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Sucessão

Levi é escolhido
reitor da UFRJ

Carlos Levi, professor do Pro-
grama de Engenharia Oceânica
do Instituto Alberto Luiz Coim-
bra de Pós-Graduação e Pesqui-
sa de Engenharia (Coppe) e pró-
reitor de Planejamento e De-
senvolvimento nos últimos cin-
co anos, foi o escolhido por do-
centes, técnicos-administrati-
vos e estudantes no segundo
turno da consulta à comuni-
dade para ser o reitor que con-
duzirá a UFRJ pelos próximos
quatro anos.  A apuração foi no
dia 27 de abril e o resultado
anunciado às 18h pelo presiden-
te do Comitê Eleitoral, Antonio
Infantosi.

A chapa 10, formada por Levi
e Antônio Ledo, recebeu 7.617 vo-
tos – 1.441 votos de docentes,
2.659 de técnicos-administra-
tivos e 3.517 de estudantes.

A chapa 20, dos professores
Godofredo Oliveira Neto e Lea
Mirian, recebeu 6.225 votos –
969 de docentes, 2.117 de técni-
cos-administrativos e 3.139 de
estudantes.

NA SEGUNDA-FEIRA, dia 2, o Colégio Eleitoral da UFRJ elaborou a lista tríplice para
nomeação do reitor e do vice-reitor que será encaminhada ao Ministério da Educação

Programação
Dia 3/5Dia 3/5Dia 3/5Dia 3/5Dia 3/5
9h30 – Abertura, com o
diretor do HU, José Marcus
Eulálio, e com o diretor do
DRH, Moacir de Oliveira
Moura;
9h50 – Peça teatral do
SindJustiça-RJ
O homem que ri;
10h40 – O PNH e o
Trabalhador da Área de
Saúde, com a assistente social
Maria Conceição Buarque
(CPD/HU);
11h10 – Saúde do
Trabalhador – o Atendimento
ao Servidor na DVST, com a
assistente social da DVST Ivete
Calado.

Dia 4/5Dia 4/5Dia 4/5Dia 4/5Dia 4/5
9h – Peça teatral do
SindJustiça-RJ Assédio moral
– uma comédia;
9h50 – Histórico sobre Assédio
Moral, com a psicóloga
Luciene Lacerda, do Iesc;
10h30 – Código de Ética do
Servidor Público, com Heloísa
Leite, da Coppe;
11h10 – Mediação de
Conflitos, com a ouvidora da
UFRJ Cristina Riche.

Dia 5/5Dia 5/5Dia 5/5Dia 5/5Dia 5/5
9h – Peça teatral do
SindJustiça O homem que ri;
9h50 – Experiência da UFRJ e
Propostas de Resolução, com
Roberto Gambine,
superintendente de Pessoal da
PR-4;
10h30 – Conhecendo a
Legislação, com Ana Luísa
Palmisciano, advogada
trabalhista da Adufj;
11h10 – O Indivíduo como
Agente, com Vera Telles,
psicóloga e coordenadora do
SINTUFRJ;
12h – Encerramento.
Todos os dias haverá debates
depois das palestras.

HU debate
assédio moral

O Hospital Universitário
Clementino Fraga Filho reali-
za, nos dias 3, 4 e 5 de maio,
o 1º Ciclo de Debates sobre
Assédio Moral e Saúde na Se-
mana do Trabalhador. Será
no auditório 11E44.

O credenciamento será no
dia 3, das 9h às 9h30. Infor-
mações: 2562-2228 e 2562-
2371. O evento conta com
apoio do SINTUFRJ, PR-4, Iesc,
e SindJustiça-RJ.

O Dia do Trabalhador foi comemorado no domingo, 1º de maio,
pela CUT-Rio, com ato político e show de música na Quinta da Boa
Vista. As bandeiras vermelhas cutistas, faixas e camisetas dos sindica-
tos filiados à Central fizeram o contraste com o verde da maior área de
lazer fluminense.

A luta pelo reajuste das aposentadorias, o fim do fator previden-
ciário e a jornada de 40 horas semanais foram destaques da manifesta-
ção. Dirigentes sindicais expuseram a atual situação do serviço públi-
co, e falaram sobre a campanha contra a dengue, a presença da mulher
no mercado de trabalho e o combate ao racismo.

