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ASSEMBLEIA GERAL
Quinta-feira, dia 17 de março, às 14h, no auditório do Quinhentão (CCS)
Pauta: Discussão do indicativo de greve

Debate no IPUB

Reunião no CT

Com a presença significativa de extraquadros, o SINTUFRJ realizou no dia 2, no Instituto de
Psiquiatria, mais um debate sobre a MP 520. A professora de direito privado da UFF, Sônia
Brandão Soares, analisou a MP.  PÁGINA 4

As conclusões das análises sobre a MP que autoriza a criação da Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares S.A. (EBSERH) reforçaram as preocupações levantadas pelo SINTUFRJ
nos debates que já realizou no Fundão e Praia Vermelha a respeito do futuro dos hospitais
universitários e de todos os trabalhadores das universidades federais. PÁGINA 3

Fasubra organiza seminário
A Fasubra realizou seminário sobre a MP 520, dias 23

e 24 de fevereiro, na UnB, reunindo representantes de
diversas entidades nacionais. O encontro revelou que a
categoria não tem ainda noção do que representa a MP.

Andifes se posiciona sobre MP
Houve dirigentes que defenderam a criação e outros

que se contrapuseram a ela. Aloísio Teixeira (UFRJ) e
Helvécio Reis (UFSJ) registraram votos contrários. Con-
selho Pleno aprova documento sobre os HUs. PÁGINA 5

Aprimoramento da Carreira
A necessidade da ascensão funcional e de reclassifica-

ção de cargos para o aprimoramento da Carreira fica
evidente com a profusão de casos de aperfeiçoamento
profissional sem o devido reconhecimento. A PR-4 fez
levantamento e inicia estudo para dimensionamento de
pessoal. PÁGINAS 7 E 8
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Nossos direitos

Aposentadoria
por invalidez

A Lei n° 11.907, de
março de 2009, alterou
substancialmente a con-
cessão da aposentadoria
por  inval idez :  porque
além da aposentadoria por
invalidez ser precedida de
licença para tratamento
de saúde, por um período
não excedente a 24 meses,
são consideradas apenas
as licenças motivadas pela
enfermidade motivadora
da invalidez ou doenças
correlacionadas.

Deve-se atentar, ainda,
que, de acordo com o dis-
posto no Boletim da UFRJ
n° 422, está prevista a
soma dos períodos de li-
cença médica para trata-
mento de saúde, ou seja,
as licenças médicas fun-
damentadas têm sido so-
madas, sendo determina-
da tal aposentadoria quan-
do se alcance o somatório
total de 730 dias de licen-
ça para tratamento de saú-
de, valendo, para tanto,
quando ident i f icada a
mesma patologia.

As aposentadorias por
invalidez decorrentes de li-
cença médica igual ou su-
perior a 730 dias não con-
tínuos devem observar a
regulamentação da Lei n°
11.907/09, que prevê para
esses casos de aposentado-
ria que sejam considera-
das para o cálculo as li-
cenças concedidas para a
mesma enfermidade ou
doenças correlacionadas.
Caso o servidor não con-
corde com a conclusão da
junta médica, pode recor-
rer administrativamente,
requerendo, inclusive, a re-
alização de nova perícia.

Declaração de
rendimentos

A PR-4 informa que
apenas os servidores po-
dem obter suas declara-
ções de rendimento atra-
vés do SIAPEnet (site do
Sistema Integrado de Ad-
ministração de Recursos
Humanos – SIAPE), da
mesma forma que aces-
sam o contracheque.

Os postulantes à vaga do reitor
Aloísio Teixeira começam a se mo-
vimentar para conquistar os votos
dos três segmentos: estudantes, téc-
nicos-administrativos e docentes.
Esta terça-feira, dia 15, é a data de
inscrição das candidaturas.

A eleição ocorrerá de 11 a 13 de
abril e o resultado será divulgado no
dia seguinte, 14. Até 8 de abril, os
candidatos poderão realizar debates.
Fale com a Comissão Eleitoral aces-
sando o blog www.ufrjccps 2011.blo-
gspot ou o e-mail ufrj.ccps2011
@gmail.com

Candidatos apresentam suas propostas
Eleição de reitorEleição de reitorEleição de reitorEleição de reitorEleição de reitor

De novembro de 2010 a janei-
ro deste ano, a Cidade Universitá-
ria registrou vários casos de se-
questros-relâmpagos e assaltos
dentro de unidades. A maioria das
ocorrências foi no estacionamen-
to do Centro Tecnológico, que é
pago. Entre as vítimas da ação dos
bandidos estão o diretor da
Coppead, professores e técnicos-
administrativos da Coppe.

As Polícias Militar e Civil e a
Divisão de Segurança da UFRJ
(Diseg) se uniram no reforço ao po-
liciamento no campus. Tudo indi-
ca que são quadrilhas que passaram
a agir no Fundão atraídas pelo au-
mento da movimentação de pessoas

Mais segurança para o Fundão

Veja o calendário de debates:Veja o calendário de debates:Veja o calendário de debates:Veja o calendário de debates:Veja o calendário de debates:
Em marçoEm marçoEm marçoEm marçoEm março
Dia 22, às 18h, no auditório
do CFCH;
Dia 24, às 15h, no auditório
do Polo em Macaé;
Dia 29, às 10h, no auditório
do CT.
Em abrilEm abrilEm abrilEm abrilEm abril
Dia 4, às 10h, no auditório
do Quinhentão (CCS);
Dia 5, às 10h, Polo de Xerém, sala 1.

e veículos, em função principal-
mente da entrada em operação das
novas instalações da Petrobras.
Atualmente, o patrulhamento é fei-
to por policiais a pé e em viaturas.

Ação dos bandidosAção dos bandidosAção dos bandidosAção dos bandidosAção dos bandidos
As vítimas de sequestros-re-

lâmpago são abordadas quando
estão caminhando nos estaciona-
mentos em direção ao veículo ou
quando já estão dentro dele. Elas
não são levadas para fora do cam-
pus enquanto os bandidos agem
com seus cartões de banco e de
crédito. Já os assaltos nos prédios
são praticados dentro de salas.
“Tudo é feito sem violência. Os

ladrões utilizam carros ‘insulfil-
mados’, informou o diretor da Di-
seg, Jorge Trupiano de Souza.

