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30 horas para os HUs já!
Não podemos mais esperar! Chegou a 
hora de garantirmos a carga horária de 30 
horas para os trabalhadores dos hospitais 
universitários (HUs).
Continuaremos lutando contra a entrada 
da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH) nos HUs. Porém, 
caso seja implantada, esses trabalhadores 
podem enfrentar um período difícil.
Temos que exigir do reitor que faça 
valer o decreto presidencial que permite 
a regulamentação das 30 horas, sem 
redução de salário. O SINTUFRJ está 
organizando um ato no dia 18, às 10h, 
para entrega da reivindicação à Reitoria. 
É importante a presença em massa dos 
trabalhadores dos HUs. Página 5

Susto no HU: novo afastamento das 
juntas para Centro Cirúrgico

Mais uma vez o pânico tomou conta dos trabalhadores do 12º andar do HU. Outra mo-
vimentação da estrutura abriu ainda mais as juntas de dilatação. Parte do atendimento e 
cirurgias foram suspensos. Página 4

SINTUFRJ no corpo a corpo com 
usuários e trabalhadores

No dia nacional de luta em defesa dos hospitais universitários, 5 de outubro, a diretoria 
do SINTUFRJ abordou usuários e trabalhadores do hospital e visitou andares do prédio, 
para alertar sobre os perigos que pairam sobre a prestação dos serviços públicos de assis-
tência, ensino, pesquisa e extensão com a implantação da EBSERH. Página 5

Reunião com os funcionários do Instituto de Ginecologia da UFRJ
Dia 11, terça-feira, às 10h, no Auditório Geral do Moncorvo Filho. Pauta: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e 30 horas

Todos ao ato público
Pela oficialização das 30 horas para os hospitais universitários
Dia 18, terça-feira, às 10h, concentração no hall da Reitoria. Junte-se a nós nesta luta!
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Nossos Direitos

Na edição 965 do Jornal do 
SINTUFRJ o tema abordado pelo 
Departamento Jurídico foi a li-
cença por motivo de afastamento 
do cônjuge, prevista no artigo 84 
do RJU.

Uma semana depois, atende-
mos no Plantão uma servidora 
que já estava licenciada da UFRJ 
e em exercício na UnB há mais 
de um ano e teve o seu pedido re-
visto e indeferido pelo MEC.

Com o indeferimento, a ser-
vidora deveria retornar imedia-
tamente para a UFRJ e, via de 
consequência, abandonar sua 
família já devidamente estabele-
cida no Distrito Federal.  

Imediatamente foi impetra-
do Mandado de Segurança na 
Justiça Federal de Brasília e con-
cedida a liminar pelo Juízo da 
20ª Vara Federal, que acolheu os 
nossos fundamentos.

Há um mês a servidora per-
manece em Brasília sob o manto 
da liminar deferida que determi-
nou ao MEC que se abstenha de 
indeferir ou revogar a licença da 
servidora para acompanhamen-
to de seu companheiro, e para 
garantir o regular exercício das 
suas atividades funcionais junto 
à UnB.

Subsede no 
HU fechada

A subsede no HU estará fecha-
da, por prazo indeterminado, em 
virtude das obras de remoção do 
entulho do HUCFF. Estaremos aten-
dendo, durante este período, em 
nossa sede, na Praça da Prefeitura. 
Contamos com sua compreensão.                                   
A Direção

Atendimento 
Jurídico

Com o fechamento temporário 
da subsede no HU, o atendimento da 
área Cível que era feito lá será ofere-
cido nos mesmos dias e horários, 
porém na sede do SINTUFRJ, na 
Praça da Prefeitura. O atendimento 
da área Trabalhista na subsede do 
HU está suspenso por um mês.

Liminar evita 
afastamento 
da família

Até 2025, o Brasil será o sexto 
país do mundo com o maior núme-
ro de pessoas idosas. Pelo menos se-
gundo dados da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS). Daí o alerta 
ao governo brasileiro para a neces-
sidade de se criar, o mais rápido pos-
sível, políticas sociais que preparem 
a sociedade para essa realidade. 