1º de Maio - CUT agita na Quinta da Boa Vista

ANTONIO Ledo e Carlos Levi vencem eleição na UFRJ

A COMUNIDADE
universitária voltou às
urnas nos dias 25 e 26 de
abril, no segundo turno da
eleição para reitor da
UFRJ, com tranquilidade.
As urnas eletrônicas,
num total de 110, foram
instaladas nas 51 seções
eleitorais.

Fotos: Cícero Rabello



2 – Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 950 - 3 a 8 de maio de 2011 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br

DOIS PONTOS

JORNAL DO SINDICATO
DOS TRABALHADORES
EM EDUCAÇÃO DA UFRJ

Coordenação de Comunicação Sindical: Kátia da Conceição Rodrigues, Sergio Guedes e Vânia Glória   / Conselho Editorial: Coordenação Geral e Coordenação
de Comunicação Edição: Regina Rocha /  Reportagem:  Ana de Angelis, Eliane Amaral e Regina Rocha  /  Assistente Administrativa: Andrea de Barros  /  Projeto
Gráfico: Luís Fernando Couto /  Diagramação: Luís Fernando Couto e Jamil Malafaia  /  Ilustração: André Amaral   /   Fotografia: Cícero Rabello  /   Revisão: Roberto
Azul   /  Tiragem: 11 mil exemplares / As matérias não assinadas deste jornal são de responsabilidade da  Coordenação de Comunicação Sindical  / Correspondência:
aos cuidados da Coordenação de Comunicação. Fax: (21) 2260-9343. Tels.: (21) 2560-8615/2590-7209, ramais 214 e 215.

Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro - RJ
Cx Postal  68030 - Cep 21941-598 - CNPJ:42126300/0001-61

Plantão do
Jurídico no IFCS

Começará a partir de 20 de
maio o plantão jurídico no IFCS
e será feito com agendamento.

Plantão do
Jurídico no HU

Está suspenso temporaria-
mente o plantão do Departa-
mento Jurídico na subsede sin-
dical do HU em virtude de li-
cença da profissional destacada
para o plantão.

A morte por dengue na terça-
feira, 26 de abril, no HU, do pescador
José Justino da Silva, 69 anos, mora-
dor da Rua Girassol, casa 3, deixou
em alerta a Associação de Moradores
da Vila Residencial (AmaVila). A
Secretaria Municipal de Saúde tam-
bém está preocupada: no dia seguin-
te, dois agentes de vigilância percor-
reram a comunidade em busca de
focos e vetores do mosquito Aedes
aegypti transmissor da doença.

Joana Angélica, coordenadora da
AmaVila, informou que recentemen-
te foram registrados cinco casos e
uma criança está internada. Além
de pedirem a passagem do carro fu-
macê no bairro, os dirigentes da as-
sociação organizaram equipes para
visitar casas e comércios, orientan-
do a população a não jogar detritos
nas ruas e a manter limpo o quin-
tal.  Embora haja coleta domiciliar
diária, as áreas de uso comum na
Vila continuam sendo usadas como
lixeiras. Bueiros desativados, sem
tampas, estão por todo lado.

FocosFocosFocosFocosFocos
Um terreno na Rua dos Cravos,

usado como campo de futebol pela
garotada e que a Petrobras promete
urbanizar, é um dos locais públicos
prediletos para despejo de lixo: de
pneus a vaso sanitário velhos. Há
menos de um mês, segundo Joana

Dengue faz vítima na Vila e focos
do mosquito aumentam

Gestão em
debate

A CUT-RJ, o Sindicato dos Tra-
balhadores do Serviço Público Fe-
deral (Sintrasef) e o Sindicato dos
Servidores das Justiças Federais (Si-
sejufe) vão debater negociação co-
letiva, estruturação das carreiras,
política de pessoal e gestão de pes-
soas no serviço público federal.

Os debates serão realizados
no auditório do Sintrasef (Rua
13 de Maio, 13, 10° andar –
Cinelândia), sempre antecedi-
dos de palestras, que terão iní-
cio às 18h. Para participar, bas-
ta se inscrever na Secretaria do
Sintrasef.

