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Centrais sindicais se reuniram 
com representantes do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e 
Gestão no dia 23 para tentar in-
termediar a abertura de diálogo. O 
governo continua insistindo com 
o fim da greve para reabrir nego-
ciações, mas aconselhou a apre-
sentação de uma pauta emergen-
cial. Comando Nacional da Greve 
(CNG) decidiu “que não será apre-
sentada nenhuma proposta re-
baixada para o governo até que 
venha de lá a iniciativa”, segun-
do informativo de greve do CNG.  
Páginas 3 e 4

Comando Nacional de Greve recusa 
proposta do governo de pauta emergencial

Cerca de 20 mil 
pessoas participaram 
da Marcha dos 
Movimentos Sociais, 
em Brasília, na quarta-
feira, dia 24. A UFRJ 
estava presente com 
97 caravaneiros. 
Página 4

Greve segue na UFRJ
Assembleia Geral

Marcha sobre 
Brasília reúne 
20 mil

Reunidos em assembleia 
na terça-feira, dia 23 de agosto, 
no auditório do CT, os técnicos-
administrativos da UFRJ decidi-

Nesta terça-feira, dia 30, às 14h, na Câmara dos Vereadores (Cinelândia), ocorrerá ato 
conjunto com os trabalhadores da rede municipal de educação Concentração após a assem-
bleia geral.

Ato unificado 

Dia 30, terça-feira, às 10 horas
no Auditório do Centro Cultural Horácio Macedo/CCMN (antigo Rouxinho)

Pauta: greve

ram manter a greve iniciada em 
14 de junho. A categoria também 
aprovou calendário de atividades. 
Página 3

Foto: Fasubra
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21/9
 14h - Abertura: Direção do SIN-

TUFRJ, Prof. Carlos Antônio Levi 
da Conceição – Reitor da UFRJ; Ro-
berto Antônio Gambine Moreira – 
Pró-reitor de Pessoal; Léia de Souza 
Oliveira – Coordenadora Geral da 
Fasubra

 14h30 - Debate - A função social 
das IFES
Palestrantes: Prof. Aloísio Teixeira 
– Prof. IE-UFRJ/ ex-Reitor da UFRJ; 
Ana Maria Ribeiro – Téc. em Assun-
tos Educacionais /ECT; Luis Osório 
R. dos Santos – Pró-Reitor de Pla-
nejamento,  Desenvolvimento e 
Avaliação/ UNIPAMPA
Moderadora: Rosângela Costa – 
Coordenação de Educação da Fa-
subra

 17h30 - Encerramento – Direção 
do SINTUFRJ

22/9
 9h - Abertura: Direção do SINTU-

FRJ, Rosangela Gomes Soares da 
Costa  – Coordenadora de Educa-
ção da Fasubra 

 9h15 - Estruturação de Carreiras 
e da Política de Pessoal no Brasil - 
modelos
Palestrante: Luis Osório R. dos San-
tos – Pró-Reitor de Planejamento,  
Desenvolvimento e Avaliação/ UNI-
PAMPA e Marcelo Rosa – CNSC/Fa-
subra

 10h - PAINEL: O PUCRCE, PCU e 
o PCCTAE – evoluindo rumo a uma 
Carreira dos Técnicos-Administrati-
vos em Educação das IFES
Palestrantes: Tânia Flores – TAE/ 
UFSM e Maria de Lourdes Lose – 
APTAFURG

 11h25 - PAINEL: Diretrizes de 
Planos de Carreira e Ascensão Fun-
cional
Sistemas de Funções Públicas: 
aberto, fechado e híbrido; e Diretri-
zes de Planos de Carreira - proposta 
das entidades; Ascensão Funcional 
- PEC 257/95, PEC 34/07, substituti-
vo das entidades
Palestrante: Vera Miranda – Asses-
soria de Gestão/ SISEJUFE

 14h - PAINEL: Conceitos para a 
construção de um Plano de Carreira

Palestrante: André Ribeiro Silva –
CIS/UFPE 
14h50 - Desenvolvimento da Car-
reira: Conceitos e Programas
Palestrante: Marcelo Rosa – CNSC/
Fasubra

 16h10 - PAINEL: A Fasubra e a 
evolução da luta pela carreira – o 
que mudou na concepção e nos 
processos negociais? 
Palestrante: Celso Carvalho – AP-
TAFURG

 17h10 - DEBATE: Trabalhadores 
em Educação das IFES: O Perfil mu-
dou?
Debatedores: Sonia Baldez – TAE/
UFMA; Rafael Pereira – TAE/ UNI-
FEI; Adriano Souza – TAE/ UFRB; e 
Paulo Abdalla – TAE/UFBA
Moderador: Celso Carvalho – AP-
TAFURG

23/9 
 9h15 - PAINEL: Tendências na Ad-

ministração Pública Federal para a 
Gestão de Pessoas;
Palestrante: Luís Fernando Silva
Coordenação da mesa: SINTUFRJ

 10h40 - DEBATE: Possibilidades, 
limites e desafios na construção /
implantação de uma carreira nas 
IFES na atual conjuntura.
Palestrantes: Carlos Maldonado 
– Secretário de Gestão Pública/
Varzea Paulista;  Tonia Duarte –  Psi-
cóloga, Ex- CNSC/PCCTAE, membro 
do GT Carreira da Fasubra;

 13h30 – Painel:Diagnóstico dos 
principais problemas existentes na 
estruturação da atividade funcio-
nal nas IFES
Palestrantes: Cenira da Matta e 
Marcelo Rosa  

 14h50 - PAINEL: Construção de 
alternativas e possíveis soluções 
para uma Carreira das IFES
Palestrante: Tônia Duarte – GT Car-
reira da Fasubra; 

 16h - Mesa-Redonda: Limites e 
desafios na construção da Carreira 
dos TAE: modelo(s), alternativas e 
soluções possíveis.
Mesa: todos os palestrantes convi-
dados

 18h - Encerramento – Direção do 
SINTUFRJ

Confira a programação

Sua participação é fundamental. Increva-se já: www.sintufrj.org.br
O seu futuro profissional está em jogo. Discuta. Participe

Informe 
sobre a ação 
dos 28%

Vem circulando na universi-
dade boatos sobre o pagamento 
do processo dos 28%. O SINTU-
FRJ esclarece que essa infor-
mação não tem fundamento 
por conta da posição oficial do 
processo, que está aguardando o 
julgamento do mérito do recurso 
apresentado pela UFRJ no Tri-
bunal Regional Federal (e que 
questiona os valores dos paga-
mentos dos 28%).

 Dia 30 de agosto: festa dos aposentados 

Falecimento
O Serviço de Farmácia perdeu 

um de seus mais ilustres funcio-
nários. Décio Domingos Mesquita, 
oficial de farmácia, colaborou com 
outros tantos farmacêuticos para 
estruturar o Serviço de Farmácia 
desde sua implantação. Ultima-
mente era plantonista da Seção de 
Dispensação e faleceu durante o seu 
plantão. “Mano Décio” ou “Nense”, 
como era chamado pelos amigos 
,deixará muitas saudades. O Serviço 
de Farmácia está de luto.