Ainda é grande a desinformação 
sobre o idoso e sobre as particulari-
dades do envelhecimento em nosso 
contexto social. O envelhecimento 
humano, na verdade, quase nunca 
foi estudado. Poucas escolas no país 
criaram cursos para auxiliar as pes-
soas mais velhas. Uma prova disso 
é que até um tempo atrás o médico 
que quisesse se especializar em ge-
riatria precisava estudar na Europa. 

A Constituição de 1988, no en-
tanto, deixou clara a preocupação 
e atenção que deve ser dispensada 
ao assunto, quando colocou em seu 
texto a questão do idoso. Foi o pon-
tapé inicial para a definição da Po-
lítica Nacional do Idoso, que traçou 

Espaço dos Aposentados

1º de outubro, Dia do Idoso

Dia 25/10, terça-feira, às 10h, no Es-
paço Cultural do SINTUFRJ, na Cidade 
Universitária. 

Comemoraremos o Dia Internacional do Idoso e o Dia do Fun-
cionalismo Público. 

Venha, participe!

os direitos desse público e as linhas 
de ação setorial. 

Depois da criação dessa Políti-
ca, através da Lei nº 8.842, em 4 de 
janeiro de 1994, é que as institui-
ções de ensino superior passaram 
a se adaptar, a fim de atender à de-
terminação da lei, que prevê a exis-
tência de cursos de Geriatria e Ge-
rontologia Social nas faculdades de 
medicina no Brasil. Nesse âmbito, 
trabalhando com a terceira idade, 
existem duas entidades de relevo: 
a Sociedade Brasileira de Geriatria 

e Gerontologia e a Associação Na-
cional de Gerontologia. É bom es-
clarecermos que a geriatria é uma 
especialidade da medicina que trata 
da saúde do idoso, enquanto a ge-
rontologia vem a ser a ciência que 
estuda o envelhecimento.

Um destaque no país no auxí-
lio à terceira idade é Brasília. Foi 
a primeira localidade a criar uma 
Subsecretaria para Assuntos do 
Idoso, além de instituir o Estatuto 
do Idoso, regido por princípios que 
registram o direito das pessoas mais 

velhas a uma ocupação e traba-
lho, como ainda acesso à cultura, 
à justiça, à saúde e à sexualidade, 
além, é claro, de poder participar 
da família e da comunidade. 

Num país como o nosso, que 
vê sua pirâmide populacional 
ser modificada pouco a pouco, 
tomarmos conhecimento de en-
tidades que se dedicam a mudar 
o perfil do idoso depressivo, aban-
donado pela família e sem proje-
tos, é de extrema importância. 

Fonte: IBGE

Reunião Mensal dos Aposentados

Muito bom acompanhar a melhora do Jornal, tanto na qualidade do 
papel quanto por ter acrescentado o  Suplemento Especial “Unidades da 
UFRJ” e o Caderno Especial Aposentados. Muito bom!

 No início da aposentadoria eu nem sabia que poderia receber o jor-
nal pelos Correios, quando me encontrei, por acaso, com uma funcioná-
ria aposentada e falei que me sentia isolada e não sabia mais o que estava 
acontecendo na UFRJ , então  ela me  orientou a  entrar em contato com o 
SINTUFRJ para me  cadastrar e receber o jornal em minha residência.

 O único senão é que eu recebo o jornal um pouco atrasado.
 Nunca participei de um encontro mensal, mas depois deste Caderno 

Especial Aposentados fiquei estimulada  a participar (...).
Ana Maria Ribeiro Gomes - Aposentada

 Inclusões na Unimed
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 plano em novembro. As inscrições em novem-
bro têm utilização em dezembro, e assim por diante.

Kenai Seguros 
O SINTUFRJ, em parceria com a Kenai Corretora de Seguros, vem 

oferecer a sindicalizados e dependentes diretos as melhores condições e 
descontos na contratação do seguro de automóvel junto às melhores segu-
radores do mercado. Telefones 2507 8454 / 2290 2484 / 7891 1906 / 7891 
9731. Email: kenaiseguros@gmail.com

Oficina de Ikebana
Já estão abertas as inscrições para a oficina de Ikebana. As aulas 

serão semanais. No dia 19, quarta-feira da próxima semana, será re-
alizada a primeira aula. Sempre das 9h às 11h, no Espaço Cultural.