Os vigilantes lamentam po-
der fazer tão pouco para conter a
onda de assaltos no Fundão, já
que não têm poder de polícia e por
isso nem ao menos podem abor-
dar suspeitos. “Oficialmente não
podemos nem patrulhar”, quei-
xou-se Trupiano. Mas essa limi-
tação do cargo nunca foi seguida
pela Diseg, que atualmente está
mais visível no Fundão com a in-
tensificação das viaturas nas ruas:
“Zeramos a presença de vigilan-
tes dentro dos prédios e nos esta-
cionamentos, estamos todos nas

pistas”, disse Trupiano.
Ele acredita que a presença dos

vigilantes nos principais pontos
do campus (ao redor de estaciona-
mentos e nas entradas e saídas dos
prédios) contribui para inibir as
investidas dos criminosos.

ResponsabilidadesResponsabilidadesResponsabilidadesResponsabilidadesResponsabilidades
Para o diretor da Diseg, cabe

aos estacionamentos pagos garan-
tir a segurança dos usuários, inclu-
sive o ressarcimento dos prejuízos.
“Se ganham dinheiro explorando
áreas da universidade, como po-
dem ficar isentos de responsabili-
dade em situações como essas? Eles
pagam seguranças?”, indaga.

A CUT-RJ realizou de 11 a 13
de fevereiro, em Araruama, en-
contro estadual de formação
para discutir a elaboração das
diretrizes, prioridades e planos
de ação da formação sindical da
Central. O encontro reuniu 17
entidades, 13 sindicatos, duas
federações, com a participação
de 35 dirigentes.

O SINTUFRJ foi representa-
do pelos coordenadores Eliane
Nascimento e Carlos Pereira.
Helder Molina e Roberto Pon-
ciano coordenaram os trabalhos.
Segundo Eliane, no encontro foi
apresentado o plano nacional de
formação de dirigentes para
2011 e definidas prioridades para
os sindicatos estaduais.

Os sindicatos deverão fomen-
tar a formação de formadores,
organizar sua representação sin-
dical de base e investir em for-
madores voltados para gestão de
políticas públicas e negociação

CUT promove encontro de formação

coletiva. “A criação de uma rede
de formação em parceria com
os sindicatos e a construção de
blogs para socializar as infor-
mações são mais uma das ações
que as entidades devem se esfor-
çar para iniciar este trabalho”,
informou Eliane.

Do encontro sairá um re-
latório sobre as demandas e
planos de trabalho sobre a
formação.

Um ano do CVA
No dia 3 de março o Centro de

Vacinação de Adultos completou
um ano de funcionamento na
nova sede, no CCS. A data foi mar-
cada com a continuidade das cam-
panhas que alertam para a necessi-
dade dos profissionais estarem com
suas carteiras de vacinação em dia.

Aposentadoria especial em debate no Museu
Os companheiros do Museu

Nacional convidam para a reunião
no dia 16, quarta-feira, às 13h, no
auditório do Museu, cuja a pauta
abordará a questão da insalubrida-
de e aposentadoria especial. Esta-
rão presentes a diretora do Museu
Nacional, Claudia Rodrigues, a di-

retora da Divisão de Legislação da
UFRJ, Gil Maria Oliveira, o supe-
rintendente de Pessoal, Roberto
Gambine, o diretor administrativo
do Museu, Wagner Martins, a dire-
ção e o Departamento Jurídico do
SINTUFRJ, além de um represen-
tante do INSS.

A subsede do HU – que teve sua
atividade suspensa em razão das
obras no hospital – já está funcio-
nando em seu horário normal. Por-
tanto, voltam também, no horário

de sempre, os plantões do Departa-
mento Jurídico. O da área Cível é
às quintas-feiras, das 9h às 12h. O
da área Trabalhista, às terças-fei-
ras, no mesmo horário.

Funcionamento da subsede do HU

Foto: Cícero Rabello
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CAMPANHA 2011

Assembleia quinta-feira, dia 17,
delibera sobre indicativo de greve

A MP 520, o calendário de lutas
da Fasubra e os informes sobre a
participação da categoria nos últi-
mos eventos em Brasília (marcha
e plenária) foram os assuntos dis-
cutidos pelos trabalhadores na quar-
ta-feira, dia 2 de março, no auditó-
rio do CT. O total dos presentes não
foi suficiente para instalação de
assembleia, que deu lugar a uma
reunião. Mas na quinta-feira, dia
17, os técnicos-administrativos rea-
lizam assembleia e recolocam a
campanha salarial e a defesa dos
HUs como patrimônio público sob
gestão pública de volta ao centro
das suas prioridades coletivas.

Na reunião no CT, as conclu-
sões sobre as análises referentes à
MP que autoriza a criação da Em-
presa Brasileira de Serviços Hospi-
talares S.A. (EBSERH) reforçaram
as preocupações levantadas pelo
SINTUFRJ nos debates que já reali-
zou no Fundão e na Praia Verme-
lha, a respeito do futuro dos hospi-
tais universitários e de todos os tra-
balhadores das universidades fede-
rais. “Se deixarmos passar nos HUs,
a porteira estará aberta para o mes-
mo ocorrer com outras unidades”,
disse a  coordenadora-geral da en-
tidade, Neuza Luzia.

Cai a fichaCai a fichaCai a fichaCai a fichaCai a ficha
Com a EBSERH, os trabalha-

dores dos HUs do sistema RJU con-
tinuarão sendo pagos pelo MEC,
mas se submeterão às regras e or-
dens da empresa gestora. Os extra-
quadros, ao contrário do que tem
sido dito por diretores dos hospi-
tais que defendem a existência da
empresa, como do HU e do IPPMG,
por exemplo, somente serão efeti-
vados se forem aprovados em con-
curso público. No máximo, pode-
rão ser contratados por dois anos,
mediante prova de currículo e ex-
periência. “Deterioração e fragili-
dade das relações de trabalho e tra-
balhistas” foram alguns dos pon-

tos negativos apontados por Neuza
diante da confusão futura que se
instalará nas universidades. Mil-
ton Madeira, do HU, lembrou que
a empresa é anunciada como a
maior na área de saúde da América
Latina. “Se continuarmos nestas
condições (desmobilizados, alhei-
os aos fatos), estaremos decretando
o fim da categoria”, prevê. A coor-
denadora sindical Gerly Miceli ques-
tiona: “Nós somos estatutários, mas
seremos avaliados por privados? E
quem vai bancar a aposentadoria
dos estatutários? Diretor de HU será
a rainha da Inglaterra, pois não
vai mandar nada. Essa MP é a pri-
vatização da educação e da saúde
numa tacada só, o maior ataque já
feito ao serviço público”.