O sepultamento foi no dia 24 
de agosto, no Cemitério de Campo 
Grande.

Adesão Amil
O Setor de Convênio do SINTU-

FRJ informa que a adesão à Amil 
estará aberta no período de 5 a 20 de 
setembro, sem carência para qual-
quer procedimento a partir do dia 
1º de outubro. Neste período tam-
bém serão aceitas as solicitações de 
troca de categoria do plano. O Setor 
de Convênios está à disposição para 
mais informações.

Parceria entre 
SINTUFRJ e 
Unimed-Rio 

Atendendo a muitos pedidos de 
sindicalizados, o contrato de parce-
ria entre o SINTUFRJ e a Unimed-
Rio já foi assinado. O início das 
adesões será em 3 de outubro. A 
carência é zero por tempo limitado 
(dois meses). Mais informações no 
Setor de Convênios. Conheça a tabe-
la para adesões no site do SINTUFRJ.

NOSSOS DIREITOS

 Passeio a Raposo e Eugenópolis

O encontro de aposentados será 
no dia 30 de agosto, terça-feira, às 
10h, no Espaço Cultural. O SIN-
TUFRJ preparou uma deliciosa 
homenagem pelo Dia dos Pais 

(coffee break especial). Na pauta 
ainda teremos o Cordel de Poesias, 
uma ótima oportunidade para você 
mostrar o seu talento nas artes: 
canto, pintura, desenho. Mostre pra 

gente. Na pauta ainda teremos 
os informes gerais sobre a greve 
e palestra de um tema de interes-
se de todos, homens e mulheres. 
Participe.

Mergulhe em uma corren-
teza de águas cristalinas parti-
cipando do passeio organizado 
pela Coordenação de Aposenta-
dos, de 23 a 25 de setembro, ao 

custo de R$ 450,00 que pode 
ser pago em três vezes. As aco-
modações são em apartamentos 
duplos ou triplos. A coordenação 
informa que as vagas são desti-

nadas aos aposentados, assim 
como para os ativos. Informa-
ções via e-mail sintufrj@sin-
tufrj.org.br ou em nossa sede 
e subsedes.

O SINTUFRJ está organizando um 
seminário interno sobre segurança da 
UFRJ. A ideia é reunir os três segmentos 
da comunidade, a AmaVila e a Pró-Rei-
toria de Pessoal. O seminário está progra-
mado para os dias 25, 26 e 27 de outubro.

O assunto foi discutido na reunião 
do dia 22, na sede do SINTUFRJ. 

No dia 2 de setembro haverá a 
reunião dos vigilantes da UFRJ, às 14h, 

Seminário de segurança
na sede do SINTUFRJ. Na pauta, a pro-
posta da Vigilância para o Seminário 
Interno da UFRJ e Seminário Nacional 
de Segurança das IPES.

No dia 13 de setembro haverá 
reunião do GT-Segurança do SIN-
TUFRJ, às 14h, na subsede do sindi-
cato no HU para tratar do seminá-
rio. São convidados representantes 
da Adufrj, DCE, AmaVila e PR-4.

Foto: Cícero Rabello
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GREVE NA UFRJ

Dirigentes das centrais sindi-
cais CUT e CTB se reuniram com 
o secretário de Recursos Humanos 
do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MPOG), 
Duvanier Paiva, na terça-feira, 
dia 23. A reunião começou às 11h 
e terminou duas horas depois, mas, 
apesar da insistência dos interme-
diadores do Comando Nacional de 
Greve (CNG)/Fasubra, o governo 
continua insistindo com o fim da 
greve para reabrir negociações.

Duvanier também sugeriu que 
o CNG/Fasubra apresentasse uma 
proposta de pauta emergencial, em 
substituição à pauta original, que é 
extensa. Segundo o secretário, essa 
mesma recomendação foi feita às 
categorias que estão participando 
da mesa de negociação, porque 
o governo está preocupado em 
limitar gastos em virtude da crise 
econômica mundial. 

Conversa com o 
CNG/Fasubra
A representante da CUT na in-

termediação com o governo, Lúcia 
Reis, complementou as informa-
ções a respeito deste encontro com 
o secretário de Recursos Humanos 
do MPOG com a resposta do CNG/
Fasubra. “Falamos à noite com 
pessoas de diferentes correntes 
políticas no CNG. Explicamos 

Governo insiste no fim 
da greve MPOG propõe apresentação de uma pauta para 

negociação emergencial

que discutimos longamente com 
Duvanier na linha de abertura de 
negociação, considerando que o 
movimento está em outro momen-
to, mas ele continuou insistindo 
na necessidade de suspensão da 
paralisação, porque esta foi defla-
grada inoportunamente, ou seja, 
com a negociação ocorrendo. E a 
Fasubra deveria apresentar uma 
proposta de pauta emergencial, 
porque os recursos orçamentários 
eram limitados e não dava para 
discutir amplamente as pautas 
das categorias, pois o impacto 
no orçamento tinha que ser bem 
menor que o previsto inicialmente, 
em detrimento da crise financeira 
mundial”.

Expectativa foi mantida 
A decisão do CNG/Fasubra 

foi que as centrais retomassem a 
conversa com Duvanier naquele 
mesmo dia, às 22h, conforme 
estava previsto, e insistissem para 
que fosse o governo a apresentar 
a proposta emergencial. Segundo 
Lúcia Reis, desta segunda rodada 
de intermediação, a Conlutas e um 
representante da Condsef também 
participaram. 

“Voltamos a reafirmar para 
Duvanier que não havia tempo 
para suspensão da greve para 
depois ter uma proposta. Portan-

to, o governo deveria apresentar 
sua contraproposta à categoria”, 
informou a dirigente cutista. À 
meia-noite, com todos já muito 

esgotados, inclusive os militan-
tes, a reunião foi suspensa, e 
o secretário do MPOG ficou de 
entrar em contato com a CUT, até 

a noite de quarta-feira, 24, para 
dizer se apresentaria ou não uma 
proposta. Esta expectativa não foi 
contemplada.      

Dentro do calendário defi-
nido na assembleia, na quinta-
feira, dia 25, foi realizada a 
oficina sobre a Empresa Bra-
sileira de Serviços Hospitalares 
S.A. (EBSERH), na sede do 
SINTUFRJ. A coordenadora de 
Comunicação, Vânia Glória, 

Reunidos em assembleia na 
terça-feira, dia 23 de agosto, no 
auditório do CT, os técnicos-ad-
ministrativos da UFRJ decidiram 
manter a greve iniciada em 14 de 
junho. A próxima assembleia será 
no dia 30, às 10h, no auditório do 
Centro Cultural Horácio Macedo 
(CCMN).