O módulo I, sobre negocia-
ção coletiva, será entre os dias 3
e 5 de maio. Inscrições: 2272-
4220.

Reunião dos
aposentados

Atenção amigos da melhor
idade: a nossa próxima reu-
nião será no dia 24 de maio, às
10h, na subsede sindical do HU.
Está confirmada a presença da
fisioterapeuta Maria de Lour-
des do Carmo Pereira, que abor-
dará a qualidade de vida após
a aposentadoria.

Desculpe o
transtorno,
estamos em
obras para
melhor servi-lo

Pedimos desculpas aos nos-
sos leitores por alguma irregula-
ridade na periodicidade do jor-
nal e na atualização do site do
SINTUFRJ.  Mas o motivo é rele-
vante: a Coordenação do SINTU-
FRJ está investindo na infraes-
trutura do Departamento de Co-
municação, melhorando o am-
biente e atualizando equipamen-
tos que vão sustentar novos proje-
tos para ampliar a comunicação
com nossos sindicalizados.

Angélica, a pedido da AmaVila a
Comlurb esteve no local e retirou de
seis a oito caminhões lotados de de-
tritos. Os agentes sanitários identi-
ficaram na área focos do mosquito
da dengue.

A colônia de pescadores, que fica
no final da Rua da Camélia, é outro
ponto da Vila onde a sujeira impe-
ra. Além do lixo que sai dos becos
para boiar nas águas turvas da Baía
de Guanabara, isopores, garrafas e
outros utensílios servem de depósito
para água de chuva. Próximo dali,

um navio e galpões abandonados
colaboram para garantir a sobrevi-
vência e a proliferação do mosquito
Aedes aegypti.

MutirãoMutirãoMutirãoMutirãoMutirão
A ideia da AmaVila é repetir o

sábado de advertência, atividade de
combate à dengue já realizada na
comunidade, com a participação de
áreas de saúde da UFRJ. O mutirão
reunirá crianças e adultos e deverá
ocorrer o mais breve possível. A Escola
de Enfermagem Anna Nery também

propõe “Um dia da dengue”, que con-
siste na varredura dos domicílios em
busca de focos do mosquito e no tra-
balho de conscientização dos mora-
dores para os aspectos preventivos da
doença, segundo a professora Ana Ma-
ria Domingos, do Departamento de
Saúde Pública da Escola Anna Nery.
Ela é uma das responsáveis pelo tra-
balho que bolsistas do 4º período de
enfermagem fazem na Vila, há vá-
rios anos, de prevenção da saúde, aten-
dendo em domicílio e na sede da
associação de moradores.

Os 28 professores substitutos
do Colégio de Aplicação da UFRJ,
sem salários desde fevereiro, es-
peram receber hoje os três meses
atrasados. Eles serão pagos como
prestadores de serviço da univer-
sidade.

Esta foi a saída encontrada
pela Reitoria para resolver o pro-
blema dos docentes, que na quin-
ta-feira, 28 de abril, com o apoio
de estudantes e de técnicos-ad-
ministrativos, realizaram mani-
festação na sessão do Conselho
Universitário.

Além do socorro financeiro
imediato, o Conselho Universi-
tário aprovou moção de apoio da
Reitoria à luta dos professores e a
intercessão do reitor para que o
governo federal acelere a regula-

rização do contrato de trabalho
deles, já que tiveram suas nome-
ações publicadas no Diário Ofi-
cial. Situação semelhante é vivi-
da por 61 docentes do Colégio
Pedro II.

Governo deixa CAp na mão
A medida provisória que cria a

Empresa Brasileira de Serviços Hos-
pitalares S.A. (EBSERH) foi deba-
tida dia 26 de abril em audiência
da Comissão de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público da
Câmara dos Deputados. O debate
foi proposto pelo deputado Eudes
Xavier (PT-CE), e mais uma vez,
haja vista outras reuniões já reali-
zadas, representantes do governo e
sindicalistas entraram num con-
fronto de argumentos sobre os efei-
tos da MP.