Neuza Luzia chamou a aten-
ção para a agilidade do governo
em materializar o seu propósito:
“a empresa já tem até estatuto e a
sede ficará em Brasília”. Acrescen-
tou que a campanha de convenci-
mento de reitores e dirigentes dos
HUs é grande por parte do Ministé-

rio da Educação, mas que a Andi-
fes aprovou resolução com condi-
cionantes à implantação da em-
presa. “São tantas as exigências
que torna impossível a excelência
da EBSERH”, adiantou a sindica-
lista.

Caravana e plenáriaCaravana e plenáriaCaravana e plenáriaCaravana e plenáriaCaravana e plenária
Um dos representantes da cate-

goria na plenária da Fasubra, em
Brasília, Milton Madeira, infor-
mou que a Medida Provisória 520
foi considerada como um dos pio-
res ataques ao RJU. “Mobilização
contra a MP é o que tem que ser
feito, porque ela abre precedente:
outras unidades das Ifes podem vir
a ter também empresas as agluti-
nando e dirigindo-as. É a precari-
zação da qualidade da prestação
dos serviços-fim da universidade
para a sociedade. O celetista será
maioria na UFRJ, e é preciso fazer
a discussão política e a conscienti-
zação tanto dos novos como dos
antigos trabalhadores sobre o que
está ocorrendo”, defendeu.

Gerly Miceli, uma das coorde-
nadoras da caravana a Brasília,
complementou o informe: “Foi
uma plenária atípica, porque par-
ticiparam delegados, caravaneiros
e observadores. Não houve debate,
mas informes”. Segundo a coorde-
nadora sindical, 90% dos manifes-
tantes do ato no Planalto Central
eram da base da Fasubra, embora a
atividade tenha contado com a
adesão de quase todas as entidades
representativas do serviço público
federal.

Como havia várias categorias
juntas, foi tirada uma comissão
para tentar marcar uma reunião
com a ministra Miriam Belchior,
do Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão. A iniciativa re-
sultou em fracasso “A comissão não

foi recebida e a chefe de gabinete
da ministra se limitou a informar
que foi delegada ao secretário de
Recursos Humanos do ministério,
Duvanier Paiva, a tarefa de nego-
ciar com o serviço público. Foi uma
atitude muito ruim do governo, e
ele mostrou que o diálogo vai ser
difícil”, conclui Gerly.

O quadro nacional mostrou
para a dirigente do SINTUFRJ que
a categoria nas universidades se di-
vidia na plenária, em “muito ex-
citada com a perspectiva de greve e
cautelosa, pedindo mais debates”.
Foi aprovado que o calendário de
lutas proposto inicialmente pela
Fasubra será debatido na plenária
da Federação dia 25 de março.

Campanha 2011Campanha 2011Campanha 2011Campanha 2011Campanha 2011
O calendário de eventos da Fa-

subra, que culmina com a decreta-
ção de greve, preocupa a direção do
SINTUFRJ, que tem dividido com
os trabalhadores as suas dúvidas,
conforme fez na reunião no CT,
dia 2. Os coordenadores da entida-
de avaliam que é preciso reforçar a
pauta de reivindicações e mais tem-
po para conscientizar e mobilizar
a categoria.

Fotos: Cícero Rabello
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MP 520

Com a presença significativa
de extraquadros das unidades de
saúde da Praia Vermelha, o SIN-
TUFRJ realizou na quarta-feira, dia
2, no auditório Henrique Roxo, do
Instituto de Psiquiatria, mais um
debate sobre a Medida Provisória
520, que autoriza o governo a criar
a Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares S.A. (EBSERH). Cou-
be à professora de direito privado
da UFF, Sônia Brandão Soares, ana-
lisar a MP e responder às dúvidas
dos trabalhadores.

O governo ao editar a MP inspi-
rou-se, segundo Sônia, nas propos-
tas aprovadas em municípios de
mais de 500 mil habitantes para
resolver problemas de déficit de aten-
dimento em hospitais públicos, mas
que não foram bem-sucedidas. Um
dos motivos foi

Debate do SINTUFRJ expõe farsa da MP
Extraquadros, centro do debate, esclareceram as dúvidas em relação ao seu futuro na UFRJ

que a prestação de serviços à popula-
ção mais pobre não melhorou, e,
por outro lado, a implantação de
modelos mistos de gestão contraria
a Constituição, que obriga que as
funções típicas de Estado sejam pres-
tadas por  servidores estatutários (re-
gidos pelo RJU).

Por que a MP é ruimPor que a MP é ruimPor que a MP é ruimPor que a MP é ruimPor que a MP é ruim
Os projetos que teriam servido

de exemplo para a MP 520, mas
que não fizeram sucesso nos mu-
nicípios populosos para reduzir a
carência na prestação de serviços de
saúde pública são as OSs ou OS-
CIPs: Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público e as coo-
perativas de atendimento de servi-
ços médicos ( prestadoras de servi-

ços), porque”, se-
gundo Sônia
Brandão, “aten-
dem a necessida-
des de implan-
tação de mode-
los mistos de
gestão (públi-
co/privado),
que permi-

tem uma maior flexibilização de
funcionamento da máquina”.

A professora e advogada pergun-
ta: “Será possível conciliar dois re-
gimes de contratação de pessoal
(público e privado)? Como ficará a
arrecadação previdenciária para o
futuro se a mão de obra terceiriza-
da aumentar em proporção maior
que a estatutária? Quem vai arcar
com a folha de pagamento de apo-
sentados estatutários, tendo em vis-
ta que os custos de manutenção
das empresas criadas continuão
com o Estado (União), que passa-
rá, inclusive, a arcar com os tribu-
tos? Ou seja, aumentará a despesa
sem aumentar a receita”.