A categoria também aprovou 
um calendário de atividades que 
prevê o envio, pelo Comando Lo-

cal de Greve à Fasubra/Comando 
Nacional de Greve, de documento 
solicitando avaliação contun-
dente da greve nacionalmente e 
orientação para realização de atos 
unificados. 

Agenda de atividades 
Segunda-feira, dia 29, às 16h: 

debate “A crise econômica e a luta 
dos servidores públicos”. No bloco 
E do campus do Gragoatá da UFF, 
em Niterói.

Greve se mantém na UFRJ Oficina debate privatização dos HUs

informou a todos sobre a tra-
mitação do Projeto de Lei nº 
1.749/2011 que autoriza o po-
der Executivo a criar a empresa, 
e o grupo fez uma discussão 
detalhada sobre seu conteúdo 
e as ameaças que representa 
para os hospitais.

Debatedores: Cabo Beneve-
nuto Daciolo (Bombeiros), Maria 
Lúcia Fatorelli (Unafisco), Pedro 
Rosa (Fasubra) e Roni Rodrigues 
da Silva (Sinasefe).

Concentração no Espaço 
Cultural do SINTUFRJ, às 15h.

Terça-feira, dia 30, às 14h: 
ato unificado dos SPFs e dos 
trabalhadores da rede municipal 
de educação do Rio de Janeiro, 
na Câmara dos Vereadores/

Fotos: Emanuel Marinho

Andes e Proifes assinam Termo de Acordo com o MPOG
Enquanto a maioria dos 

técnicos-administrativos em 
educação das instituições federais 
de ensino superior completa mais 
de dois meses em greve, as outras 
categorias do serviço público 
federal continuam negociando 
com o governo. 

Para a Associação Nacio-
nal dos Docentes do Ensino 
Superior (Andes-SN) e para  
o Fórum de Professores das 
Instituições Federais de En-
sino (Proifes) a batalha, por 
enquanto, chegou ao fim. Na 
sexta-feira, 26, às 15h30, as 
entidades assinaram Termo 
de Acordo com o MPOG e o 
MEC. Essa última rodada de 
negociação começou às 12h. 
Os professores conquistaram:

 Incorporação das gratifica-
ções (Gemas e GEDBT).

 Reajuste de 4% sobre o total 
da remuneração dos docentes do 
Magistério Superior (MS) e do 
Ensino Básico, Técnico e Tecno-
lógico (EBTT), isto é, 4% sobre o 
vencimento Básico, incorporados 

a Gemas/GEDBT e também sobre 
a Retribuição de Titulação (RT).

 Criação de grupo de trabalho 
(GT) para dar continuidade ao 
processo de negociação, com a 
reestruturação das carreiras do 
MS e do EBTT, tendo maio de 2012 
como prazo de conclusão.

O secretário de Recursos Hu-
manos do MPOG, Duvanier Paiva, 
afirmou na reunião que defenderia 
nesse processo que o parâmetro 
para a reestruturação deveria levar 
em conta a equiparação remune-
ratória das carreiras dos docentes 
com a de Ciência e Tecnologia, 
mas que isso não constaria expli-
citamente do texto, já que seria 
objeto de debate no GT a ser criado 
e poder-se-ia inclusive progredir 
bastante nesse debate.

    
Outras categorias
O jornal O Estado de S. 

Paulo noticiou no dia 24 que o 
governo negociava reajuste de até 
31% para os servidores federais que 
beneficiava pelo menos 420 mil 
trabalhadores, mas não incluia os 

técnicos-administrativos das uni-
versidades federais. Os aumentos 
são para o funcionalismo que 
atende o público em vários órgãos, 
e a proposta é elevar o salário para 
profissionais de nível superior em 
fim de carreira a R$ 7 mil. Mas há 
negociações que também aten-
dem os funcionários da Receita 
Federal e Polícia Federal. 

Em entrevista ao jornal, o 
secretário Duvanier Paiva afir-
mou ter uma margem muito 
estreita para negociar com o 
funcionalismo, e alguns pedi-
dos o governo não conseguiria 
atender – aliás, o mesmo que 
disse à representante da CUT 
em relação aos técnicos-admi-
nistrativos das Ifes.

Duvanier também disse ao 
jornal que esperava concluir as 
conversas (negociações) esta 
semana, pois todas as decisões 
quanto a aumentos salariais 
serão tomadas antes do dia 31 de 
agosto, prazo final para envio ao 
Congresso Nacional da proposta 
do Orçamento de 2012.  
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partir do governo e não dos traba-
lhadores em greve.

O governo falou também na reu-
nião que o prazo para fechamento de 
qualquer proposta seria 31 de agosto, 
,e mesmo assim condicionou que 
qualquer proposta só seria apresen-
tada se antes disso a greve acabasse.

Portanto, considerando que:
1 - Esta intransigência do go-

verno não dialoga com a história da 
Fasubra que tem toda uma meto-
dologia para os encaminhamentos 
durante um movimento de greve, 
com consulta às bases para um po-
sicionamento unificado de aceite ou 
não para as assinaturas de acordo;

2 - A complexidade do debate 
sobre o limite do dia 31 de agosto, 
constante na LDO, para a inclusão 
de recursos no orçamento não é 
finalístico e que o governo poderia 
fazer alterações na LOA durante sua 
tramitação; 

3 - Estamos tentando negociar 
há meses (mais de 40 reuniões). 
Aceitamos a intermediação das 

O Comando Nacional de Greve 
(CNG) avaliou nesta quinta-feira o 
resultado da reunião das centrais sin-
dicais com o Secretário de Recursos 
Humanos e determinou que a greve 
deverá ser fortalecida em toda a base 
e que não será apresentada nenhuma 
proposta rebaixada para o governo 
até que venha de lá a iniciativa. O 
CNG avaliou também que a data 
de 31 de agosto não é limite para a 
nossa luta!

Essa avaliação foi feita a partir 
do relato apresentado pela repre-
sentação das centrais sindicais que 
estiveram reunidas com o governo 
buscando intermediar uma proposta 
para a Fasubra. A representação das 
centrais relatou na reunião do CNG 
pela manhã, que o governo continua 
com o posicionamento de não rece-
ber a Fasubra em greve e, ao mesmo 
tempo, solicitando que a Fasubra 
aponte uma “proposta mínima” para o 
governo. Na compreensão de todos, 
já apresentamos nossa proposta ao 
governo e uma contraproposta deve 

Centrais Sindicais, porque o governo 
não quer receber a Fasubra, e mes-
mo assim não recebemos proposta 
alguma.

4 - É preciso esclarecer à socie-
dade que há um responsável pelos 
81 dias de greve.

O CNG orienta que todas as 
entidades devem fazer uma denúncia 
contundente da irresponsabilidade 
e imoralidade da política do gover-
no federal no tratamento com os 
trabalhadores(as) das universidades 
públicas não apresentando propostas 
e criminalizando a greve. 

