tra-
balhadores, tendo em vista
que a MP não determinou
que este tempo seria conta-
do apenas para os traba-

lhadores dos HUs e sim para
todos os que atuam na área
de saúde.

Na opinião do MEC, o
modelo do HCPA vem fun-
cionando há cerca de qua-
tro décadas, com bons re-
sultados, embora não seja
100% SUS (97% voltado para
o sistema público e 3% aten-
dendo a planos privados).
Haddad adiantou que em
pouco tempo será totalmen-
te SUS. “O hospital precisa
de autonomia, e a defesa do
MEC é uma empresa 100%
pública. Não estamos con-
trapondo modelos e não
vamos discutir o modelo pú-
blico versus o modelo pri-
vado”, disse.

“Temos uma luta muito
antiga contra as fundações
de direito privado ou qual-
quer modelo congênere
(OS, OCIPS etc.)”, contra-
pôs a Fasubra.

 Financiamento Financiamento Financiamento Financiamento Financiamento – O mi-
nistro relatou que todas as pendên-
cias serão resolvidas por meio da
disponibilização dos recursos do
Programa Nacional de Reestrutu-
ração dos Hospitais Universitários
Federais (Rehuf), com investimen-
tos que chegam a R$ 800 milhões.
Ele acredita que inclusive serão sa-
neadas as dívidas das fundações.
Haddad garantiu que haveria re-
cursos para manutenção e que, in-
clusive, as atuais dívidas das fun-
dações estão sendo pagas com re-
cursos públicos.

A Fasubra questionou por que
então não se aplica no modelo
atual vinculado à universidade. Ele
respondeu, textualmente, que a sua
posição bem como a do governo, é
contra as contratações por meio do
RJU para os hospitais universitários.
Mas defendem o regime estatutário
para os demais setores da educação.

 Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal – A Federação ques-
tionou, por sua vez, se a partir da
MP haveria duas formas de contra-
tação e defendeu as premissas fun-
cionais dos hospitais: ensino, pes-
quisa e extensão. Ademais, mos-
trou preocupação quanto aos pisos
salariais que serão praticados a par-
tir da medida.

Diante das ameaças de demis-
são, Haddad citou os exemplos da
Caixa e dos Correios, exemplos si-
milares à empresa que será criada.
E solicitou à Fasubra que trabalhe
em duas linhas: defendendo prin-

cípios e mostrando salvaguardas. E
assegurou que o governo lutará
para implementar o modelo, em-
bora admita que precisa negociar
algumas salvaguardas, para que o
modelo não seja distorcido sob a
gestão de outros governantes.

 Venda de ações  Venda de ações  Venda de ações  Venda de ações  Venda de ações – Haddad
afirmou que não haverá possibili-
dade de venda de ações por ser uma
empresa de sociedade anônima e
que sempre defendeu o modelo do
HCPA. O ministro disse ainda que
a EBSERH será 100% SUS e não
haverá parcerias público-privadas
com as operadoras de saúde, labo-
ratórios etc. A direção da Fasubra
rebateu dizendo ao ministro que as
suas afirmativas não constavam da
MP520, pois esta era muito aberta
e não refletia a sua fala.

 Gestão Gestão Gestão Gestão Gestão – O ministro por
diversas vezes chegou a dizer que o
problema é de gestão. E diante da
discussão acalorada, afirmou cate-
górico: “Não existe vontade po-“Não existe vontade po-“Não existe vontade po-“Não existe vontade po-“Não existe vontade po-
lítica para contratar trabalha-lítica para contratar trabalha-lítica para contratar trabalha-lítica para contratar trabalha-lítica para contratar trabalha-
dores regidos pelo RJU para osdores regidos pelo RJU para osdores regidos pelo RJU para osdores regidos pelo RJU para osdores regidos pelo RJU para os
hospitais universitários dentrohospitais universitários dentrohospitais universitários dentrohospitais universitários dentrohospitais universitários dentro
do governo federal”.do governo federal”.do governo federal”.do governo federal”.do governo federal”.

O ministro ponderou que só
havia uma divergência no gover-
no: “Penso em um modelo públi-
co para os hospitais, resgatando
sua importância”. Haddad lamen-
tou que hoje vão para a iniciativa
privada mais de 70% dos recursos
do SUS, e para ele isso tem de
acabar.