Outro ponto confuso, segundo
Sônia, é como ficará a situação dos
trabalhadores com a empresa. “Se
forem contratados pela empresa,
serão celetistas (regime previden-
ciário pelo INSS). Porém, há previ-
são de contratos temporários (arti-
gos 12 e 13). Seria mais ou menos
o que ocorre com os professores subs-
titutos: entram pelo regime da CLT,
arrecadam para o INSS, podem per-
manecer por dois anos e vão embo-

ra. Isso, além de criar uma situa-
ção de falta de continuidade – e
em pesquisa isso é temerário – por
haver alto giro de pessoal, também
vai acarretar uma grande diferen-
ça de remuneração e direitos entre
os que forem servidores (estatutá-
rios) e os contratados (empregados
da EBSERH)”.

Nada para os extraquadrosNada para os extraquadrosNada para os extraquadrosNada para os extraquadrosNada para os extraquadros
A solução real para os extraqua-

dros, de acordo com a solicitação do
Tribunal de Contas da União (TCU),
segundo Sônia, seria a realização de
concursos públicos para efetivar
aqueles que, realmente, têm condi-
ções de sêlo. “Na  verdade”, frisou,
“eles estarão trocando a situação de
terceirizados (prestadores de serviços)
pela de empregados em regime de
CLT (privados), porém com contra-
tos temporários. Não sei se isso inte-
ressa aos extraquadros”.

Juridicamente, a empresa é de-
finida como “pública sob a forma
de sociedade anônima... com perso-
nalidade jurídica de direito privado
e patrimônio próprio” (artigo 1º), o
que, na análise crítica da professora,

revela um problema: “Aparenta uma
contradição, já que, na administra-
ção indireta, o que geralmente é
capital privado, na forma de S.A., é
sociedade de economia mista, e não
empresa pública. As empresas públi-
cas, tipo a Embrapa, a ETC, a CEF,
não têm o capital social dividido
em ações e o Estado tem o poder
decisório sobre a sua direção e con-
trole de capital”.

O ensino talvez não corra ris-
co com a entrada em cena da
EBSERH – arrisca Sônia, pois ava-
lia que os projetos político-peda-
gógico das Ifes são votados e apro-
vados pelo colegiado e seus atores
(alunos, professores e técnicos-ad-
ministrativos) –, mas a pesquisa e
a extensão certamente: “Se houver,
por exemplo, um financiamento
por meio de contrato com uma
instituição privada, esta, ao finan-
ciar a pesquisa ou projeto, vai dire-
cioná-lo, tendo em vista os seus
interesses. O que, de certa forma,
quebra a ideia de autonomia e li-
berdade de pesquisa, pois esta fica-
rá atrelada às demandas de quem
financia”.

Mesmo que a universidade as-
sine contrato com a (EBSERH), o
Complexo Hospitalar e de Saúde
da UFRJ não será afetado, opina o
superintendente geral do Conse-
lho Executivo Provisório do CH, o
médico Armando Nogueira. “A
EBSERH não muda a situação atu-
al do Complexo Hospitalar, cuja
função é integrar as unidades de
saúde da UFRJ tornando-as com-
plementares”, explicou, acrescen-
tando: “A ideia do CH-UFRJ é au-
mentar a eficiência da gestão da
nossa rede, possibilitando melhor
ensino, pesquisa e assistência”.

O complexo e a empresa pro-
posta pela Medida Provisória 520
são duas estruturas distintas, afir-
ma Nogueira. “O Complexo Hos-
pitalar precisa organizar a rede
interna de unidades de saúde para
que estas sejam complementa-
res: nós não precisamos duplicar
serviços, nós precisamos centra-
lizar compras para ter escala su-
ficiente e obter melhores preços;
e precisamos oferecer locais de
treinamento para as unidades
acadêmicas ligadas à área de saú-
de nos diferentes níveis de aten-
ção. Os grandes grupos privados

já descobriram isso e, cada vez
mais, funcionam em conglome-
rados. Estamos apresentando isso
agora  e, mesmo assim, com
grandes dificuldades, pois ainda
temos várias pessoas que não en-
tendem a importância do Com-
plexo Hospitalar e de Saúde da
UFRJ. Já a EBSERH é uma em-
presa para viabilizar recursos hu-
manos, investimentos etc. nos
HUs”.

Na opinião do superintenden-
te, é difícil prever se a nova em-
presa irá ou não resolver a crise
que se perpetua nos HUs: “Os HUs

sofrem de um problema crônico
de uma política perversa de re-
cursos humanos e de investimen-
tos. A EBSERH, ou qualquer ou-
tra alternativa, terá que ter von-
tade política de enfrentar esta si-
tuação”, e cita como sendo um
bom exemplo o Hospital de Clí-
nicas de Porto Alegre.

Motivação antigaMotivação antigaMotivação antigaMotivação antigaMotivação antiga
Para Armando Nogueira, a po-

lítica de não se ter servidores no
Regime Jurídico Único em vários
setores da administração federal é
antiga, e uma parcela da culpa de

isso ocorrer é do próprio servidor.
“Para revertermos isso, precisamos
ter um compromisso maior com
a sociedade. O governo está pro-
pondo a EBSERH porque quer ter
um melhor controle de seus in-
vestimentos e cobrar resultados.
Nós precisamos provar para a soci-
edade que, mantida a nossa auto-
nomia e com mais recursos, cum-
priremos as metas que pactuamos
com ela (a sociedade). Nós nunca
fizemos isso e os nossos serviços
pioraram. Em parte por falta de
recursos e em parte por falta de
comprometimento nosso”.

Superintendente do Complexo Hospitalar opina

Fotos: Cícero Rabello



Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 943 - 7 a 20 de março de 2011 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br – 5

MP 520

Seminário da
Fasubra
reforça críticas
à MP 520

Íntegra do documento
O Conselho Pleno da Andifes,

entidade que representa as 59
Universidades Federais, reunido
no dia 24 de fevereiro de 2011, ao
analisar os graves problemas dos
46 hospitais universitários, vin-
culados a 32 universidades, ava-
liou e apresenta aos governos fe-
deral, estaduais e municipais,
bem como ao Congresso Nacio-
nal e à sociedade brasileira, as
posições que se seguem.

Os hospitais das universida-
des federais são unidades acadê-
micas que têm como funções pre-
cípuas e finalísticas o ensino, a
pesquisa e a extensão na área de
saúde, são componentes estrutu-
rantes do Sistema Único de Saú-

de (SUS), responsáveis pelo atendi-
mento a uma parcela significativa
da população brasileira, notada-
mente a mais carente.