O CNG deliberou pelo fortaleci-
mento da greve com os seguintes 
encaminhamentos:

1. Sobre o Orçamento da União 
para 2012

a. Consultar a assessoria jurídica 
sobre a interpretação do que repre-
senta o limite do dia 31 de agosto, 
constante da LDO, para inclusão 
de recursos no orçamento (LOA), 
considerando hipóteses levantadas 
no plenário do CNG de que o gover-

no pode alterar a LOA durante sua 
tramitação no congresso.

b. Agendar reunião com o relator 
do PPA (Plano Plurianual) – Senador 
Walter Pinheiro (PT/BA) e Relator do 
Orçamento Deputado Gilmar Macha-
do (PT/MG), Deputado Paulo Rubens 
(PDT/PE), para discutir o orçamento 
de 2012.

2. Elaborar planilha para identi-
ficar o impacto do piso de 3 salários 
mínimos na tabela do PCCTAE.

3. Intensificar a coleta de assina-
turas no abaixo-assinado contra o PL 
1749/2011 que cria a Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares, a ser assina-
do/divulgado em cada Universidade, em 
espaços públicos, como rodoviárias, 
aeroportos, feiras, etc..., com faixas 
explicativas sobre o que representa para 
a sociedade a aprovação do referido 
Projeto de Lei, utilizando-se, também, 
de assinatura on-line.

4. No próximo Informativo, o CNG 
estará disponibilizando:

 O balanço das atividades do 
dia 24 de agosto;

 Relato da reunião das Centrais 
com o Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, apresentado 
hoje no CNG.

5. Disponibilizar no site da Fasu-
bra  o áudio da reunião das Centrais 
com o CNG.

6. Solicitar reunião com a presi-
denta Dilma e encaminhar documen-
to a ser aprovado no CNG, que deve 
conter: Crítica ao Ministério do Plane-
jamento sobre o posicionamento do 
Secretário Duvanier Paiva, apresen-
tado às Centrais, com a reprodução 
da fala do secretário de que “não é 
política de governo não receber as 
entidades em greve”.

7. Convocar a Assessoria Jurídi-
ca para participar de reunião do CNG.

8. Organizar lista de presença 
nas atividades do CNG e disponibili-
zar quem participou.

9. A Comissão de Imprensa – 
organizar atividades na mídia para 
dar visibilidade à greve.

10. Dieese – fazer oficina sobre 
o impacto da crise financeira.

Resposta do CNG/Fasubra à proposta de pauta emergencial

GREVE

Marcha em Brasília reúne 20 mil
A Marcha em Brasília, ati-

vidade convocada pela Jornada 
Nacional de Lutas, superou as 
expectativas e foi uma vitória do 
movimento dos trabalhadores 
organizados. Reuniu cerca de 20 
mil lutadores, que percorreram as 
ruas do centro da capital federal 
com faixas, bandeiras tremulando, 
bonecos, as mais diversas palavras 
de ordem e, o mais importante, 
muita disposição de luta.  Do está-
dio Mané Garrinha até o Congresso 
Nacional, foram quase 5 quilôme-
tros a pé depois de tantas horas de 
viagem de ônibus, com caravanas 
vindas dos mais diferentes pontos 
do país.

Por algumas horas Brasília se 
tornou palco da vanguarda dos 
trabalhadores e categorias em 
luta desse país. Entre eles, meta-
lúrgicos, petroleiros, professores 
universitários, trabalhadores dos 
Correios, profissionais da educa-
ção, professores do estado e do 
Município, servidores públicos 
federais, mineradores, bancários, 

Movimentos sociais cobram mudanças na política econômica, investimentos em saúde e 
educação, e reforma agrária

rodoviários, estudantes, além 
de integrantes de movimentos 
populares do campo e da cidade, 
aposentados, movimentos contra a 
opressão da mulher, dos negros e 
negras e dos homossexuais.

A presença diversificada de 
categorias em luta mostrou que 
é possível organizar mobilizações 
unitárias que denunciem e apre-
sentem alternativas à política do 
governo Dilma Rousseff. É preciso 
que o governo deixe de governar 
para empresários, banqueiros e 
empreiteiros e atenda aos inte-
resses dos trabalhadores do país, 
direcionando verbas para saúde, 
educação e transporte públicos, e 
também para a reforma agrária. O 
protesto também exigiu o fim da 
corrupção no governo, a prisão e 
confisco dos bens dos corruptos e 
dos corruptores.

A Fasubra Sindical, por deli-
beração do Comando Nacional 
de Greve, aderiu à Marcha, reafir-
mando sua história política de arti-
cular a representação dos técnicos-

administrativos em educação em 
conjunto com movimentos sociais 
na luta por ampliação de direitos. 
Durante a marcha, caravanas de 
técnicos-administrativos de várias 
universidades do país protestaram 
contra a demora do governo em 
atender o CNG/Fasubra e de apre-
sentar uma contraproposta à pauta 
salarial. Outras reivindicações dos 
TAEs também estavam presentes 

em faixas, banners e camisetas 
que expressavam a rejeição ao 
PL 1749, que prevê a privatização 
dos HUs, e ao PL 549, que trata do 
congelamento dos salários.

Preparação no 
Rio de Janeiro
Conforme aprovado em as-

sembleia da categoria, os téc-
nicos-administrativos da UFRJ 

marcaram presença na marcha 
realizada na noite de quinta-feira, 
18 de agosto, no centro do Rio de 
Janeiro, como parte da Jornada 
Nacional de Lutas. A atividade 
reuniu centenas de trabalha-
dores e estudantes de diversas 
categorias, e foi uma preparação 
estadual para a participação na 
Marcha a Brasília deste dia 24 de 
agosto (Foto a baixo).

Foto: Samuel Tosta/Adufrj

Foto: Samuel Tosta/Adufrj

Foto: Arquivo Pessoal

Informativo de Greve da Fasubra de 25/8/2011
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Tônia é psicóloga da 
UFRGS, participa do 
debate sobre carreira 
das IFE desde 1987 
na ASUFPEL, na 
ASSUFRGS e na 
Fasubra Sindical, e estará 
entre os especialistas 
que debaterão as 
perspectivas de nossa 
Carreira no seminário que 
o SINTUFRJ realizará em 
setembro.

 O que deve orientar uma 
nova formulação de Plano 
de Carreira? 
 Qual deve ser o nosso 

centro, se defendemos 
uma carreira do setor da 
Educação? 
Estes são alguns dos 
pontos abordados 
no artigo de Tônia 
Cunha Duarte da Silva 
especialmente para esta 
edição do Jornal do 
SINTUFRJ

 Em função de dois dos 

palestrantes, cuja participação em 

nosso encontro é fundamental, 

estarem com problemas sérios, 

tivemos de adiar, por uma semana, 

a realização do nosso seminário.