 Salário  Salário  Salário  Salário  Salário – Provocado pela
Fasubra sobre os padrões de venci-
mento dos futuros funcionários e
dos cedidos, o secretário executivo,
Henrique Paim, explicou que ha-
verá pagamento de gratificações
para complementar salários sem-
pre que ocorrerem discrepâncias.
“Haverá incentivos financeiros aos
trabalhadores que aderirem à refe-
rida empresa”, e para os trabalha-
dores das universidades, pelo grau
de qualificação e comprometimen-
to com o trabalho.

A Fasubra enfatizou seu papel
de continuar defendendo os inte-
resses de seus representados e anun-
ciou a realização de seminário so-
bre os HUs nos dias 23 e 24, em
Brasília, para continuar acumu-
lando resistência a esse modelo de
gestão. A Federação garantiu que
irá lutar contra o modelo definido
pelo governo e que não abandona-
rá os princípios defendidos em re-
lação a concepção e modelo de ges-
tão do Estado brasileiro e de seus
trabalhadores.

Haddad insistiu que sempre de-
fendeu o modelo do HCPA para os
HUs e que essa ideia amadureceu den-
tro do governo, afirmou que estão
fechados em torno disso. Had-dad
acrescentou, ainda, que já existe po-
sição favorável dos reitores, do parla-
mento e do governo, e que a Fasubra
não conseguirá atingir seus intentos
nesta questão. Ele deu como já defi-
nida a vitória da posição do MEC.
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Há mais de 10 anos em desvio de função

Solicitada pelo SINTUFRJ
quanto à necessidade de proceder a
um levantamento nas últimas
matérias sobre o reconhecimento
da qualificação profissional, a PR-

PR-4 faz levantamento
4 informou que está concluindo um
levantamento de dados relativos a
incentivo à qualificação, para quem
cursou a educação formal em grau
superior à exigência do cargo, e ela-

bora mecanismos para localizar ca-
sos em que, pelo sistema, não se
pode identificar.

Segundo o superintendente Ro-
berto Gambine, as iniciativas da

PR-4 caminham no mesmo sentido
da reivindicação do SINTUFRJ quan-
to ao desvio de função, reconhecendo
o incentivo à qualificação bem aci-
ma do cargo, mas ponderando que,

na prática, esta é uma dívida que
ficou em aberto no PCCTAE. A  PR-
4 prontificou-se a antecipar, na pró-
xima edição do Jornal do SINTU-
FRJ, alguns resultados deste estudo.

Encarando
desafios

Sebastião Amaro Coelho, 54
anos, 22 de UFRJ. O ex-bancário,
que entrou como servente de obras
e hoje administra o prédio do
maior centro da universidade,
acalenta o sonho de ser cantor. O
trabalho como servente veio de
sua tenacidade em não negar fogo.

Consciente de sua enorme res-
ponsabilidade, ele não desmerece as
oportunidades que teve na universi-
dade. Ficou apenas um mês como
servente e foi auxiliando na admi-
nistração do prédio por sua experi-
ência no banco e como gerente na
antiga cadeia de lojas Arapuã.
Daí foi encarando desafios e as-
sumindo responsabilidades. Da

frente de obras, foi para a gerência da
Manutenção, chegando a cuidar da
ordem e da execução de serviço de 189
homens. Assumir a administração foi
uma consequência natural. “Você as-
sume um compromisso e tem de levá-
lo a sério”.

Para não dizer que Sebastião ten-
tou que a universidade reconhecesse
seu trabalho e sua dedicação, ele en-
trou com processo em 1997: “Quan-
do fiz o pedido, soube que tinha pes-
soas que foram contempladas com
este reparo da função. Procurei o
Sindicato, que me orientou que des-
crevesse minha função, meu grau

Desempregado, viu na oportunida-
de de emprego uma luz no fim do
túnel e encarou o trabalho duro.