Nas últimas décadas, por suas
características de gratuidade, ele-
vada tecnologia e complexidade,
estas unidades têm tido sua dimen-
são e finalidade progressivamente
aumentadas para atender a assis-
tência à saúde, sobretudo os casos
de alta complexidade. Esta legíti-
ma demanda da sociedade brasi-
leira foi sempre atendida com
compromisso na qualidade e no
respeito ao usuário, não sendo pos-
sível e ético, por sua natureza pú-
blica, escolher ou selecionar, por
origem ou doença, aqueles que pro-

curam estas unidades públicas de
saúde.

O crescimento dessa oferta de
serviços não foi acompanhado pelo
correspondente aumento de recur-
sos para o financiamento do siste-
ma, tampouco pela reposição e
ampliação de pessoal. Isso obrigou
a soluções heterodoxas, contesta-
das pelos órgãos de controle, e tam-
bém gerou déficits orçamentários
que se acumularam nos últimos
anos.

O Ministério da Educação atra-
vés da sua Coordenadoria de Hospi-
tais Universitários estudou, anali-
sou e levantou criteriosamente a
situação de cada HU, sabendo-se
agora, exatamente, o que falta de

recursos humanos, financeiros e
infraestrutura. Esta situação foi
reiterada inúmeras vezes e apresen-
tada ao governo federal conjunta-
mente com a proposta de solução
natural, qual seja, a reposição de
pessoal e ampliação do financia-
mento.

No final de 2010, o governo
federal, buscando resolver essa si-
tuação, editou a MP 520 que auto-
riza a criação da Empresa Brasilei-
ra de Serviços Hospitalares, EB-
SERH. Neste contexto, a Andifes
afirma que, preliminarmente,
deve-se saldar os déficits orçamen-
tários e resolver os problemas acu-
mulados ao longo dos anos, quais
sejam:

• Reposição de pessoal atra-
vés de concurso público e remu-
nerado pelo Tesouro da União;

• Financiamento apropriado
para infraestrutura, custeio e equi-
pamentos;

• Aumento da eficiência de
gestão com apoio administrati-
vo;

• Dimensionamento e quita-
ção do passivo trabalhista dos em-
pregados atualmente contratados
pelas fundações de apoio;

• Viabilização de hospitais
universitários para todas as IFES
que têm cursos na área da saúde;

• Aplicação e continuidade
dos princípios estabelecidos no
REHUF.

O seminário realizado pela Fa-
subra sobre a MP 520, nos dias 23 e
24 de fevereiro, na UnB, reuniu re-
presentantes da Associação Nacio-
nal dos Dirigentes das Instituições
Federais de Ensino Superior (Andi-
fes), da Associação Brasileira de
Hospitais Universitários e de Ensi-
no (Abrahue) e do Conselho Nacio-
nal de Saúde (CNS), além dirigen-
tes de entidades dos movimentos
sociais e dirigentes sindicais das
entidades da base da Federação.

“Foi muito boa a discussão,
principalmente pela participação
de entidades como a Andifes,

Abrahue e CNS”, avalia a coorde-
nadora de Educação da Fasubra,
Janine Vieira. Foi neste encontro
com a categoria que a Andifes de-
clarou sua posição contrária à
Empresa Brasileira de Serviços Hos-
pitalares S.A. (EBSERH), proposta
pela medida provisória do governo
enviada ao Congresso Nacional em

31 de dezembro de 2010.  O semi-
nário também revelou, segundo Ja-
nine, que a categoria não tem ain-
da noção do que representa a MP
para ela: “A maioria não percebeu
o que está ocorrendo, pensa que
nada vai afetá-la. Mas a EBSERH é
uma empresa privada e precisamos
saber qual o seu impacto nas nos-
sas vidas. Significa saída do plano
de carreira?”

A discussão em Brasília apro-
fundou as certezas de que com a
EBSERH somente os profissionais
afins dos HUs, como médicos, en-
fermeiros de nível médio e superior
etc, passarão pelo concurso simpli-
ficado, que corre risco de ser um
canal para beneficiar amigos, já
que também constará de análise
de currículo. Os demais trabalha-
dores: motoristas, faxineiros, vigi-
lantes, nutrição, entre outros, que
não podem ser pagos com dinheiro
do SUS, serão terceirizados.

“O pessoal dos HUs e os extra-
quadros concluíram que precisam
de mais debates”, disse Janine.

Andifes lista condiçõesAndifes lista condiçõesAndifes lista condiçõesAndifes lista condiçõesAndifes lista condições
Após intenso debate, o Conse-

lho Pleno da Andifes aprovou, por
unanimidade, documento sobre os
hospitais universitários no qual  faz
várias exigências ao governo para
que, então, seja criada a  EBSERH.
A reunião foi realizada nos dias 23
e 24 de fevereiro, e, dentre os reito-
res presentes, dois declararam voto
contra a MP: Aloísio Teixeira, da
UFRJ, e Helvécio Reis, da Universi-
dade Federal de São João Del-Rei
(UFSJ).

A Andifes deliberou também que
a solução adotada deverá salvaguar-
dar a autonomia universitária, pre-
servar os vínculos dos hospitais com
as universidades federais, o caráter
primordial de ensino e pesquisa dos
HUs e as peculiaridades institucio-
nais e jurídicas de cada unidade. E
listou problemas acumulados que o
governo tem que resolver antes de
implantar a EBSERH.
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M
JUSTIÇA

Eles transformaram o luto em lutaM arcello Can-
tizano e Roseni de Oli-
veira têm em comum
perdas profundas que
marcaram suas vidas.
A filha de Cantizano,
Marcella, e o filho de
Roseni, Hudson, fo-
ram mortos em aci-
dentes de trânsito em
que os responsáveis –
em ambos os casos
sequer prestaram so-
corro. Em meio à
imensa dor, as famí-
lias de Roseni e Canti-
zano conseguiram ca-
nalizar suas forças na
luta por um trânsito
mais humano e res-
ponsável.

Cantizano decidiu
reivindicar sanções
mais rígidas no Códi-
go de Trânsito. Para
ele, o caso de homicí-
dio e lesão corporal
culposa no trânsito,
em que há omissão de
socorro, deve ser inter-
pretado como dolo
eventual (tipo de cri-
me que ocorre quando
o agente assume o ris-
co de produzir o resul-
tado). Roseni, por sua
vez, luta para que o
responsável seja puni-
do. “Outras pessoas
vão pensar duas vezes
antes de não socorrer,
e isso pode salvar vi-
das, de forma que ou-
tros pais e mães não
passem o que a gente
está passando”, diz ela.