 O material que servirá de base 

para o debate será disponibilizado 

na próxima segunda-feira, dia 29.

Políticas governamentais, 
desenvolvimento científico e 
tecnológico e políticas sindicais 
implementadas pelo movimento 
alteraram a realidade do trabalho 
nas Instituições Federais de Ensino 
e a nossa própria carreira. 

A política de terceirização, im-
plementada através da extinção de 
cargos em 1996/1998, associada à 
inexistência de concursos públicos 
de 1998 até 2003, jogou a grande 
maioria dos seus ocupantes no 
desvio de função. 

Sem a possibilidade de ingresso 
de pessoal em cargos absoluta-
mente imprescindíveis, como 
assistente em administração e téc-
nico de laboratório, e com a proi-
bição constitucional de ascensão/
promoção via concurso interno, as 
IFE só puderam manter seu pleno 
funcionamento e desenvolvimento 
contando com pessoal de cargos 
hierarquicamente inferiores, mas 
com formação para desempenhar 
atividades desses e outros cargos, 
inclusive de nível superior.

Com a retomada dos concursos 
públicos a partir de 2003/2004, 
houve reposição de pessoal, mas, 
na sua amplíssima maioria, em 
cargos de nível E (de nível supe-
rior) e D (de ensino médio e médio 
técnico). 

As demais atividades neces-
sárias ao funcionamento das IFE 
continuaram a cargo de traba-
lhadores terceirizados e de alunos 
bolsistas ou prestadores de serviços, 
como se não fossem necessários 
servidores concursados para estas 
atividades. Houve uma profunda 
alteração de perfil do servidor 
técnico-administrativo em educa-
ção, comparando-se com o quadro 
de pessoal da época da formulação 
de nosso Plano de Carreira.

Repensar a Carreira

Acontece que a maioria das for-
ças políticas que atuam na Fasubra 
está presa na sua política de 2005 de 
desconstrução do PCCTAE. Ela já foi 
concretizada e estamos atrasados em 
relação à tarefa de repensar a carreira 
como um todo. Mas algo impede as 
forças políticas de reconhecer isto e partir 

Por uma carreira efetiva para os TAEs
A Fasubra precisa fazer  o debate de repensar a carreira, que está na ordem 

do dia para o desenvolvimento institucional das IFE, para a conquista de uma 
carreira efetiva para os técnico-administrativos em educação, pautada na ca-
pacitação, no planejamento participativo, no tempo de experiência de serviço 
público e na prestação de serviços de qualidade, com avaliação de seus usuários. 

Temos de acelerar, da forma democrática, os debates e a formulação de 
uma nova proposta de carreira, capaz de unificar toda a categoria na luta 
pela sua implantação.

Deveríamos já estar repen-
sando nossa carreira à luz da 
realidade atual. Mas segue-se 
insistindo na pauta de racionali-
zação, não incorporação do ven-
cimento básico complementar, 
enquadramento de aposentados 
por critério diferente do usado 

para os ativos, aplicação do 
novo formato de incentivos à 
qualificação (fora da lógica da 
carreira histórica) a todos os ní-
veis e apresenta-se o aumento de 
piso como saída, sabendo-se da 
dificuldade de aplicação numa 
tabela como a nossa. 

E o que deve orientar uma nova 
formulação de Plano de Carreira? 
Qual deve ser o nosso centro, se 
defendemos uma carreira do setor 
da Educação? 

Primeiro – Temos de bus-
car equiparação com os setores 
de maiores salários pela via de 
reestruturação de nossa carreira 
– uma nova matriz que busque 
linearidade de tratamento e leve 
em consideração os fazeres atuais 
da Universidade. 

Aplicar uma política salarial 
igual para todo o funcionalismo 
sem termos chegado perto da iso-
nomia salarial só vai afastar a pos-
sibilidade de realização da mesma. 
Ou, no mínimo, façamos os dois 
movimentos de forma simultânea, 
se tivermos poder para tal.

 Segundo – Temos de olhar 
para o que a Universidade e o 
avanço tecnológico e de educação 
formal da população nos trazem 
e, a partir daí, repensar os cargos/
especialidades de que necessitamos 
e seus requisitos de escolaridade, 
formação profissional e outros. A 
quantidade de cargos com fazeres 
tão específicos que integram o 
PCCTAE não cabe mais no mundo 
do trabalho das IFE. Temos de 
avançar para uma concepção de 
macrocargos e suas atribuições 
mais amplas e heterogêneas. 

Além disso, a existência de cinco 
níveis de hierarquia entre eles é 
demasiada. Hoje, é de se pensar que, 
mesmo nos fazeres mais simples, 
num setor da Educação, devemos 
contar com servidores com ensino 

Macrocargos
médio, ou, no mínimo, ensino 
fundamental completo. 

A política presente no PNE 2011 
– de universalizar o atendimento 
escolar para toda a população de 
15 a 17 anos e elevar a taxa  de 
matrículas no ensino médio para 
85% –  e na  Emenda Constitucional 
nº 59/09 – de tornar a  “educação 
básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 
17 anos de idade – nos impõe uma 
séria reflexão sobre os requisitos para 
ocupação de cargos e a estrutura de 
nossa carreira. 

Terceiro – Devemos manter a 
defesa da política de que todo o tra-
balho de natureza permanente deve 
ser realizado por servidores concur-
sados e estatutários e não pela via 
da terceirização de serviços. Nesse 
sentido, tramita projeto de lei, do 
deputado Walter Pinheiro (PT-BA) 
que pretende proibir o governo de 
terceirizar atividades permanentes 
no serviço público, que deve ter todo 
o nosso apoio. 

Quarto – Temos de enfrentar 
um debate com a sociedade e com 
nossos pares (servidores públicos)  
sobre a concepção de carreira no 
serviço público, de forma a conven-
cer todos que é consequente – do 
ponto de vista de qualificar o serviço 
público – uma política que viabilize 
a ascensão e promoção funcional de 
servidores, com anos de carreira no 
serviço público, a cargos mais com-
plexos e de maior hierarquia, pela 
via do concurso interno, desde que 
mantida a mesma complexidade de 
avaliação realizada pelo concurso 
público. 

Nosso Plano de Carreira atual – o 
PCCTAE – origina-se em proposta 
histórica de carreira construída na 
década de 1990, e traz consigo resquí-
cios da realidade de então e alterações 
que a correlação de forças nas greves 
de 2003/2004 impôs.

No seu formato inicial a Lei 
11.091/05 (PCCATE) não era a nossa 
proposta histórica (cargo único/ 
especialidades e possibilidade de 
ascensão de uma especialidade para 
outra de maior hierarquia) nem era 
o caos em que ficou transformada, 
por proposta do próprio movimento 
sindical e concordância e iniciativas 
do governo nas greves de 2005 e 2007.