Quero parabenizar a todos que nos  
proporcionam receber o Jornal semanalmente.

CARTA
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MOVIMENTO

A 13ª plenária da Central Úni-
ca dos Trabalhadores – “Liberdade 
e autonomia sindical – Por uma 
nova estrutura sindical” –, reali-
zada entre os dias 4 e 7 de outubro, 
em Guarulhos (SP), com mais de 
600 delegados, reforçou a pauta da 
classe trabalhadora com o acúmulo 
e o aprofundamento dos debates. Do 
Rio foram 21 delegados, sendo duas 
dirigentes do SINTUFRJ, Gerly Miceli 
e Neuza Luzia.

A defesa da educação pública, por 
exemplo, foi apontada pela plenária 
de forma concreta com a exigência de 
10% do PIB para a educação, assim 
como a destinação de 50% dos recur-
sos do fundo do pré-sal para educa-
ção, ciência, tecnologia e seguridade 
social, com o objetivo de garantir um 
ensino público de qualidade. O serviço 
público e seus trabalhadores também 
não ficaram de fora. 

De acordo com Roberto Poncia-
no, diretor do Sindicato dos Servido-
res das Justiças Federais no Estado do 
Rio de Janeiro (Sisejufe), houve mais 
abertura e aceitação das reivindica-
ções do ramo público. “O fortaleci-
mento e a valorização dos serviços e 
dos servidores públicos são essenciais 
para o desenvolvimento de qualquer 
nação. Proporcionalmente, temos 
muito poucos servidores em com-
paração com os EUA. Em relação à 
Europa nem se fala. Precisamos de 
mais concursos públicos e de um 
combate efetivo à terceirização para 
invertermos a atual lógica privatista 
em que só tem saúde, educação e 
justiça quem paga por elas”, disse.

Plenária da CUT fortalece  
bandeiras dos trabalhadores

No dia 4 de outubro houve pres-
são de partidos políticos, entidades e 
do movimento social, como a CUT, 
na Câmara dos Deputados, para a 
aprovação da proposta de reforma po-
lítica, reunindo mais de 500 pessoas. 
A reforma é uma necessidade e busca 
melhorar o nosso sistema político, 
assim como fortalecer a democracia 
brasileira. Mas a falta de acordo obri-
gou o relator da comissão especial que 
trata da matéria, deputado Henrique 
Fontana (PT-RS), a adiar a votação. 

O relator apresentou mudanças 
feitas em seu anteprojeto em relação à 
versão inicial do texto, divulgada em 
agosto, acolhendo diversas emendas 
enviadas pelos partidos, e mesmo as-

Ato defende reforma política, mas votação é adiada

Foto: CUT/Dino Santos

Na avaliação das lideranças, sai 
fortalecida a intervenção da Central 
nos principais embates colocados 
pela conjuntura, como a luta por 
ganho real de salário (apoio efetivo 
à greve dos bancários e Correios), 
redução da jornada para 40 horas 
semanais, em defesa do piso salarial 
nacional do magistério, investimen-
to de 10% do PIB na educação, pela 
valorização dos serviços e servidores 
públicos, contra os leilões de petróleo 
e a privatização dos aeroportos.

Abertura
A 13ª plenária foi aberta na noi-

te de 4 de outubro com discurso do 
presidente da CUT, Artur Henrique. 
Reproduzindo o tema da plenária 
“Liberdade e autonomia sindical – 
Por uma nova estrutura sindical”, 

o dirigente ressaltou que o objetivo 
é ampliar a luta para a construção 
de um país mais justo e democrático.

“A ousadia da juventude deve 
contagiar nossa luta pela transfor-
mação rumo ao socialismo, para 
fazer com que no próximo período 
estejamos ainda mais empenhados 
e unidos para levar a todo o país a 
nossa plataforma do desenvolvimen-
to”, afirmou.

Artur Henrique conclamou os 
mais de 600 delegados participan-
tes a “construir alternativas contra-
hegemônicas ao neoliberalismo”, 
frisando que isso pressupõe “diálogo, 
democracia e respeito às entidades”.