“Que a partida da Marcella não seja em vão” “Ele infringiu a lei por omissão de socorro”
“Há quase dois meses, perdemos

nossa filha Marcella Cantizano dos
Santos num trágico acidente de trân-
sito na Estrada do Galeão. Um carro
vinha em altíssima velocidade na
pista de sentido saída da Ilha do
Governador, atravessou o canteiro e
atingiu o carro em que estávamos,
na pista de sentido contrário. O car-
ro literalmente voou para cima do
nosso, atingindo-nos em cheio. Mi-
nha amada filha foi ferida mortal-
mente em pleno vigor da sua linda
e graciosa vida aos 13 anos de ida-
de... Não obstante o quadro de ter-
ror instalado , o (ir) responsável
pelo acidente, numa demonstra-
ção inequívoca de insensibilidade
diante da dor alheia, da qual foi o
causador, fugiu do local num táxi
já ocupado. Em nenhum momen-
to demonstrou solidariedade, quer
tentando retirar as vítimas das fer-
ragens ou mobilizar quaisquer re-
cursos para prestar socorro. Sua
única preocupação foi livrar-se do
flagrante!

Lutamos para que a partida da
Marcella não seja em vão, e para
que outras vidas não sejam ceifa-
das por pessoas que não agem com
prudência no trânsito e que ainda
se omitem de prestar socorro, pres-
tar solidariedade. Não ficaremos de
luto. Lutaremos junto aos fami-
liares, amigos, companheiros e as
organizações sociais para que a
nova Legislatura, que recém-ini-

cia-se, torne o Código de Trânsito
Brasileiro (CTB) com sanções
mais rígidas, como, por exemplo,
no tocante ao Capítulo XIV, que
trata da Habilitação: propomos
que os exames de aptidão mental
(avaliação psicológica) sejam
mais rigorosos; que haja lições de
ética, cidadania e solidariedade e
o aprofundamento das aulas de
primeiros socorros. É imperativo
que no Capítulo XV “Das Infra-
ções”, se cassem, em definitivo, a
carteira de habilitação nos casos
de homicídio culposo (sem a in-
tenção de matar) e/ou lesão cor-
poral culminado(s) com a omis-
são de socorro. E o mais impor-
tante: que no CTB haja a presun-
ção de dolo nesses casos. Talvez
assim possamos ao menos ter a
esperança de termos um trânsito
mais racional... A saudade se eter-
nizará, e é tão grande que não
cabe em nossos corações, e escor-
re, em forma de lágrimas, por
nossas faces. Não fossem os ir-
mãos queridos – companheiros
e companheiras – dividindo co-
nosco a inefável dor, sucumbirí-
amos. Nosso muito obrigado a
todos e a todas que, de uma for-
ma ou de outra, nos prestaram
carinho e solidariedade. (...)”.

Marcello Cantizano dos San-
tos, superintendente do Centro de
Letras e Artes, que já conseguiu re-
percussão para sua luta na mídia.

“No dia 16 de janeiro, eu e
meu filho Hudson nos despedi-
mos na Avenida Brasil. Eu, vol-
tando para casa, e ele,  se dirigin-
do ao bairro de Botafogo para en-
contrar com sua companheira.
Assim que cheguei em casa, li-
guei para ele (...). Uma mulher se
identificou como sendo a cabo
Daniele (...), informando que Hu-
dson havia se acidentado  (...) A
cena com que nos deparamos não
deixava margem para qualquer
dúvida: um corpo estendido no
asfalto coberto por um tecido
branco revelou-nos que Hudson
estava morto. Senti uma dor in-
descritível, e ao mesmo tempo um
torpor anestesiava-me. (...)

Na delegacia, um rapaz diri-
giu-se a mim dizendo ser moto-
rista de táxi, identificando-se (...),
informou haver assistido ao atro-
pelamento. Contou que estava com
dois passageiros que anotaram a
placa do carro e que seguiu o atro-
pelador até Copacabana (...) e que
ao ser atingido meu filho fora
arremessado a uns cinco metros
de distância, mas que o condutor
limitou-se a dar uma reduzida na
velocidade, mas acelerou nova-
mente, seguindo  em frente, sem
prestar socorro.

(...) Não posso afirmar se (o
autor) excedeu a velocidade per-
mitida para aquele trecho, se es-
tava sob efeito de álcool ou qual-

quer outra droga e, com certeza,
a essa altura dos acontecimentos
não há como apurar nada mais a
este respeito; porém, é de aceita-
rem-se duas verdades incontestá-
veis: ele atropelou e matou meu
filho; ele infringiu a lei por omis-
são de socorro.

(...)Ele apresentou-se à 10a DP
para depor. Confessando ter atrope-
lado meu filho declarando, entre
outras coisas, que não o socorreu
para não causar trauma em seu
filho, que se encontrava, segundo
ele, no veículo. Ora, que balança é
esta? Com que medidas ele pesou
entre o trauma de um filho, o seu,
e a morte de outro filho, o meu?
Que exemplo de vida este jurista
tão renomado deu a seu filho, que
tipo de cidadão e com que valores
ele o está criando?

Estou encontrando muitas di-
ficuldades no caminho para que se
faça justiça (...). Não posso trazer
meu filho de volta, mas posso lu-
tar para que a pessoa que o matou
seja julgada, como qualquer outro
que cometa um crime deva ser.
Quem sabe assim  outras mães não
venham a passar pelo que estou
passando agora”.

Roseni Lima de Oliveira, vigi-
lante, em carta ao reitor da UFRJ, à
Câmara dos Vereadores, à Assem-
bleia Legislativa, ao Tribunal de
Justiça e à OAB. Não conseguiu le-
var o caso à TV.
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CARREIRA

UFRJ levanta indicadores de qualificação
Quantos profissionais há na UFRJ

com titulação superior ao cargo? A Pró-
Reitoria de Pessoal da UFRJ (PR-4) fez
este levantamento, mostrando que
há, entre os seus, 9.169 trabalhado-
res, grande número de candidatos a
ascensão funcional porque têm esco-
laridade superior à exigida pelo car-
go. O levantamento mostra o percen-
tual que cada um ganhou em fun-
ção dos estudos e da correl-ação direta
ou indireta do curso com o ambiente
de trabalho. Estes percentuais dão os
sinais de que o pessoal foi adiante,
recebeu o incentivo à qualificação mas
esbarrou na limitação da Carreira e na
impossibilidade de ascensão.