O coordenador da Fasubra,
Paulo Henrique dos Santos, e o re-
presentante da CUT, Gervásio Fo-
ganholli, colocaram-se contra a
MP, afirmando que a medida se-
gue um modelo de Estado baseado
na lógica de mercado. “A MP favo-

MP 520 é discutida na Câmara

rece também a criação de subsidiá-
rias, que poderão controlar até 51%
da EBSERH e disponibilizar no
mercado até 49%, contratando ain-
da planos de saúde privados. É uma
privatização indireta”, argumen-
tou Paulo Henrique. Ele defendeu
a derrubada da MP 520.

No dia 3 estava prevista uma
nova audiência, desta vez na Co-
missão de Educação. A coordena-
dora Vânia Glória representou o
SINTUFRJ. 

Fotos:Cícero Rabello
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SUCESSÃO

UFRJ escolhe Levi
A comunidade universitária deu o seu

veredicto final para a escolha do novo rei-
tor: 7.617, entre professores, técnicos-admi-
nistrativos em educação e estudantes, opta-
ram pela chapa 10 – UFRJ em Movimento,
com Carlos Levi e Antonio Ledo. A chapa 20
– A UFRJ que Buscamos, com Godofredo de
Oliveira Neto e Lea Mirian, obteve 6.225
votos. O pleito encerra uma campanha dis-
putada, depois de oito anos da gestão Aloí-
sio Teixeira. Foram quatro chapas a con-
correr no primeiro turno e os três segmen-
tos da universidade não se abstiveram do
compromisso do voto.

A apuração, realizada dia 27 de abril, das
11h às 18h, no salão do Conselho Universitá-
rio, transcorreu de forma tranquila. Desde o
início Levi e Ledo mantiveram vantagem
sobre Godofredo e Lea. E na retal final a
diferença foi aumentando gradativamente.
Foram 1.441 votos de professores, 2.659 de
técnicos-administrativos e 3.517 de estudan-
tes para Levi e Ledo. Já a chapa de Godofredo
e Lea obteve 969 votos dos professores, 2.117
dos técnicos-administrativos e 3.139 dos es-
tudantes. Os votos em branco e nulos foram
respectivamente 149 e 442 no total.

O resultado foi muito comemorado pelos
apoiadores de Carlos Levi. Este, saindo um
pouco do seu natural comedimento, demons-
trou enorme satisfação. “A comunidade se
expressou de forma clara e definitiva. Confir-
mou o que se avizinhou no primeiro turno. Ao
final deste processo quem ganha é a nossa
universidade. Vamos avançar e fazer a univer-
sidade trilhar seu destino com excelência e
capacidade transformadora, isto dentro das
expectativas que a sociedade nos impõe”. An-
tonio Ledo sublinhou: “É um momento im-
portante da democracia, uma verdadeira festa
que se iniciou com quatro chapas. A universi-
dade está de parabéns. E agora só existe uma
chapa que se chama UFRJ. Não há perdedores.
Só quem ganhou foi a UFRJ”.

Para o presidente da Comissão Coorde-
nadora do Processo Sucessório, Antonio In-
fantosi, o processo foi democrático com par-
ticipação dos três segmentos e de forma pari-

tária. Assim, “o resultado refletiu a manifes-
tação democrática da comunidade universi-
tária”. Como Antonio Ledo, Infantosi decla-
rou que não houve vencedores nem perdedo-
res. “Quem venceu foi a democracia e a
UFRJ. Esse é o ponto fundamental. Houve o
debate de ideias e projetos e a comunidade
manifestou a sua preferência”. Sobre a von-
tade da comunidade, Infantosi declarou ao
Jornal do SINTUFRJ que espera que ela seja
respeitada tanto na elaboração da lista trí-
plice quanto na escolha do reitor.

Novos atores na Pró-Reitoria de PessoalNovos atores na Pró-Reitoria de PessoalNovos atores na Pró-Reitoria de PessoalNovos atores na Pró-Reitoria de PessoalNovos atores na Pró-Reitoria de Pessoal
Muito emocionado, o novo pró-reitor de

Pessoal, Roberto Gambine, declarou que após
25 anos os técnicos-administrativos recon-
quistaram o espaço de participação, elabora-
ção e intervenção na administração central
da universidade. Ele é o segundo funcioná-
rio a ocupar a vaga, depois de João Eduardo
Fonseca na gestão Horácio Macedo.

