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Greve

Encontro de Carreira

SINTUFRJ promoveu o Encontro de Carreira nos dias 21, 22 e 23 de setembro, na UFRJ. Debate mostrou que o tema deve ganhar 
centralidade na política nacional. Encarte de Carreira

Projeto da EBSERH 
tramita no Senado

Nesta quarta-feira, dia 5, Dia Nacional de Luta 
em Defesa dos Hospitais Universitários, o SINTU-
FRJ vai promover uma panfletagem às 9h, no 
pilotis do HU e a categoria está convocada. O Sin-
dicato vem realizando diversas reuniões nas uni-
dades hospitalares para debater as consequências 
da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
caso o projeto seja aprovado. Página 3

Um decreto presidencial faculta ao dirigente máximo das Ifes autorizar a jornada das 30 horas semanais para quem trabalha em 
atividades ininterruptas. O SINTUFRJ quer que o reitor regularize a jornada para estes trabalhadores na UFRJ, no uso da autonomia 
universitária. Página 3

Inclusões na Unimed 
começam dia 3

Conseguimos com a Unimed um desconto de 
5%, e sem carência para utilização do plano, nas 
inclusões que forem feitas nos meses de outubro e 
novembro de 2011 (ver tabela no site). Lembramos 
que as inscrições em outubro têm utilização do pla-
no em novembro. As inscrições em novembro têm 
utilização em dezembro, e assim por diante.

Reunião do GT-
Segurança

Próxima sexta-feira, dia 7, às 10h, na sede do 
SINTUFRJ.

Pauta: organização do Seminário Interno de 
Segurança da UFRJ.

Reunião mensal 
dos aposentados

Dia 25, às 10h, no Es-
paço Cultural (ao lado da 
sede, no Fundão)

Comemoraremos o Dia Internacional do Ido-
so e o Dia do Funcionalismo Público.

Venha, participe!

A greve acabou sem resulta-
dos concretos e é preciso uma 
avaliação rigorosa do que levou 
a esta situação que nos deixa 
mais um ano sem reajuste.
Página 2

SINTUFRJ na luta pelas 
30 horas nos HUs
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Depois de 113 dias de gre-
ve, foi confirmado, por ampla 
maioria das assembleias de 
base, o indicativo do Comando 
Nacional da Fasubra de finali-
zação unificada do movimento 
paredista. Retomando a memó-
ria da greve, percebemos que 
um dos elementos causadores 
dessa derrota já estava presen-
te na Fasubra antes mesmo 
da greve começar. No dia 1° 
de junho, representantes dos 
técnicos-administrativos em 
educação de cada universidade 
federal se reuniram em Brasília 
para avaliar o processo nego-
cial em curso entre a Fasubra, 
o Ministério do Planejamen-
to e Gestão e o MEC. Embora 
houvesse uma avaliação geral 
de que o processo não andava 
a contento, também não esta-
va claro para a categoria que 
ele havia se esgotado. Porém, 
nesse dia 1°, mesmo com uma 
reunião agendada para o dia 
7 de junho, a plenária votou e 
aprovou o indicativo de greve a 
partir do dia 6 de junho, a di-
ferença mínima, de apenas 2 
votos, mostrava a ausência de  
unidade necessária para garan-
tir vitórias.

A diminuta maioria inter-
pretou que a negociação havia 
se esgotado e optou pela  greve. 
Porém, como a correlação de 
forças nos era, e segue sendo, 

Por que a greve foi derrotada?
desfavorável, nem sequer se 
manteve a mesa de negociação 
que havia e, como já notamos, 
deu algum fruto para outras 
categorias. Quando tivemos a 
oportunidade real de retomar 
a negociação suspendendo a 
greve, mais uma vez uma pe-
quena maioria em nível nacio-
nal rejeitou essa possibilidade, 
avaliando que isso melhoraria 
a correlação de forças e, por-
tanto, nossas possibilidades de 
vitória. Não foi o que ocorreu. 
O resultado foi o isolamento e 
o desgaste do movimento, o que 
nos conduziu a uma derrota 
sem precedentes.