Por outro lado, mesmo que o
incentivo reconheça o esforço do pro-
fissional em superar a exigência do
cargo, em muitos dos casos em que o
profissional atua em função mais
complexa daquela para a qual in-
gressou, ele continua ganhando o
vencimento relativo ao cargo de in-
gresso, incompatível, portanto, com
a realidade. Isso também se resolveria
com a possibilidade de ascensão.

Segundo Maria Tereza Ramos,
coordenadora de Sistematização de
Pessoal, a PR-4 também vai fazer o
levantamento destes casos na UFRJ.
Por enquanto, estuda os parâmetros
para este levantamento em unidades
administrativas e acadêmicas, como
– além do número de técnicos-ad-
ministrativos, função, necessidade de
capacitação – o número de alunos
que a unidade atende, cursos de gra-
duação, mestrado e doutorado. Um
trabalho imenso que, se tiver êxito,
apontará os desvios de função, o qua-
dro ideal para o funcionamento das
unidades e a necessidade de concurso.

O superintendente de Pessoal,
Roberto Gambine, explica que o caso
da ascensão funcional diz respeito a
uma mudança de legislação, e que
obviamente não se restringe apenas
à UFRJ. Reconhece que é importan-
te as reitorias se sensibilizarem com
o problema, de forma a agirem em
conjunto na Andifes, atuando na
Comissão Nacional de Supervisão
da Carreira e no MEC.

Ele aponta que a nova Carreira
estimula a capacitação e a qualifi-
cação. O servidor alcança a educa-
ção formal para além da exigência
do cargo, mas, de forma contradi-
tória, a legislação o impede de
mudar de cargo. Isso, aliado a ou-
tros fatores, colabora para a situa-
ção comum de desvio de função.
Porque só é possível mudança de
cargo através de concurso.

Gambine dá um exemplo: o ser-
vidor que entra na classe A, ainda
jovem, estuda, se qualifica e se capa-
cita. Ao longo dos anos, se aprimora
na profissão, forma-se técnico, enge-

nheiro, mas... continua no cargo ini-
cial, embora sua produção no cargo
em que atua seja importante para a
instituição. “Quem está na adminis-
tração vê isso com clareza”, diz ele,
embora reconheça que não esteja na
alçada da instituição corrigir esta con-
tradição.

Ele destaca ainda que, à medida
que o dimensionamento da força de
trabalho avançar, com a definição
das necessidades de alocação de pesso-
al, identificando as situações críticas,
vai gerar demandas, como a necessi-
dade de concurso.

Conheça a história da ascensãoConheça a história da ascensãoConheça a história da ascensãoConheça a história da ascensãoConheça a história da ascensão
funcionalfuncionalfuncionalfuncionalfuncional

A ascensão funcional foi extin-
ta com a inserção do artigo 37,
inciso II, na Constituição de 1988,
frustando perspectivas de enquadra-
mento no nível superior dos servi-
dores de nível intermediário com
formação superior.

Este dispositivo anulou a possibi-
lidade de progressão profissional e evi-
denciou uma grande frustração, le-
vando muitos servidores a questionar
sua posição diante das atividades diá-
rias, do esforço investido em capaci-
tação, da conclusão de cursos de for-
mação universitária, do desempenho
de tarefas de extrema especialização e
complexidade.

A mudançaA mudançaA mudançaA mudançaA mudança
Até dezembro de 1990 os servido-

res eram regidos pela CLT, pois foram
admitidos no serviço público antes
da promulgação da Constituição de
1988. A instituição do Regime Jurídi-
co Único dos Servidores Públicos Ci-
vis  (Lei nº 8.112/90) determinou a
transposição dos servidores, sem qual-
quer possibilidade no processo de en-
quadramento, engessando o sistema
e sepultando as perspectivas de todos.

Com a implantação do RJU, os
servidores passaram a enfrentar:

 Desigualdades decorrentes da
nova estrutura da Administração Pú-
blica, por não privilegiar o servidor
em seguir a carreira, impossibilitan-
do seu crescimento vertical, levando
a vacância de cargos;

 Ausência de perspectiva de cres-
cimento na carreira para os atuais
servidores ocupantes de cargos de ní-
vel de apoio e intermediário com for-
mação superior na administração pú-
blica;

 Desestímulo dos atuais servi-
dores públicos de nível de apoio e
intermediário com formação univer-
sitária, uma vez que o enquadramen-
to ao nível superior só é possível por
concurso público. Existem servidores
ocupando cargo de NA e NI com titu-
lação de Mestre e Doutor realizando
tarefas de nível superior;

 Alta rotatividade de profissio-
nais de nível superior no serviço pú-
blico.  Estes quando se especializam
profissionalmente, não se dedicam
exclusivamente à instituição devido
à baixa remuneração. Investem em
concursos públicos para outros órgãos
que têm maiores salários,  levando,
dessa forma, todo o conhecimento e
investimento realizado.

Nossa carreiraNossa carreiraNossa carreiraNossa carreiraNossa carreira
O desenvolvimento na carreira

dos TAEs só pode se dar pela progres-
são. A ascensão funcional defendida
pela Fasubra é o instituto pelo qual o
servidor com mais de 5 anos na Car-
reira e no último cargo ocupado, da-
dos as necessidades da Instituição e o
cumprimento dos requisitos instituí-
dos em lei, poderá deslocar-se para
outro cargo através de processo de ca-
pacitação funcional, como modali-
dade específica de desenvolvimento
na carreira.

Maria Teresa Ramos Roberto Gambine

Fotos: Cícero Rabello
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A longa espera pela valorização profissional
Marceneiros e carpinteiros da universidade reivindicam mudança para nível compatível com a
função que exercem, mais qualificação, respeito e reconhecimento a seus fazeres

Valdimiro Ferreira de Mo-
rais, 68 anos, faz parte dos
mais de cem marceneiros e
carpinteiros da UFRJ que ba-
talham por reconhecimento
profissional. Ao trocar a con-
dição de celetista pelo regime
estatutário, como fizeram os
seus colegas de profissão, teve
uma surpresa: todos foram en-
quadrados no nível de apoio.