De lá para cá são 14 anos ininter-
ruptos de dedicação a resolver os inú-
meros problemas reunidos em cerca
110 mil metros quadrados do com-
plexo do Centro de Ciências da Saúde.
Sebastião teve dificuldades para con-
ciliar trabalho, estudo e família, ten-
tou Comunicação, sente o peso da
sobrecarga de serviço, e, para se sentir
mais realizado, faz atualmente o curso
de música para seguir a carreira de
cantor.

de escolaridade (tinha segundo
grau) e minhas atividades. Foi in-
deferido, e a justificativa foi a de
que só seria possível através da as-
censão funcional ou através de
novo concurso. Então continuei
na mesma. Administrando proble-
ma 24 horas. Depois fui fazer algo
diferente. Senão, você pira. Agora
quero cantar”.

Como administrador, Sebas-
tião, que comanda uma equipe
de 10 pessoas, observa que o des-
vio é uma realidade da estrutura
da universidade: “No CCS, por
exemplo, a minha equipe é for-
mada por de pessoas de idade e
em final de carreira. Aqui a base é
de mais de 30 anos de serviço, e
apenas o mais novo, o adminis-
trador recém-concursado, traba-
lha na função para a qual foi
contratado. São pessoas também
com problemas de saúde e que
não podem mais exercer suas
funções iniciais”.

Valcilene Ribeiro da Costa,
46 anos, 23 de UFRJ, é um exem-
plo de que os problemas de saúde
a levaram ao desvio. Entrou
como copeira no HUCFF, traba-
lhou durante três anos na fun-
ção e depois, por problemas de
saúde, foi para a secretaria da
Nutrição.

Permaneceu durante 11 anos
lá, mas solicitou a disponibili-
dade. Retornou então para o Ins-
tituto de Puericultura e Pedia-
tria Martagão Gesteira (IPPMG)
para reassumir como copeira,
mas diante de vários problemas
de saúde a Divisão de Saúde do
Trabalhador recomendou que
mudasse de local. Valcilene não
podia mais trabalhar como co-
peira.  Assim, foi realocada como
agente de portaria, função que
exerce até hoje.

Mas os problemas no HUCFF

e de saúde não foram obstáculos a
esta mulher que não se acomodou.
Fez cursos técnicos, formou-se pro-
fessora, até se graduar como assis-
tente social faz três anos. Agora,
com os filhos criados, “sou mãe e
pai de família”, conversa com a
direção do IPPMG sobre a possibi-
lidade de alocá-la como assistente
social e em fazer sua pós-gradua-
ção. Sua paixão é trabalhar na área
de saúde.

“Eu sei que vou continuar na
universidade como copeira, já re-
cebo o máximo de qualificação
pelo meu nível, mas isso não é
problema. Quero exercer o traba-
lho que eu abracei. A oportunidade
existe e espero um retorno favorá-
vel da direção. Meu foco de traba-
lho é dentro do hospital. Digo pra
meus filhos e colegas que o saber
nunca te ocupa o tempo. Só te
acrescenta. Não te traz prejuízo.

Por isso, incentivo todos a estu-
dar. Nunca é tarde para conse-
guir. Fazer faculdade foi compli-
cado. Saía às 22h40 para chegar
em Santíssimo à meia-noite,
acordar às 4h para pegar às 7h na

universidade. Foram quatro anos
de sacrifício, e valeu a pena. Me
sinto realizada, completei mi-
nha graduação, e agora estou no
caminho certo. Sou brasileira e
não desisto nunca.”

Apresentamos
nesta edição a saga
de Sebastião
Amaro e Valcilene
Ribeiro, dois
funcionários que
estão há mais de 10
anos em desvio de
função. Hoje um
sonha em sair e ser
cantor. Outra luta
para trabalhar como
assistente social na
universidade,
mesmo sabendo
que não terá sua
realidade funcional
mudada.
O Sindicato
continua a cobrar da
Reitoria um
levantamento do
problema para
saber sua real
dimensão. É o
primeiro passo para
a universidade
demonstrar que
quer mudar esta
situação. Quantos
funcionários estão
em desvio? Quem
são? Onde estão?
A campanha do
SINTUFRJ é pela
valorização dos
técnicos-
administrativos,
tanto do ponto de
vista profissional
quanto do
relacionado à
qualificação.
O dimensionamento
ajudará a
construirmos
instrumentos de
luta.