“Na verdade é a conquista de um processo
que foi iniciado com a conquista da carreira
em 2005, que já apontava o perfil do técnico-
administrativo em educação (TAE), compro-
metido com a qualidade do trabalho e a insti-
tuição e o compromisso que temos com a
sociedade. Isto se reflete no espaço de poder
real que com esta eleição é resgatado”, disse.

Gambine anunciou que a PR-4 traba-
lhará para aprimorar a carreira docente e dos
TAEs. “No caso dos professores, tramita um
projeto de lei que modifica a carreira, é polê-
mico e foi elaborado sem participação dos
interessados. A UFRJ tem de ter posição clara.
Nosso técnico-administrativo sofre com o
imobilismo na carreira dentro da própria
instituição. Isso acaba criando os desvios de
função. Pretendemos trabalhar para corrigi-
los, e nessa direção o cargo único pode ser
uma solução”.

Mas, para além das questões corporati-
vas, o novo pró-reitor de Pessoal afirma que é
preciso focar na gestão estratégica: “Isso no
sentido de olhar para a universidade inter-
namente e ter posição externa, de vanguar-
da, que sempre a UFRJ deve ter”.

A lista tríplice com os nomes dos futu-
ros reitor e vice-reitor da UFRJ já foram
enviadas ao Ministério da Educação, em
Brasília. Até o dia 1º de julho, quando ter-
mina o mandato de Aloísio Teixeira, a pre-
sidenta da República, Dilma Rousseff, de-
verá ter nomeado os novos ocupantes dos
cargos máximos da Administração Central
da universidade.

Na segunda-feira, dia 2 de maio, o Colé-
gio Eleitoral se reuniu e os integrantes dos
colegiados superiores que o compõe (CEG,
CEPG, Consuni e Conselho de Curadores)

Lista tríplice já está em Brasília
cumpriram o ritual que permite ao Executivo
nomear os dois principais dirigentes das insti-
tuições federais de ensino superior, entre os
nomes constantes da lista tríplice.

MMMMMais votados lideramais votados lideramais votados lideramais votados lideramais votados lideram
Carlos Levi e Antonio Ledo, os eleitos pela

comunidade universitária para ocupar os car-
gos de reitor e vice-reitor, respectivamente, en-
cabeçam a lista. Inscreveram-se para completar
a lista de reitor as professoras Ângela Rocha dos
Santos e Araceli Cristina de Souza Ferreira, e a
de vice-reitor os professores Roberto de Andrade

Medronho e Pablo Cesar Bennetti.
Os candidatos da chapa 20, Godofredo

Neto e Lea Mirian, segundos colocados na
consulta à comunidade universitária, preferi-
ram que seus nomes não constassem da lista,
e, através de documento entregue à Comissão
Eleitoral, retiraram suas candidaturas.

Alcino Camara, que concorreu ao cargo de
reitor pela chapa 10, afirmou que “o único
processo legítimo é o processo de consulta
paritária e, como o Colégio Eleitoral cumpre
uma mera formalidade da lei, não via sentido
em retirar o seu nome”. E acrescentou que

esperava que aquela fosse a última vez que o
Colégio Eleitoral se reunisse.

AgradecimentosAgradecimentosAgradecimentosAgradecimentosAgradecimentos
O reitor Aloísio Teixeira agradeceu o

empenho dos membros da Comissão Elei-
toral e ao TRE, pelo empréstimo das urnas,
e saudou todos os que disputaram a eleição,
“pela contribuição que deram à democra-
cia”, em especial Carlos Levi e Antonio Ledo.
“Tenho certeza de que a universidade sai
mais fortalecida para o processo de reconsti-
tuição”, concluiu.

AS URNAS eletrônicas, num total de 110, foram instaladas nas 51 seções
eleitorais

REITOR conduziu a reunião dos diversos colegiados que definiu a lista tríplice

 APURAÇÃO: no dia 27, o resultado foi conhecido às 18h

Fotos: Cícero Tabello

Universidade cumpre a Lei nº 9.192/95, que dá poder ao governo de nomear o reitor e seu vice
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SAÚDE DO TRABALHADOR

O Sindicato discute com a Cai-
xa Assistencial Universitária do Rio
de Janeiro (Caurj) a realização de
um convênio. O objetivo é desen-
volver um trabalho de prevenção
em saúde do trabalhador, haja vis-
ta que os planos tradicionais resu-
mem-se a prestar serviços de saúde
tendo como foco principal o lucro.