Depois de parabenizar os traba-
lhadores bancários e dos Correios 
que lutam por ganho real, Artur con-
denou a política de privatização dos 

aeroportos e afirmou que a plenária 
irá potencializar a mobilização em 
defesa da pauta da classe trabalha-
dora.

O grande desafio colocado para 
o sindicalismo no próximo período, 
enfatizou Artur, é a popularização 
da plataforma do desenvolvimento, 
fazendo com que ela seja levada a 
todos os 5.565 municípios brasilei-
ros. Fazendo isso, disse, a CUT cum-
prirá com o primeiro eixo da sua 
estratégia de disputar a pauta com 
o capital, defendendo a reforma po-
lítica, a reforma agrária e tributária, 
o aprofundamento da democracia e 
da solidariedade.

Campanha para acabar com 
imposto sindical

O segundo dia da plenária termi-

nou com o lançamento de uma cam-
panha para dialogar com as bases e 
com os dirigentes sobre a importância 
da ratificação da Convenção 87 da 
OIT (Organização Internacional do 
Trabalho) e da necessidade de subs-
tituir o imposto sindical por uma 
contribuição negocial definida pelos 
trabalhadores. A Convenção 87 trata 
da liberdade e proteção ao direito de 
livre organização sindical.

A campanha se fará através 
de inserções na mídia e de abaixo-
assinado distribuído aos sindicatos 
cutistas e não cutistas.

Trabalho decente
Como sua principal política, a 

CUT tem insistido para que o desen-
volvimento no Brasil seja de fato sus-
tentável, defendendo a geração de em-
pregos de qualidade com valorização 
do trabalho. Isso garante o crescimen-
to econômico e o desenvolvimento do 
país, que para a Central promove a 
cidadania e a inclusão social.

A Central destaca que o traba-
lho decente deve estar aí incluído 
nas políticas de geração de empre-
go que devem considerar aspectos 
importantes presentes nas diversas 
formas de contratação, impedindo a 
prática do trabalho terceirizado e do 
trabalho temporário. Para chamar a 
atenção desta política, a CUT reali-
zou no encerramento de sua plená-
ria, dia 7, Dia Mundial do Trabalho 
Decente, ato em defesa da classe tra-
balhadora e da soberania nacional, 
no aeroporto de Guarulhos.

Fonte: CUT Nacional

sim houve divergências. Entre as mu-
danças anunciadas está a redução do 
período de mandato dos senadores de 
oito para quatro anos, realização de 
segundo turno para prefeito nos mu-
nicípios com mais de 100 mil eleitores 
e ampliação da punição aos partidos 
que não cumprirem a determinação 
de ampliar parte do Fundo Partidário 
em programas de promoção e difusão 
da participação política das mulheres 
e dos negros.

Apoio ao financiamento pú-
blico de campanhas

Dentre as propostas apresentadas 
no relatório, os partidos e os movi-
mentos sociais apoiam especialmente 

o financiamento público exclusivo de 
campanhas, eixo principal da proposta, 
mas alvo de muita polêmica. Segundo 
Fontana, nas três últimas eleições o 
custo da campanha quintuplicou, 
o que está inviabilizando a renova-
ção da política e a entrada de setores 
mais “desfavorecidos” na política. “As 
campanhas viraram uma verdadeira 
corrida do ouro, em que as ideias e as 
opiniões valem menos, e a capacidade 
de arrecadar vale mais”, afirmou.

O relator propõe ampliar de 20% 
para 25% o total do fundo partidário 
que terá distribuição especial entre as 
legendas. Pela proposta, 5% do fundo 
serão distribuídos igualitariamente a 
todos os partidos com registro no Tri-

bunal Superior Eleitoral; 10% vão ser 
distribuídos entre todos os que elege-
rem pelo menos um deputado federal; 
e outros 10% entre os que elegerem 
pelo menos 10 deputados federais.

Diante da falta de acordo, a co-
missão especial adiou o prazo para 
recebimento de emendas até o dia 20 
de outubro, devendo começar a dis-
cussão do texto no dia 26 de outubro.