Em 2007, a quebra de linearida-
de, realizada no distanciamento do 

nível E dos demais, na possibilidade 
de steps diferentes ao longo da tabela 
e na aplicação de incentivos à qua-
lificação privilegiando os níveis D e 
E, transformou nossa matriz salarial 
numa arma contra nós mesmos e 
em instrumento de fragmentação 
da categoria.

O aumento de piso e step ficou 
limitado pelo próprio desenho da 
matriz – qualquer aumento tem 
repercussão muito grande,  fora da re-
alidade, se considerarmos os salários 
de outras categorias e a correlação de 
forças. Isso pode forçar e/ou justificar 
uma separação das tabelas – o que 
pode ser bom para o governo, que 
valoriza mesmo é o trabalho do 
pessoal de nível superior.

Resquícios do passado

Desconstrução do PCCTAE
para o que apontávamos há muito tem-
po. Os servidores novos, recém-chegados 
ao movimento, não se apropriaram do 
processo histórico que foi a conquista e 
a desconstrução do PCCTAE e, embora 
com muito potencial de formação, não 
acordaram ainda para a necessidade 
urgente de repensar a Carreira.

A necessidade de repensar 
a carreira dos TAEs

Foto: arquivo pessoal
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COMUNICAÇÃO SINDICAL

Além do grande número de acessos ao nosso site, com a greve aumentou também o número de internautas 
diários que acessaram o recém-criado blog do SINTUFRJ.

Após dois meses e meio de funcionamento, o número de acessos passou de 80 para 314.
A ideia para a construção do blog surgiu após um curso sobre mídias sociais realizado na CUT-RJ pela 

equipe do departamento de Comunicação, concretizada pelos programadores visuais Jamil Malafia e Luís 
Fernando Couto.

A matéria, estopim do aumento de internautas, é a do dia 10/8, “Assembleia avalia decisão jurídica sobre 
a nossa greve”. Outras justificativas para o crescimento de usuários incluem forte campanha das mídias 
sociais do Sindicato na Internet; inclusão do link do blog no site, aumento de relevância no Google em 
resultados da busca e atualização constante do conteúdo.

O endereço na internet é http://sintufrj.wordpress.com/

Blog do SINTUFRJ em alta

Jornal do SINTUFRJ
meio de representação social

A coordenadora de Comunicação 
Sindical do SINTUFRJ, Vânia Glória 
Alves, apresentou a pesquisa “Jornal 
do SINTUFRJ como meio de repre-
sentação social dos trabalhadores da 
UFRJ” na VII Jornada Internacional e 
V Conferência Brasileira sobre Repre-
sentações Sociais realizadas entre os 
dias 24 e 27 de julho em Vitória (ES). 

O evento, realizado pela Rede 
de Estudos e Pesquisas em Psicolo-
gia Social, reúne instituições como 
UFMG, UFPE, UERJ, UFES e UnB.

Vânia Glória explica que o objeti-
vo do seu trabalho foi traçar um perfil 
do jornal como veículo de comunica-
ção e também identificar como o ser-
vidor da UFRJ se vê perante este meio 
de comunicação de seu sindicato. 

A metodologia utilizada foi a clas-
sificação das matérias em categorias 
e seu estudo quantitativo em cada 
exemplar publicado nos anos de 2005 
(50 edições) e 2010 (44 edições), esta-
belecendo uma análise comparativa. 

Simultaneamente, foram en-
trevistados 96 servidores de forma  
aleatória a fim de identificar o obje-
tivo proposto. 

Conheça a pesquisa
Como apresentado no gráfico a 

seguir, as categorias de publicações 
mais frequentes no Jornal do SIN-
TUFRJ são, em ordem decrescente: 
Política das Unidades da UFRJ; Políti-
ca Institucional e Sindical; Reuniões 
e Eventos Diversos; Entrevistas com 
Servidores da UFRJ; Política Nacional 
– Geral; Política Nacional – MEC – 
IFES; Saúde do Trabalhador; Oficinas 
do SINTUFRJ. 

Perfil dos jornais
O perfil dos jornais publicados 

em 2005 se mantém nas publicações 

do ano de 2010, com pequenas va-
riações percentuais entre edições dos 
anos estudados. 

Perfil dos entrevistados
Os 96 trabalhadores entrevistados 

nas 10 Unidades da UFRJ onde foram 
aplicados os questionários eram:
- 32% entre 20 e 30 anos 
- 28% maiores de 50 anos
- 55% homens e 45% mulheres
- 47% de nível médio de escolaridade
- 41% com menos de cinco anos de 
serviço na UFRJ e 
- 55% estatutários.

Com relação à leitura do Jornal
- 36% leem o jornal semanalmente
- 76% dizem que as matérias repre-
sentam a realidade da Instituição
- 56% dizem que as matérias aten-
dem às expectativas de informação
- 48% se veem representados nas ma-
térias do jornal 
- 46% NÃO se veem representados nas 
matérias do jornal.

Sugestões
Embora os entrevistados ma-

nifestem satisfação com o jornal (o 
consideram ótimo, assim como o 
site), apresentaram as seguintes su-
gestões para melhoria do Jornal do 
SINTUFRJ:
- mais informações sobre ações judi-
ciais
- melhor distribuição do jornal
- falar mais sobre a Base da UFRJ, das 
Unidades e os serviços que realizam
- mais comprometimento do Sindi-
cato com os trabalhadores de vínculo 
precário
- matérias mais claras, objetivas e 
com vocabulário mais leve
- mostrar claramente as dificuldades 
dos servidores e 

- mais matérias sobre saúde do traba-
lhador e condições de trabalho.

Conclusões e novos passos
A conclusão é de que o Jornal do 

SINTUFRJ apresenta um perfil muito 
fiel durante o passar dos anos tendo 
como base esta pesquisa. O Conselho 
Editorial e a equipe do departamento 
de Comunicação avaliarão os dados e 
construirão uma estratégia que con-
sidere as sugestões dos servidores/lei-
tores, assim como atenda às expecta-
tivas deste público a fim de alcançar 
melhores percentuais de leitura deste 
meio de comunicação de crucial im-
portância para o Sindicato e sua Base 
na UFRJ.

“Continuaremos a pesquisa, 
para termos a oportunidade de saber a 
opinião de mais representantes de nos-
sa Base. Agradecemos a contribuição 
de todos e todas que participaram desta 
pesquisa de vital importância para nos-
sa categoria”, conclui Vânia Glória.

VÂNIA GLÓRIA 
apresenta sua 

pesquisa
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MOVIMENTO

Plenária da CUT estadual reuniu 300 delegados
A nona edição da plenária 

estatutária da CUT-RJ foi re-
alizado nos dias 26 e 27 de 
agosto, na Associação Atléti-
ca da Light, no Grajaú. Até o 
dia 24 de agosto, 300 delega-
dos haviam sido inscritos. O 
SINTUFRJ participou com 20 
delegados.