Nossa greve foi marcada 
por uma série de contradições, 
e no final não foi diferente. 
Pois nas duas últimas sema-
nas o Comando Nacional de 
Greve aprovou propostas que 
durante a greve esse mesmo 
Comando deliberou por não 
encaminhar. Se durante todo o 
tempo foi rechaçada, pelo Co-
mando, a possibilidade de apre-
sentar propostas alternativas, 
nas últimas semanas, quando 
não havia mais prazo hábil, o 
Comando Nacional de Greve 
aprovou apoiar as emendas no 
Orçamento, que rebaixam para 
1 bilhão a proposta de recursos 
para o piso, que inicialmente 
era de 6,5 bilhões, e colocou 
como prioridade a luta pelos 

benefícios.
Interessante é observar que 

os autores e promotores dessas 
propostas no CNG são os mes-
mos que durante toda a greve 
negaram essa possibilidade en-
quanto ainda havia prazo. Essa 
é apenas mais uma contradição 
exposta durante a greve nacio-
nal dos técnicos-administra-
tivos em educação das Ifes, a 
qual terminou derrotada. Ao fi-
nal, é isso que cada trabalhador 
sabe! Mesmo após todo esse es-
forço, perdemos, mas por quê? 
Essa é a pergunta que temos 
que fazer para explicitar os pro-
blemas que nos levaram à der-
rota e nunca mais cometê-los.

O divisionismo que vem as-
solando a Fasubra há alguns 
anos imobilizou e cegou o mo-
vimento paredista em 2011. 
Ocupou grande parte do tempo 
da greve queimando energia 
em disputas internas, as quais 
impediram a leitura correta da 
conjuntura e levou a categoria 
ao arrocho de 2 anos sem au-
mento. Porém, mais perverso 
ainda, a divisão coloca em che-
que a capacidade representativa 
e mobilizadora da Federação, a 
maioria na direção da fede-
ração vem se perdendo ora no 
governismo adesista, ora no es-
querdismo irresponsável. O sin-
dicalismo combativo vem per-
dendo espaço e hoje podemos 

observar a predominância do 
pragmatismo economicista, da 
intolerância e autoritarismo, 
características da direita social 
e sindical.

A truculência do governo
O governo, ao mesmo tempo 

em que amplia o sistema públi-
co e admite por concurso mais 
de cem mil servidores, aplica 
uma política de não valorização 
dos servidores públicos federais, 
sob o álibi de uma política fiscal 
que dá prioridade ao superavit 
primário. E percebendo a fra-
gilidade do nosso movimento, 
o governo assume uma postura 
extremista e contraditória em 
relação às posições que defende 
em organismos internacionais 
como a OIT (Organização Inter-
nacional do Trabalho).

A intransigência em não 
receber o Comando Nacional 
de Greve da Fasubra somada 
à ação judicial que tentou de-
clarar a ilegalidade da greve 
mostram o quanto a gestão do 
Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão não está 
preparada para os desafios 
maiores que estão adiante. Ao 
tratar os grevistas com trucu-
lência e “cozinhar em banho-
maria” as outras entidades sin-
dicais, que apostaram na mesa 
de negociação, apresentando 
proposta somente quando não 

mais era possível uma reação, 
o Ministério do Planejamento 
assume uma posição de ata-
que aos trabalhadores do ser-
viço público. 

Nos parece que para o 
governo garantir o sucesso 
da política fiscal, o controle 
da inflação e o crescimen-
to do país, faz-se necessário 
derrotar a organização dos 
trabalhadores e com ela suas 
reivindicações. Não podemos 
mais admitir o que aconteceu, 
devemos exigir a imediata 
retirada do processo contra a 
nossa greve, além da regula-
mentação da Convenção 151 
da OIT, o que garantirá a le-
gitimidade da greve e o pro-
cesso negocial entre governos 
e trabalhadores dos serviços 
públicos.