“Desde o seminário de saúde
do trabalhador da UFRJ realizado
em 2003, definimos os princípios
para nortear a política de saúde do
trabalhador na universidade e a
saúde suplementar por autogestão.
Então, a Caurj foi escolhida pela
universidade por atender a moda-
lidade autogestão. Acreditamos que
podemos realizar uma construção
coletiva para incrementar as ações
em saúde para os trabalhadores da
UFRJ”, explica Vânia Glória, inte-
grante da Comissão de Saúde Su-
plementar do SINTUFRJ.

Sindicato e Caurj negociam convênio

“Quando precisei, tive total apoio”

Esse incremento pode ser dado
com esta parceria, pois a Caurj ain-
da carece de um quadro representa-
tivo de associados para ter poder de
barganha no mercado e ampliar
sua rede. Atualmente são cerca de
cinco mil associados. “Nosso obje-
tivo é chegar a 15 mil oferecendo
um serviço diferenciado. Nosso perfil
é o de realizar um trabalho de pre-
venção de doenças e promoção da
saúde, tanto que o dinheiro arreca-
dado é revertido em ações de saúde
para os associados. Por isso, a par-
ceria com o SINTUFRJ é importan-
te. Pretendemos criar polos de aten-
dimento na universidade voltados
para a prevenção e uma central de
atendimento personalizado”,
anuncia a presidente da Caurj Re-
gina Magalhães. E tal crescimen-
to, segundo ela, virá acompanha-
do da devida capacitação para os
funcionários da Caurj, a fim de

que se possa prestar melhor aten-
dimento aos associados.

O presidente do Conselho Dire-
tor, Eduardo Oliveira, explica que
a Caurj vem se aprimorando. “A
ampliação da rede de associados e
o investimento em prevenção e pro-
moção da saúde é o nosso horizon-
te. Mas para isso precisamos ter
força de barganha também no mer-
cado, e isso se faz com um bom
número de associados. Cinco mil
ainda é pouco. Por isso, estamos
em busca de parcerias, e acredita-
mos que a iniciada com o Sindi-
cato irá dar o impulso e a força de
que precisamos”, explica.

Esta ampliação refere-se tam-
bém à criação de uma rede das cai-
xas assistenciais das universidades,
agregando as que existem e o in-
centivando a criação nos demais
estados. “Temos convênios com as
caixas da UFMG, UFRN e com a

Associação dos Professores da Bahia.
Pretendemos ampliar esta rede de
forma a garantir atendimento na-
cional”, acrescenta Eduardo.

Como disse Vânia Glória é uma
construção coletiva. Daí a impor-
tância de agregar a Caurj, o SIN-
TUFRJ e a Pró-Reitoria de Pessoal
(PR-4/DVST). “É este tripé que dará
a sustentação aos projetos”, sus-
tenta Eduardo.

Vânia, enfermeira do trabalho e
ex-diretora da Divisão de Saúde do
Trabalhador, diz que não é uma tare-
fa fácil. Há anos tenta-se discutir e
realizar ações de saúde para os traba-
lhadores da universidade, que acabam
não saindo do papel ou não têm con-
tinuidade, quando iniciadas.

“Queremos que aconteça den-
tro de uma política pensada e for-
mulada de forma coesa e conjun-
ta. O que vemos são ações isoladas,
como campanhas, que são louvá-

veis, mas que não atacam o proble-
ma. O Sindicato, a Caurj e a UFRJ
podem, cada um, agregar seu po-
tencial. E o ganho será recíproco”,
afirma Vânia.

“Acredito que esta parceria com
o Sindicato vai nos fortalecer para
realizar uma ação conjunta com a
PR-4, afinal a prevenção e a pro-
moção da saúde é o nosso carro-
chefe”, reforça Regina Magalhães,
que desenvolve um trabalho volta-
do para a qualidade de vida do ser-
vidor na Coppe.