Esta plenária é feita a 
cada três anos, ocasião em 
que a Central aprofunda sua 
discussão política, intensifi-
ca o debate sobre o panorama 
sindical e define o plano de 

lutas para o próximo perío-
do. Nesta edição, a plenária 
também elegerá delegados 
para a plenária nacional que 
será realizada de 3 a 7 de ou-
tubro, em São Paulo. 

Nesta nona edição foi ho-
menageado Abdias do Nasci-
mento – referência da luta 
do povo brasileiro por liber-
dade e contra a discrimina-
ção racial –, que faleceu 
recentemente. Na próxima 
edição publicaremos matéria 
sobre a plenária estadual.

Trabalhadores de Macaé entregam 
reivindicações à direção do campus

Em reunião organizada 
pelo SINTUFRJ, na quarta-
feira, dia 24, os trabalhadores 

Museu Nacional volta a abrigar moradores ilustres
Romance, intriga, loucura, 

amor, câmera a postos, ação e muita 
história... é o que o público de todas 
as idades encontra no projeto “Pas-
seio no Paço, a Corte no Museu Na-
cional”.

O projeto, parte da I Semana Flu-
minense de Patrimônio, consiste em 
uma visita guiada, inesquecível, com 
atores caracterizados de figuras his-
tóricas da Família Real Portuguesa e 
Imperial. “A ideia é levar ao público a 
história do prédio enquanto moradia 
da Família Real, mostrar algumas 
das decisões tomadas pela realeza e 
que mudaram o destino do reino do 
Brasil”, declarou Fernanda Guedes, 
uma das organizadoras do evento. 

Carol Rodriguez, que responde 
pela produção artística e pelos figu-
rinos, informou que é a primeira vez 
que esse evento é montado no museu 
(já se tinha pensado em algo no pas-
sado), pois como disse: “D. João VI foi 
o grande incentivador da cultura, e 
nada melhor do que resgatar a histó-
ria do museu para ampliar o conhe-
cimento da população com relação 
ao passado histórico do seu país”.

Fernanda Guedes destaca a im-
portância do trabalho da professora 
Regina Maria Dantas, responsável 
pela história do Museu Nacional e 
pelo levantamento do Acervo Artístico 
e Histórico do Paço de São Cristóvão/
Museu Nacional.

A atração começa na escadaria 
central com D. Maria Louca, quan-
do o público é convidado a conhecer 

o que está por trás dos dinossauros e 
múmias expostos, como, por exem-
plo, a sala de trabalho de D. Pedro II e 
a coleção particular de D. Teresa Cris-
tina, Mãe da Arqueologia no Brasil.

 Já no primeiro andar, o público 
é dividido em dois grupos. “Não há 
uma linearidade na história; a en-
cenação é dotada de liberdade poéti-
ca”, declarou Natassia Vello, diretora 
teatral. Por essa razão, ao começar o 
passeio, um grupo é apresentado a D. 
Maria Louca, Carlota Joaquina e D. 
João VI, e o outro, a D. Pedro II e D. 
Teresa Cristina.

Yves Baeta e Tulanih Pereira, 
os narradores, assumem a tarefa de 
costurar a história no espaço. Eles 
conduzem e interagem com o públi-
co misturando ficção e realidade: ora 
falam com D. João VI, ora apresen-
tam o dinossauro exposto, ora apre-
sentam a capela de D. Teresa Cristina. 
Adultos e crianças aprendem história 
brincando.

 “Na encenação é como se todos 
tivessem reencarnado e estivessem 
vivos no mesmo local e tempo de D. 
Maria Louca a D. Pedro II”, declarou 
Sandra Incutto, que interpreta D. 
Maria.

Ao final, enquanto o público des-
ce os degraus da escadaria central, os 
personagens se despedem, acenando 
das sacadas. Aos atores ficou a sensa-
ção do dever cumprido, com sucesso; 
ao público, a vontade de querer mais.

Neste domingo tem mais –
O evento, inaugurado no dia 19 

de agosto, foi reapresentado no dia 21 
e 28 de agosto, com previsão de ser 
apresentado também no dia 4 de se-
tembro, às 16h. Os ingressos custam 
R$ 3.

Escolas agendaram visitas. No 
dia da estreia, a turma do 9º ano da 
Escola Municipal Nova Campina, de 
Duque de Caxias, estava lá. “A visita é 
o prêmio pela vitória na gincana da 
festa junina do colégio”, declarou o 
professor Felipe de Guimarães, de Ci-
ências, que acompanhava os alunos.

Participam do elenco os atores 
Camila Leite (Carlota Joaquina), Ed-
ney Paiva (D. João), Sandra Incutto 
(D. Maria), Lucia Chase (Imperatriz 
Leopoldina), Zoatha Davi (D. Pedro 
I), Iris Lacava (Imperatriz Teresa 
Cristina), Manuel Rosa (D. Pedro 
II), Ernesto Xavier (Rafael, criado de 
confiança), Yves Baeta (narrador) e 

Tulanih Pereira (narradora).
Todo o evento foi filmado e ficará 

como registro histórico, além de ser 
usado como captador de recursos fi-
nanceiros para a elaboração de um 
projeto ainda maior.

A I Semana Fluminense do 
Patrimônio

Realizada entre 13 e 21 de agos-
to, a I Semana Fluminense movi-
mentou a agenda cultural dos muni-
cípios participantes e premiou quem 
conhece bem o patrimônio.

O projeto nasceu com o objetivo 
de promover a valorização do patri-
mônio natural e cultural do estado 
fluminense e, através de simpósios, 
seminários e mesas-redondas, levar 
ao conhecimento da população a 
história do seu patrimônio.

Todas as atividades foram pro-

gramadas para abordar o estado 
geral da arte, da preservação do 
patrimônio cultural fluminense, 
incluindo acervos documentais, 
iconográficos, bibliográficos, au-
diovisuais, edificados, ambientais e 
culturais.

A Comissão Organizadora do 
evento foi formada por instituições 
como o Arquivo Público do Estado 
do Rio de Janeiro (Aperj), Casa de 
Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz), Fun-
dação Casa de Rui Barbosa, Museu 
do Meio Ambiente/Instituto de Pes-
quisas Jardim Botânico do Rio de Ja-
neiro, Instituto Estadual do Patrimô-
nio Cultural (Inepac/Secretaria de 
Cultura do Estado de Rio de Janeiro), 
Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico (Iphan), Museu de Astrono-
mia e Ciências Afins (Mast), Museu 
Nacional (MN/UFRJ).

da UFRJ-Macaé entregaram à 
diretora pro tempore do cam-
pus, Antonieta Tirrel, a pauta 

de reivindicações internas que 
contém 14 itens e atende tam-
bém às necessidades dos profes-

sores e alunos.
Na próxima edição do Jor-

nal do SINTUFRJ, o encarte 

Especial Unidades trará maté-
ria completa sobre o campus 
Macaé.  