No entanto ,  decepção
maior que essa aguardava
Valdimiro anos depois. Além
da perda da identidade pro-
fissional com a mudança do
regime trabalhista, ele e mais
alguns marceneiros e carpin-
teiros nem ao menos foram
enquadrados na nova Carrei-
ra dos Técnicos-Administra-
tivos em Educação na Classe
C: estão na B, cujo salário é
menor que na Classe C.

“Estou com 68 anos, mas
digo: só me aposento quando
for reconhecido quem eu sou
de verdade para a UFRJ”, diz
Valdimiro, desafiando a “ex-
pulsória”. O que ele e todos
os marceneiros e carpinteiros
reivindicam é o enquadra-
mento na Classe C, a letra da

carreira compatível com o ofí-
cio que exercem na instituição.

Orgulho prof iss ionalOrgulho prof iss ionalOrgulho prof iss ionalOrgulho prof iss ionalOrgulho prof iss ional
Para Valdimiro não há ló-

gica no fato de ser marceneiro
e isso não constar na sua car-
teira funcional. “O que é nível
de apoio? Desde que entrei na
UFRJ, em 1988, construo mó-
veis para o IPPMG (Instituto
de Puericultura e Pediatria
Martagão Gesteira), inclusive
camas para os pacientes. Tive
sorte, nunca trabalhei em ou-
tra unidade”, conta.

Um dos orgulhos de Valdi-
miro é ter se especializado na
construção de barcos de peque-
na cabotagem, atendendo à in-
dústria naval. “Antes da UFRJ,
trabalhei em vários estaleiros,
como o Carbrasmar, constru-
indo lanchas de esportes, e em
iates clubes, entre eles o Iate
Clube do Rio de Janeiro”.

Valdimiro também não se
cansa de elogiar a qualidade
do curso de Restauração de
Móveis promovido em 2010
pela Coordenação de Desenvol-
vimento Profissional da PR-4
(Codep) e pela Prefeitura Uni-

Estatística, Direito, Filosofia,
História, Ciências Matemáticas...
O grupo de vigilantes da Divisão
de Segurança da UFRJ (Diseg)
tem uma formação ampla, eclé-
tica. Mas muitos, por preconcei-
to puro, se surpreendem.

Segundo a coordenadora-ge-
ral do SINTUFRJ, Noemi Andra-
de, do quadro de 89 vigilantes
diretamente ligados à Diseg, 36
têm nível superior, cinco, pós-
graduação e quatro estão fazen-
do a segunda graduação. “Eles
têm uma formação ampla, mas
ganham o mesmo salário de
quando ingressaram se não têm
possibilidade de ascensão”, co-
menta a coordenadora.

O diretor administrativo da
Diseg, Jorge Trupiano, é um exem-
plo. Vigilante da casa desde 1987,
cursou até o 9o período de Enge-
nharia Química, mas, a realida-
de impôs-se, teve de trabalhar e
deixou a faculdade. Depois con-
cluiu a Licenciatura em 1998, di-
plomando-se em Ciências, habi-

“Ô, tio, onde o senhor aprendeu tudo isso?”
lidade em Matemática. Ele adora
dar aulas. “Minha vida sempre foi
estudar Matemática, Química, Físi-
ca. Eu adoro”, explica. Chegou a
trabalhar como voluntário dando
aula para seis turmas em um colé-
gio estadual em Santa Cruz. Ajuda
os filhos dos amigos vigilantes.“Não
tem dinheiro que pague quando um
colega diz: valeu, meu filho tirou
nota 10”, conta ele, não escondendo
que se decepcionou quando um
amigo de um aluno o viu chegar
uniformizado e questionou: “Ele é
vigilante. Como pode dar aulas?”.

Juscelino Ribeiro, também da
Diseg, há 21 anos na UFRJ, lamen-
ta o preconceito: empolgado com a
conclusão do curso de Filosofia no
IFCS em junho de 2010, discutia
animado com estudantes sobre os
filósofos, também fardado, quan-
do escutou: “Ô, tio, onde o senhor
aprendeu tudo isso?”. Ele aponta
que cerca de 60% da vigilância tem
graduação. “Agora eu pretendo fa-
zer a especialização e dar aulas
quando me aposentar”, conta.

“Na Diseg, se precisar de apoio
em matemática, química, física,
não precisa sair do nosso grupo para
ser ajudado. Queria fazer até uma
sala de estudos para ajudar colegas
que não tiveram oportunidade de
formação, para que possam pro-

gredir funcionalmente. É um so-
nho que ainda não acabou. Há co-
legas que precisam fazer o primei-
ro e segundo grau. A gente está sem-
pre empurrando os colegas pra fren-
te”, diz Trupiano.

Juscelino aponta a necessidade

de reconhecimento desta quali-
ficação na Carreira porque há
profissionais que num curto es-
paço de tempo se deparam com o
topo da qualificação e da capaci-
tação, o que evidencia a necessi-
dade de ascensão funcional.

JUSCELINO reivindica reconhecimento TRUPIANO ensina por gosto e solidariedade

versitária, ministrado por
professores da Escola de Be-
las Artes: “Valeu muito a
pena lutar por esse aprendi-
zado. Gostei muito: princi-
palmente porque tive a opor-
tunidade de aprender o que
sempre quis: noção de dese-
nho industrial”. Ele tam-
bém destacou as visitas gui-
adas ao Fórum de Ciência e
Cultura, na Praia Vermelha,
e os muitos amigos que fez
nos quatro meses de curso.

Curso e oficinaCurso e oficinaCurso e oficinaCurso e oficinaCurso e oficina
Os marceneiros e carpin-

teiros que não fizeram o cur-
so de Restauração de Móveis
no ano passado – isso ocor-
reu por falta de espaço nas
oficinas da EBA —, aguar-
dam que a Pró-Reitoria de
Pessoal e a Codep cumpram
a promessa de reeditar o cur-
so este ano. A outra expecta-
tiva é em relação à monta-
gem da oficina de restauro,
quando os profissionais pre-
tendem mostrar as novas téc-
nicas aprendidas, recuperan-
do o mobiliário histórico da
universidade.VALDIMIRO se especializou na construção de barcos
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