Um alerta 
Essa greve mostrou que é 

preciso estar alerta e construir 
ampla mobilização, requalifi-
car o debate e ressignificar as 
bandeiras e as formas de luta, 
pois sabemos que há muitas 
batalhas pela frente, e serão 
todas muito duras. Precisare-
mos lutar não só contra essas 
atitudes antidemocráticas do 
governo, mas também contra 
o divisionismo na Federação, 
porque sem unidade não avan-
çaremos um milímetro sequer.

1) Referente ao percentual de 4% 
sobre aplicação em CDB mantida 
no Banco do Brasil – posição no dia 
31/5/2011.

2) Aprovada na assembleia geral 
(26/7/2011) uma arrecadação extra 
de  0,5% (somente para os técnicos-
administrativos) destinada ao fundo de 
greve, conforme informado na página 
4, edição nº 963, do Jornal do SINTU-
FRJ.

3) Conforme orientação do informa-
tivo de greve (IG 2011 jun-04 de 13 
junho de 2011) foi repassado o per-
centual de 30% sobre o valor da arre-
cadação destinada ao fundo de greve.

Obs.: Não foram computados os valo-
res relativos ao material gráfico produzi-
do (cartazes, adesivos, bate-pronto).

Prestação de contas dos gastos com a greve

(3)



Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 971 – 3 a 9 de outubro de 2011 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 3

 

MOBILIZAÇÃO

SINTUFRJ organiza trabalhadores dos HUs
E lança a campanha pela oficialização das 30 horas nas unidades hospitalares

O SINTUFRJ realizou várias reu-
niões nas unidades de saúde da UFRJ 
para discutir as ameaças contidas 
no projeto de lei que cria a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH).

A primeira reunião foi no IPPMG, 
em agosto. Depois, na Maternidade-
Escola, Hesfa e Neurologia. Na se-
mana passada, a reunião foi com os 
servidores do Instituto de Psiquiatria 
e no Hospital Universitário. Na terça-
feira, dia 27, no Ipub, compareceram 
mais de 50 pessoas. No dia 29, no HU, 
houve presença de cerca de 120 com-
panheiros. 

Os coordenadores do Sindicato 
apresentaram a situação que pode-
rá se instalar para os funcionários 
estatutários e extraquadro se houver 
a contratação desta empresa por 
parte da universidade. Eles  tiraram 
dúvidas, apontaram a gravidade do 
momento e a importância de unida-
de. Informaram também que, se o 
projeto for aprovado, será facultativo 
às universidades, através de seus con-
selhos universitários, a contratação da 
empresa ou não. E apontaram que o 
governo pode se utilizar do fato de não 
disponibilizar recursos para os hospi-
tais daquelas universidades que não 

estarão na empresa serão in-
seridos?

Sim.  Estes continuam servido-
res da universidade e submetidos às 
regras de carreira como os demais. 
O que vai ser cedido para empresa é 
a mão de obra, não o vínculo empre-
gatício. Só que a universidade não vai 
mais realizar concurso para suprir as 
unidades hospitalares. O conflito vai 
ser interno, de dois regimes num mes-
mo espaço. A avaliação dos servidores 
cedidos, no entanto, será feita pelos 
gestores da empresa.
 Com a empresa instalada, 
seria possível as pessoas pe-
direm para sair do hospital?

O administrativo tem outros es-
paços na universidade para trabalhar. 
Mas a equipe de saúde está restrita ao 
hospital.
 Com essa proposta de con-
trato por quatro anos para 
os extraquadros, prorrogável 
por mais um ano, como fica a 
situação do grupo depois dos 
cinco anos?

É um processo contínuo de dis-
cussão que o Sindicato vai acompa-
nhar junto a estes trabalhadores. Não 
se pode esperar os cinco anos para 
fazer alguma coisa.