Quero exercer a profissão que abracei

Fotos: Cícero Rabello
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UNIVERSIDADE

UFRJ faz parceria para saúde da família

Diretor do IFCS elogia CPV do SINTUFRJ
As aulas do Curso Pré-Vestibu-

lar do SINTUFRJ começaram e os
novos alunos já respiram o ar da
universidade. Aliás, este clima uni-
versitário, para um curso pré-vesti-
bular, foi destacado pelo diretor do
Instituto de Filosofia e Ciências
Sociais (IFCS), um dos mais tradi-
cionais institutos da UFRJ.

Marco Antônio Teixeira Gonçal-
ves diz ter orgulho e honra em rece-
ber os alunos do CPV no Instituto de
Filosofia e Ciências Sociais. “O cur-
so é bem-sucedido e há anos tem
um índice de aprovação que beira
os 50%. Além disso, desenvolve a
formação dos alunos, proporcio-
nando-lhes uma visão crítica de
mundo. Para nós é um orgulho e
uma honra receber esses futuros
universitários”.

Há mais de 20 anos que o insti-
tuto reserva uma sala no seu dispu-
tado espaço para as aulas do Curso
Pré-Vestibular do SINTUFRJ. Para
o diretor, frequentar o curso que
funciona na universidade estimu-
la os alunos. “Eles passam a co-
nhecer o ambiente universitário, a
UFRJ, e isso tem grande efeito. Se

sentem mais estimulados a supe-
rar suas dificuldades”.

Marco Antônio destaca tam-
bém o papel do Sindicato em pos-
sibilitar o ingresso para a educação
superior, e não esconde sua satisfa-
ção de escolherem a UFRJ, e que

dirá o IFCS: “O SINTUFRJ com o
CPV prova que isso é possível. Não
somente ingressar, quanto alcan-
çar o conhecimento. Esperamos
que escolham a nossa universida-
de, e particularmente o nosso ins-
tituto. É uma satisfação”.

 Um lugar histórico Um lugar histórico Um lugar histórico Um lugar histórico Um lugar histórico
O Instituto de Filosofia e Ciên-

cias Sociais tem o seu lugar na
História. Funciona em prédio his-
tórico situado no Largo de São Fran-
cisco, no centro do Rio. Este prédio
abrigou a Academia Real Militar,

a Escola Politécnica e, depois, a
Escola Nacional de Engenharia.
Com o desmembramento da Fa-
culdade Nacional de Filosofia, da
antiga Universidade do Brasil , o
IFCS funcionou de 1967 a 1969 em
uma casa da Rua Marquês de Olin-
da, em Botafogo, e foi transferido
para o atual prédio do Largo de São
Francisco, em fins de 1969.

 Novas salas Novas salas Novas salas Novas salas Novas salas
Este ano os alunos contarão tam-

bém com novas salas no prédio do
IFCS. Elas foram reformadas pela di-
reção para melhor receber os alunos
do CPV/SINTUFRJ. O pessoal da ma-
nutenção do instituto trabalhou com
empenho nas obras.

Já o calor, que não deu tréguas na
aula inaugural e está abrasador neste
verão, não será problema. O SINTU-
FRJ providenciou também ar-condi-
cionado para as novas salas. A cada
ano o Sindicato procura melhorar as
opções e as condições do curso para
acompanhar as mudanças na área da
educação. Além da melhoria da in-
fraestrutura, a preparação para o Enem
é um exemplo da evolução do curso.

Atendimento à população do Rio de Janeiro aliado à formação de médicos de saúde pública

O Hospital-Escola São Fran-
cisco de Assis (Hesfa) está implan-
tando, em parceria com o Muni-
cípio do Rio de Janeiro, três equi-
pes de Saúde da Família. Cada
uma atenderá até três mil pessoas
com médico ginecologista, enfer-
meiros, técnicos de enfermagem e
seis agentes comunitários. Para
cada três equipes, haverá uma
equipe de atenção odontológica.

Para o trabalho começar, fal-
ta apenas a Secretaria Municipal
de Saúde adequar o espaço cedido
pelo Hesfa para as equipes se ins-
talarem. A seleção dos profissio-
nais já foi feita por uma banca
formada por professores da UFRJ:
Ana Maria Borralho, Elisabete Pi-
menta, André Feingold e Sergio
Coelho. Os contratados serão pa-
gos pelo município.