A presidente da Caurj disse tam-
bém que para incentivar a adesão
não será cobrada carência para quem
migrar de outro plano. E para quem
ainda não tem plano, haverá carên-
cia zero para urgências e emergênci-
as. Mais informações podem ser ob-
tidas na página www.caurj.com.br
ou pelos telefones: 2542-5085 (PV) /
3104-6354 (CCS).

A proximidade com a universi-
dade tem sido uma vantagem para
os associados da Caurj. Vira e mexe o
Sindicato tem de intervir na opera-
cionalização com os planos de saú-
de diante de obstáculos encontrados
pelos servidores quanto ao atendi-
mento e serviços. Mas a Caurj tem
conseguido administrar bem esta
relação com seus associados.

Josias Dornelas, 55 anos, vigi-
lante há 22 anos da UFRJ, fez
questão de registrar sua satisfação
com a Caixa Assistencial Univer-
sitária. Ele entrou para a Caurj
há cerca de três anos, depois de se
frustrar com o atendimento do
plano de saúde que tinha. Lógico
que o subsídio do governo e os
preços e serviços oferecidos foram
também um atrativo.

Mas a diferença de tratamen-
to foi provada num momento cru-
cial para Josias. Há menos de um
mês ele começou a ter um proble-
ma de saúde muito sério. Quando
teve de ir às pressas para o hospital
foi muito bem atendido. Fez exa-
mes complexos e ficou internado

durante três dias no CTI sob mo-
nitoramento. Só foi liberado quan-
do o diagnóstico saiu e sob orien-
tação completa do médico. “Fui
internado no Santa Maria Mada-
lena. Tive atendimento de primei-
ro mundo. Não tenho nada a re-
clamar, muito pelo contrário. Não
me foi cobrado nada a mais por
tudo o que teve de ser feito. Quan-
do saiu o resultado do exame, o
médico fez questão de sentar co-
migo e explicar tudo. Senão ja-
mais saberia o que tive e os cuida-
dos que devo tomar”, relata Josias.

O vigilante afirma que o pla-
no é acessível e, o mais importan-
te para ele, eficiente. “Eu aconse-
lho a todos os meus colegas a en-
trarem para a Caurj. Não é tão
caro e está dentro das possibilida-
des financeiras da maioria dos
funcionários. Os serviços funcio-
nam muito bem. Estou muito sa-
tisfeito. Quando precisei tive total
apoio. O atendimento foi de pri-
meiro mundo. Por isso, acho im-
portante esse convênio do Sindi-
cato com a Caurj”, declara Josias.

Conheça a CaurjFundada em 1995, a Caixa As-sistencial Universitária do Rio deJaneiro (Caurj)é mais do que umaprestadora de serviços à UFRJ, éuma conquista da própria univer-sidade. A Caurj opera pelo sistemade autogestão, isto é, sem fins lu-crativos, criada e gerida pelos ser-vidores desde a sua fundação. Osresíduos financeiros são alocados,para o bem- estar do associado, etodos são corresponsáveis pela ma-nutenção do plano.

Por isso é importante que os asso-ciados fiscalizem e participem em to-dos os aspectos, assim como se mani-festem nas assembleias deliberativas.Sediada no campus da PraiaVermelha, a Caurj ainda é poucoconhecida na UFRJ. Ela não atuaapenas na universidade, apesar deser a sua principal base. Seu tra-balho é voltado para alunos e ser-vidores das instituições de ensinosuperior e ou de pesquisa do Esta-do do Rio de Janeiro.  A adminis-

tração é feita por um ConselhoDiretor, que é seu órgão delibera-tivo, e por uma diretoria executi-va. O Conselho Diretor é compostopor nove pessoas – seis efetivos etrês suplentes, servidores titulareseleitos pela assembleia geral dosassociados. A atual presidente daCaurj, Regina Magalhães, e o pre-sidente do Conselho Diretor,Eduardo Oliveira, por exemplo, sãofuncionários da Coppe. Todos vo-luntários.

A PRESIDENTE DA CAURJ, Regina Magalhães, e o presidente do Conselho Diretor,
Eduardo Oliveira

A COORDENADORA Vânia Glória e Claudia Azevedo, da Comissão do SINTUFRJ discutem
com a Caurj convênio para prevenção em saúde do trabalhador

JOSIAS faz questão de registrar sua satisfação

Fotos: Cícero Rabello
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