A Fasubra está convocando 
no próximo dia 5 de outubro, 
o Dia nacional de Luta contra 
a EBSERH (empresa brasileira 
de serviços hospitalares) e em 
defesa dos Hospitais Públicos. 
Os atos deverão acontecer em 
todo o país, com a realização 
de marcha em defesa da Saúde.  

Neste dia 5, próxima quar-
ta-feira, o SINTUFRJ vai pro-
mover uma panfletagem junto 
à população, no pilotis do HU, 
a partir das 9h, alertando para 
os perigos desta investida do 
governo. A categoria está con-
vocada.

contratarem a empresa, como pressão 
para que todas as Ifes a contratem.

“A direção do SINTUFRJ entende 
que precisa se utilizar de vários me-
canismos que protejam ao máximo 
os trabalhadores da universidade. 
Sua mão de obra estará cedida a esta 
empresa e seus salários serão pagos 
por esta empresa caso haja a contra-
tação”, lembrou Gerly.

AS MAIORES DÚVIDAS 
 O que acontece com o servidor 

estatutário se houver a contrata-
ção da empresa?

A universidade cederá o espa-
ço físico, os equipamentos e a mão 
de obra dos servidores lotados no 
hospital. Mas o vínculo trabalhista 
continua estatutário, ligado à univer-
sidade.
 Quem está desviado de função 
terá que retornar ao seu cargo 
de origem?

Essa discussão tem dois vieses: 
uma em torno da carreira em nível 

nacional e outra local. Caso aconte-
ça a contratação pela universidade, é 
preciso no contrato estabelecer regras 
que não prejudiquem os trabalhado-
res e acompanhar como será o projeto 
de carreira desta empresa.
 Como ficam os docentes nes-
ta empresa?

Continuam lotados na Faculdade 
de Medicina, e nas demais unidades 
do CCS.
 Se for aprovada uma nova 
carreira, os estatutários que 

SINTUFRJ na luta pelas 30 horas já
A avaliação de desempenho 

será feita por gestores desta nova 
empresa? Haverá extinção dos pro-
fissionais de saúde do regime esta-
tutário da universidade? E quanto 
à carga horária?  Como se vê, há 
várias situações a que os servido-
res das unidades hospitalares esta-
rão expostos caso a EBSERH seja 
aprovada e precisam se proteger. A 
direção do SINTUFRJ entende que 
é urgente que os trabalhadores se 
unam e se mobilizem para que 
possam se proteger quanto a todas 
as incertezas 

Por isso, a Coordenação do SIN-
TUFRJ está lançando campanha 
pela regulamentação das 30 horas 
para as unidades hospitalares que 
funcionam em turno ininterrupto 
de acordo com o decreto presiden-
cial número 4.836/2003.

O decreto diz que: “Art. 3º 
Quando os serviços exigirem ativi-
dades contínuas de regime de tur-
nos ou escalas, em período igual 
ou superior a doze horas ininter-
ruptas, em função de atendimento 
ao público ou trabalho no período 

noturno, é facultado ao dirigente 
máximo do órgão ou da entidade 
autorizar os servidores a cumprir 
jornada de trabalho de seis horas 
diárias e carga horária de trinta ho-
ras semanais…” 

Ou seja: o reitor pode autorizar os 
servidores nestas condições a adotar a 
redução de jornada sem redução de 
salário. E é isto que estamos reivin-
dicando. No uso de sua autonomia, 
que o reitor regularize a jornada para 
estes trabalhadores na UFRJ.

Por que defendemos 30 horas 
neste momento para os trabalha-
dores dos HUs?

O SINTUFRJ defende o regime 
das 30 horas para toda a categoria. 
A reivindicação está na nossa pauta 
interna apresentada à Reitoria e tam-
bém na pauta da Fasubra. Mas existe 
uma especificidade em relação aos 
trabalhadores dos hospitais que, por 
não terem as 30 horas formalizadas, 
têm problemas na aposentadoria.