A situação sobre as condições 
de trabalho no Hospital Univer-
sitário Clementino Fraga Filho 
(HUCFF) é grave, segundo a 
coordenadora do Departamento 
de Fiscalização do Conselho 
Regional de Enfermagem do Rio 
de Janeiro, Ana Teresa de Souza. 
Ela esteve em visita ao hospital 
dia 19 de agosto e não ficou satis-
feita com o tratamento dado pelo 
HUCFF à solicitação do Coren-RJ. 

“Primeiro eles demoraram 
um mês e dezoito dias para dar 
respostas aos encaminhamen-
tos do relatório produzido. Só 
houve pronunciamento porque 
fomos novamente ao hospital 
cobrar providências, e mesmo 
assim ainda não houve respostas 
concretas”, declara. Ana Teresa 
está muito preocupada com as 
condições de trabalho dos profis-
sionais – tudo está levantado no 
relatório – e pretende agora co-
brar providências mais enérgicas 
com visita conjunta do Conselho 
Regional de Engenharia e Anvisa.

Irregularidades 
encontradas
1 - Estrutura física dos setores 

não adequada, infiltrações, rede 
elétrica apresentando alterações, 
períodos com ausência de água, 
presença de vetores, janelas que-
bradas e não conformidade com 
as normas de regulamentação 
técnica da Anvisa.

2 - Ausência de rota de fuga em 
não conformidade com norma do 
Ministério do Trabalho.

3 - Presença de sujidade nos 
sistemas de refrigeração e de po-
eiras nos setores proveniente do 
entulho, em não conformidade 
com a Lei 9.431/97, Portaria 
3.523/98 e Portaria 2.616.

4 - Falta de informações 
suficientes quantos aos riscos do 
processo de trabalho, identifica-
ção de situações que venham a 
trazer riscos para a segurança e 
saúde dos trabalhadores e avalia-
ção dos impactos nas alterações do 
ambiente e processos de trabalho, 
em não conformidade com a 
NR5 (Comissão de Prevenção de 
Acidentes).

5- Processo de trabalho 
prejudicado devido à falta de água 
quente nos setores, fazendo-se 
necessário o uso de ebulidores 
e baldes para a realização dos 
banhos no leito e de aspersão, au-

A empresa vencedora da lici-
tação para retirada do entulho do 
Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho (HUCFF) foi a Britex 
Soluções Ambientais. O leilão foi 
realizado dia 24 de agosto para dar 

Relatório da fiscalização no HU aponta irregularidades
mentando os riscos ergonômicos 
dos profissionais de enfermagem, 
em não conformidade com a NR7 
(Programa de Controle Médico de 
saúde Ocupacional).

6 - Falta de materiais suficien-
tes para a execução das atividades 
de enfermagem, em não conformi-
dade com a NR6 (Equipamento 
de Proteção Individual), NR32 
(Segurança e Saúde no Trabalho 
em Serviços de Saúde) e artigo 61 
do Código de Ética dos Profissio-
nais de Enfermagem.

7 - Não realização dos exames 
médicos ocupacionais, em não 
conformidade com o Decreto 
6.856/2009 da Lei 8.112/90.

8 - Os profissionais de enfer-
magem (enfermeiro e técnicos 
de enfermagem) denominados 
extraquadro têm contrato sem 
garantia de direitos e benefícios 
trabalhistas.

Encaminhamentos do Coren
 Ao Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura para 
parecer técnico referente às juntas 
de dilatação entre os blocos com 
descontinuidade da parede (sem 
vedação).

 À Secretaria de Defesa Civil 
Estadual para parecer técnico re-
ferente à liberação do prédio para 
funcionamento.

 À Anvisa para parecer téc-
nico quanto às irregularidades    
encontradas referente à RDC 50 
(Regulamento Técnico para plane-
jamento, programação, elaboração 
e avaliação de projetos físicos de 

estabelecimentos assistenciais de 
saúde) e RDC 189 (Todos os projetos 
de arquitetura de estabelecimentos 
de saúde públicos e privados devem 
ser avaliados e aprovados pelas 
vigilâncias sanitárias).

 Ao Sindicato dos Enfermeiros 
e dos Auxiliares e Técnicos de Enfer-
magem quanto às irregularidades 
trabalhistas.

Entenda o caso
A pedido do SINTUFRJ uma 

força-tarefa do Conselho Regional 
de Enfermagem do Rio de Janeiro 
(Coren-RJ) promoveu no dia 30 
de junho uma varredura em todo 
o Hospital. A fiscalização também 
foi acompanhada pelo SINTUFRJ.

O Coren foi acionado em 
função do ambiente de intranqui-
lidade instalado no hospital desde 
o primeiro abalo da estrutura, em 
2010, e agravado com o surgimento 
de novas fissuras e dilatações na 
estrutura do bloco E, no 12º andar, 
nas paredes e nos pisos, isto após a 
demolição da perna-seca. 

Um terço dos trabalhadores 
do HUCFF, que somam cerca de 
4 mil pessoas, compõe as equipes 
de enfermagem. Por esta razão, o 
SINTUFRJ mobilizou o Coren-RJ 
para dar parecer técnico sobre as 
condições de trabalho no hospital.

O relatório técnico foi elabora-
do e encaminhado às instituições 
cabíveis para providências, mas até 
meados de agosto o HUCFF não ha-
via se pronunciado, o   que obrigou 
a Fiscalização a cobrar respostas 
em nova visita dia 19 de agosto.

Entulho do HU será retirado em seis meses
um destino ao entulho dos blocos 
AI, AII, B e AIII (parcialmente 
demolido) que foram implodidos 
em dezembro de 2010. 

A empresa terá seis meses 
para a retirada total do entulho 

e a técnica utilizada será a de 
beneficiamento, uma solução sus-
tentável para o reaproveitamento de 
resíduos. São 137 mil toneladas de 
concreto armado que serão reutili-
zadas na construção civil da cidade.

Segundo o vice-prefeito da 
Cidade Universitária, Paulo Mário 
Ripper, a empresa construirá uma 
miniusina no local. A usina trata-
rá o entulho vermelho (restos de 
tijolos, telhas, blocos de cerâmica 

e terra), transformando-o em um 
agregado reciclado que pode ser 
utilizado na pavimentação de 
ruas. O entulho cinza, composto 
por restos de concreto, virará areia 
reciclada e pedra de brita.

A pedido do 
SINTUFRJ, 

12 fiscais do 
Conselho Regional 

de Enfermagem 
do Rio de Janeiro 

(Coren-RJ) 
estiveram, no 

dia 30 de junho, 
no Hospital 

Universitário para 
uma varredura 
na unidade, do 
subsolo ao 13º 
andar. A ação 

do órgão foi 
acompanhada 

pela coordenadora 
do Sindicato e 
enfermeira do 

Trabalho, Vânia 
Glória.

ÚLTIMAPÁGINA

RACHADURA e desnível na janela do HU

RACHADURA na sala de anestesia no Centro Cirúrgico do 
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