Formação de pessoalFormação de pessoalFormação de pessoalFormação de pessoalFormação de pessoal
A Saúde da Família consiste

em visitas domiciliares mensais e
atendimento integral: o que não
for resolvido pelas equipes é caso de
internação. “É a territorialização
da saúde. A Secretaria Municipal
de Saúde e a Defesa Civil priorizam
a organização dos territórios inte-
grados de atenção a saúde, que são

as teias. Mas para isso é necessária
uma ampliação da formação de
recursos humanos, e aí entra o de-
bate sobre a participação dos hos-
pitais universitários na atenção a
saúde da população”, adverte a vice-
diretora do Hesfa, Maria Catarina
Salvador da Motta.

Segundo a dirigente, a parceria
do Hesfa com a Secretaria de Saúde
do Rio de Janeiro engloba também
uma proposta acadêmica para o
município.

“No momento em que a polí-
tica pública de saúde do país é a
expansão da estratégia da saúde da
família, passa ser necessária a ca-
pacitação de profissionais para esse
fim. E o Hesfa propõe, com a inser-
ção nas equipes, uma proposta pe-
dagógica em saúde da família.
Atendimento à população e forma-
ção de pessoal, isso é o que ocorrerá
na prática”, explica Maria Catari-
na, que é professora adjunta da Es-
cola de Enfermagem Anna Nery.
Ela alerta para o fato de a UFRJ
estar formando profissionais de
saúde somente para o setor priva-
do: “As especialidades seduzem
mais os estudantes de medicina que
a política de saúde da família”,
afirma.

Formação voltada à saúde da mulher
 O Hospital São Francisco de Assis é pioneiro na

UFRJ na formação de profissionais capazes de aten-
der às necessidades de assistência à saúde da mulher
de forma integralizada.

Desde 2009, oferece a Residência Integrada Mul-
tiprofissional em Saúde da Mulher. O curso foi
aprovado pelo MEC e tem bolsas do Ministério da
Saúde. Atualmente, são seis residentes de três áreas
distintas: enfermagem, psicologia e serviço social.
Em saúde da família, 11.

 Restauração Restauração Restauração Restauração Restauração
Ao contrário do que pode pensar quem observa a

fachada e a estrutura do Hospital, tão carente de restau-
ro, a unidade está viva e, como se vê, produzindo muito.
Mas, como reconhece o portal da UFRJ, o Hesfa está
próximo do objetivo de se tornar um centro de referên-
cia no ensino da atenção básica de saúde e da estratégia
de saúde da família na UFRJ, em particular com a
aprovação, pelo Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), do financiamento às
obras de restauração tão necessárias.

Fotos: Cícero Rabello

SALAS reformadas no IFCS para acolher os alunos do Curso Pré-Vestibular do SINTUFRJ

PRÉDIO tombado do Hesfa recebeu recursos para a merecida restauração



A terça-feira gorda de carnaval terá, este ano, um quê de muito
especial. Espera-se que as cores vermelho e lilás (com todos os seus
matizes) encham as ruas e o cheiro de flores leve para longe o odor forte
de xixi. Porque a folia de confete e serpentina vai abrir alas para as
comemorações do 8 de Março – Dia Internacional da Mulher.

Como sempre, em se tratando de 8 de Março, a CUT-Rio sai na frente
e convoca a mulherada para participar do Bloco Maria Vem com as
Outras, que sairá às 16h da Praça Cardeal Câmara e percorrerá as ruas da
Lapa, até as folionas se cansarem. A Secretaria da Mulher Trabalhadora
(2204-9307) aguarda o contato das combativas companheiras com
faixa, viseira e boné feminino.

As trabalhadoras do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva (Iesc)
estão mobilizadíssimas para participar do Maria Vem com as Outras e
querem adesões. Os interessados devem entrar em contato pelo e-mail
conversademaria@gmail.com, facebook Maria Vemcomasoutras /
Orkut: Maria Vem com as Outras/ Twitter: @Mariavcaoutras ou pelos
telefones: 8886-3761, 9356-2825/8277-7180.

Um carnaval
muito vermelho e
lilás para você...