O SINTUFRJ defende a impor-
tância da oficialização das 30 ho-
ras para proteger os servidores que 
poderão ser atingidos no caso de 

contratação da empresa. E também 
para que os trabalhadores parem de 
sofrer pressões das unidades quanto 
ao acúmulo de cargos, que, embora 
seja constitucional e, portanto, líci-
to, enfrenta a resistência do Minis-
tério do Planejamento.

Além disso, há até mesmo ser-
vidores que não conseguem se apo-
sentar, porque têm acúmulo, mas 
enfrentam essa divergência com 
carga horária.

Neste sentido, é essencial a uni-
dade dos trabalhadores para que 
possamos construir um movimento 
de fato que atinja um grande nú-

mero de trabalhadores e assim pos-
samos pressionar a Reitoria para 
que atenda a nossa reivindicação.

O SINTUFRJ vai reivindicar a 
oficialização das 30 horas sema-
nais para os HUs. Vamos organizar 
uma assembleia-ato, prevista para 
até o fim do mês na Reitoria, para 
formalizar nossa reivindicação.

Deixamos claro que não aban-
donamos a luta pelas 30 horas para 
todos como defende a Fasubra. No 
entanto, os trabalhadores dos HUs 
estão em situação muito delicada, 
tendo em vista a ameaça de im-
plantação da EBSERH.

OS COORDENADORES Gilson Navega, Gerly Miceli e Kátia da Conceição em reunião no IPUB

Fotos: Emanuel Marinho

5 de outubro é 
Dia Nacional de 
Luta em Defesa 
dos Hospitais 
Universitários

REUNIÃO no HU tem grande participação



SINTUFRJ comemora novo Espaço Saúde

ÚLTIMA PÁGINA

O SINTUFRJ organizou na 
tarde do dia 29 uma festa especial 
nos jardins da sede: grandes tol-
dos, mesas e cadeiras, arranjos de 
flores, boa música e um saudável 
bufê. Tudo para comemorar em 
alto estilo a inauguração do novo 
Espaço Saúde do Trabalhador, 
agora com novos equipamentos, 
salas ampliadas, mais profissio-
nais na equipe e um enfoque mul-
tidisciplinar na atenção à saúde. 

Uma pequena solenidade 
marcou a inauguração. “Esse 
trabalho é resultado de conver-
sas com a categoria. O Sindicato 
não é apenas para reivindicações 
salariais, mas também para pen-
sar na qualidade de vida”, disse 
a coordenadora-geral do SINTU-
FRJ, Neuza Luzia, lembrando que 
a decisão para a concretização 
do novo espaço foi do conjunto 
da diretoria, mas alguns direto-
res estiveram à frente do projeto, 
como Jorge Inácio, coordenador 
de Esportes, e Vânia Glória, de 
Comunicação. 

Rap
Geisa de Souza, auxiliar 
de enfermagem do IPPMG, 
compôs um rap em 
homenagem ao espaço 
com muita saúde e muita 
criatividade:
Este é o rap, o rap do 
Sindicato
Venha conhecer o Espaço 
reservado 
Quando conhecer vai ficar 
maravilhado 
(...)
Carlos e Michele vão deixar 
você sarado
Não vou esquecer de citar a terapia
No espaço saúde ao lado da academia
Vamos encontrar a doutora terapia
Lurdinha e Fabiana atendem com alegria
Fazendo aplicação relaxante todo dia
Tratando da saúde que traz bela harmonia
Queremos agradecer a Carla aqui presente
A coordenadora que só quer cuidar da gente
Não podemos esquecer, Jorge Inácio e Vânia Glória
E o nosso companheiro que se chama Catapora
Queremos enfatizar a todos aqui presentes
O Espaço reservado é seu, é nosso, é da gente.

“É com prazer e emoção que a 
gente hoje está trabalhando junto 
com vocês um Espaço Saúde do Tra-
balhador. A ideia original se amplia 
para atividades de saúde, para além 
da atividade física. Hoje a gente tem 
o projeto das terapias alternativas, va-
mos ter uma profissional para fazer a 
orientação nutricional e mais. Vamos 
crescer. Este é nosso espaço de saúde. 
E eu queria chamar a Ednéa, coor-
denadora de Políticas Sociais, que vai 
dar conta destes projetos todos”, disse 
Vânia Glória. 

Regina Magalhães, representan-
te da Caurj, lembrou que um grande 
marco da história da Caurj é a par-
ceria com o SINTUFRJ: “Queria pa-

Representando a comissão de 
alunos do Espaço Saúde, Janine 
Simas, do Instituto de Biofísica, 
elogiou: “Eu não corria nem 15 
segundos numa esteira e na aca-
demia já participei de duas com-
petições. Tenho que agradecer ao 
Sindicato. A casa é da gente. A gente 
pode vir com a roupa de ginástica 
que tem, não precisa ser de marca. 
Vai ter sempre um professor ao seu 
lado para você não fazer atividade 
errada. Espero que isso aconteça na 
Praia Vermelha também”. 

Rita de Cássia Albuquerque, 
do Instituto de Biofísica, confir-
mou: “Janine sempre me falou 
muito bem da academia, que 
tinha professores excelentes e eu 
pude comprovar. Quero agradecer 
esse conforto e a atenção dos pro-
fessores. Estou doida para conhe-
cer o novo espaço, com fisioterapia 
e muita massagem”.

Nilzete Olimpio Ramos in-
gressou em fevereiro de 2010 na 
Prefeitura e desde abril frequenta 
a academia: “Quando cheguei, ti-
nha 97 quilos. Consegui perder 15 
quilos. Não posso deixar de citar 
os professores Carla, Carlos e Mi-
chele nesse trabalho de conquista. 
Queria agradecer muito à direção 
do Sindicato, que melhorou esse 
espaço. Quem não faz, venha fa-
zer. Quem me viu, quem me vê”, 
brinca ela.

O espaço é nosso
“Queria chamar para vir aqui 

meu amigo Jorge Pierre, que foi 
um dos idealizadores da academia 
em gestões anteriores. Agradeço 
a presença de vocês. Esse espaço 
é nosso. Parabéns também a um 
funcionário incansável, Valdivino, 
e também ao pessoal do Finan-
ceiro, à Carla e ao pessoal pelo 
apoio. A academia está aberta para 
todos”, disse Jorge Inácio, coorde-
nador de Esportes.

Quem me viu, 
quem me vê

A casa da gente

Nosso espaço de saúde
rabenizar o Sindicato por este espaço 
que é nosso, igual à Caurj”.

Os profissionais Carla Nascimen-
to, coordenadora do novo Espaço, 
e os professores Carlos e Michele, o 
estagiário Cleidson e as fisiotera-
peutas Maria de Lourdes e Fabiana 
Cardoso foram homenageados. Os 
coordenadores entregaram a placa 
comemorativa a Carla. “Quero agra-
decer ao SINTUFRJ pela confiança, 
pelo apoio. Essa é a concretização de 
um sonho”, disse Carla emocionada, 
agradecendo aos colegas de trabalho 
e a Jorge Inácio, e lembrou que “o se-
gredo do sucesso do Espaço, na verda-
de, são esses caras que estão todo dia 
comigo. Minha equipe de trabalho é 

fantástica. Sem eles não teria conse-
guido”, disse.

Em seguida, o público visitou as 
novas instalações. Além da Muscula-
ção e Ginástica, o espaço contará com 
outros serviços e tratamentos, com a 
massagem relaxante, drenagem lin-
fática, orientação nutricional e tera-
pias holísticas, como auriculoterapia 
(técnica terapêutica de estímulo a 
pontos energéticos da orelha).

“Gostei muito. Melhorou bastan-
te em vista de quando comecei, que 
tinha apenas um colchonete. Agora a 
academia está de primeira”, disse Re-
nata Pereira de Lima, primeira aluna 
da academia, que frequenta há mais 
de 10 anos. 

Fotos: Emanuel Marinho

Janine, Rita, Nilzete e Renata
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