ABRAM ALAS PARA ELAS

História

Ficha técnica

Roteiro de mais blocos cutistas

O bloco é constituído de mu-
lheres da cidade do Rio de Janeiro e
tem por objetivo expressar e liber-
tar a identidade feminina, falan-
do sobre a desigualdade de gênero e
contradições ainda presentes em
nossa sociedade. Utiliza a “irreve-
rência e arte com samba no pé”
para falar sobre a vida das mulhe-
res, que ainda hoje reúne alegria e
tristeza, avanços e desigualdades,
luta e graça. Por isso o bloco é
comemorativo do Dia Internacio-
nal da Mulher, que tem como par-
ceria a mais fina bateria de mu-
lheres da cidade, a “Fina Batuca-

da”, composta por cerca de 200
mulheres sob a batuta do Mestre
Riko.

A primeira vez que o Maria Vem
com as Outras desfilou foi em mar-
ço de 2010, quando foi às ruas da
Lapa enfatizar a condição da mu-
lher no mundo e a vida pela pers-
pectiva feminina. As idealizadoras
do bloco acreditam que, com irre-
verência, leveza e alegria, colabo-
ram para a construção de um mun-
do em que sejamos “socialmente
iguais, humanamente diferentes e
totalmente livres”.

Em 2011 o objetivo é potencia-

lizar nossas expressões através do
samba, das vozes, do batuque, do
remelexo, das roupas, da poesia e
da arte das mulheres. Se inspiran-
do e recontando a história, a cora-
gem e a vida das grandes guerrei-
ras, escritoras, atrizes, donas de
casa, professoras, mães, filhas...

A CUT-RJ recomenda que,
neste carnaval, sindicatos, fe-
derações e confederações que te-
nham bloco de carnaval cons-
tituído e vão às ruas, levem pelo
menos uma faixa com os dize-
res: “Pelo Fim da Violência con-
tra as Mulheres”.

“Irreverência e arte com samba
no pé pra mostrar que a história
também foi escrita pela mulher”.
Esta é a palavra de ordem do bloco
comemorativo do Dia Internacio-
nal da Mulher. Cores: vermelho e
lilás. Repertório: marchinhas, sam-
bas, reinterpretações e composições

próprias que tenham relação com
a vida das mulheres. Intérpretes:
Celine Abreu, Clara Anastácio,
Flávia dos Prazeres e Letícia Per-
siles. Cavaquinho: Laila Aurore.
Maria Vai com as Outras canta
celebrando o Dia Internacional
da Mulher:

Esse  é o bloco para mudar nossa história
Somos Maria, viemos pra viverIluminando a trajetória e a vitória

De mulheres que fizeram acontecer.Vem cantar
Maria Vem com as Outras, vem dançar

Sobe essa poeiraVem se libertarTodo mundo tem o seu lugar.
Da literatura de Simone de Beauvoir

Ao sertão de Maria BonitaLélia Gonzalez faz a gente se orgulhar
Ô ô, abre alas que a Chiquinha vai passar!No choro, no riso,Na valsa, no sambaUm novo mundo queremos criar

Sem violência pra poder sonhar.

Quinta-feira, 3 de março:Quinta-feira, 3 de março:Quinta-feira, 3 de março:Quinta-feira, 3 de março:Quinta-feira, 3 de março:
É Pequeno Mais vai Crescer (trabalhadores em telecomunicações). Concentração na Rua

Alexandre Makenzie, esquina com Rua Senador Pompeu,Centro (Embratel). Desfila pelas ruas
do Centro da Cidade, a partir das 18h30 até cansar. Cor: verde-limão.

Sexta-feira, 4 de março:Sexta-feira, 4 de março:Sexta-feira, 4 de março:Sexta-feira, 4 de março:Sexta-feira, 4 de março:
Vestiu uma Camisinha Listrada e Saiu por Aí (trabalhadores do ramo bancário). Concen-

tração em frente à Candelária, às 17h. Cores: azul e branco.

Sábado, 5 de março:Sábado, 5 de março:Sábado, 5 de março:Sábado, 5 de março:Sábado, 5 de março:
A Secretaria da Mulher Trabalhadora da CUT-RJ recomenda que homens e mulheres

cutistas mobilizem os trabalhadores, através dos sindicatos, a participar do Bloco Cordão da
Bola Preta levando faixas, vestindo camisetas e usando adesivos com dizeres alusivos ao fim da
violência contra a mulher.

Às mulheres e homens que
acreditam que nada deve ser
impossível de mudar
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