Foto: Agência Brasil
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Na madrugada do dia 4, os fun-
cionários do Hospital Universitário 
(HU) foram surpreendidos com 
mais um afastamento da junta de 
dilatação no 12º andar, onde fun-
cionam dois setores vitais: o Centro 
Cirúrgico e a Central de Material 
Esterilizado. Tomados de pânico, 
funcionários deixaram o prédio.

Conclusão: 22 cirurgias foram 
suspensas e o atendimento foi afe-
tado em vários setores, tal como o 
Ambulatório. Muitos funcionários 
ficaram nervosos e se ressentiram 
da falta de informações. Mas ainda 
no fim da manhã.. por solicitação 
do SINTUFRJ, o diretor do HU, José 
Marcus, recebeu duas coordenado-
ras e a reportagem do sindicato.

Segundo o diretor, engenheiros 
da Coppe vistoriaram o local e dis-
seram que não existem evidências 
de lesões estruturais e que não há 
motivo para suspender o funcio-
namento do hospital. A movimen-
tação da junta seria por causa de 
uma obra de reforço nos pilares 
do prédio e da variação da tempe-
ratura. A previsão é que a obra seja 
concluída em até 40 dias. O diretor 
disse ainda que uma equipe da De-
fesa Civil também vistoriou o local 
e confirmou o parecer. José Marcus 
informou que a rotina seria nor-
malizada no dia 5.

O SINTUFRJ se reuniu com os 
funcionários para repassar o infor-
me e ouviu várias reivindicações. 
Embora o risco estrutural tenha 
sido afastado, muitos apontam ou-
tro perigo grave: o de contamina-
ção do Centro Cirúrgico com a po-
eira que entra pelas juntas abertas.  

A assessoria de imprensa do HU 
informou que, durante a tarde do 
dia 4, engenheiros do Conselho Re-

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Apreensão no HU
Afastamento das juntas assusta funcionários e suspende cirurgias

gional de Engenharia e Arquitetura 
fizeram nova vistoria e confirma-
ram que não há risco estrutural.

Sem evidências de lesões
A nota do HU do dia 5 informou 

que a equipe da COPPE fez vistoria 
nas instalações e adiantou o teor do 
laudo: “Os especialistas renovaram 
as conclusões do laudo anterior 
emitido em 17/6/2011 onde não 
existem evidências de lesões estru-
turais, e dessa forma não há motivo 
para descontinuidade da rotina de 
funcionamento do hospital (...) e 
ressaltaram que a presença de re-
síduos no Centro Cirúrgico se deve 
à movimentação previsível da junta 
de dilatação, consequente à obra de 
reforço em curso e às variações de 
temperatura”. O reforço definitivo 
de dois pilares será finalizado no 
prazo de um mês.

Susto afasta funcionários
No início da manhã do dia 4, 

servidores do HU se aglomeravam 
na entrada principal, buscando 
notícias. 

Delma Dutra, da Central de 
Material, explicou que os profis-
sionais ouviram de seus superiores 
que quem quisesse poderia sair. 
Foi o que a maioria fez. Mas até o 
meio da manhã (o evento foi por 
volta das 2h30) não havia nenhum 
comunicado ao corpo funcional, o 
que aumentaou a apreensão. 

Os sinais não eram nada alen-
tadores. Armários do setor de pre-
paração de anestesia apresentaram 
fissuras bem evidentes. Da junta de 
dilatação, já bem afastada naquela 
sala, a queda de poeira aumentou, 
indicando movimentação. Alguns 
relataram queda de reboco no CTI. 

Poucos quiseram pagar pra ver, até 
porque, embora já tenha sido de-
nunciado, nada foi feito para con-
tornar a falta de escadas de incên-
dio ou de uma rota de fuga no 12º 
andar onde fica o Centro Cirúrgico. 

Há pouco tempo, os funcioná-
rios passaram pelo mesmo drama: 
as juntas se movimentaram, a fen-
da aumentou e o Centro Cirúrgico 
parou. Mas também foi considera-
do um evento normal.

Os funcionários haviam soli-
citado à direção a constituição de 
uma equipe preparada para lidar 
com situações de crise e com o 
papel de difundir rapidamente as 
informações ao corpo social. Isso, 
segundo eles, poderia atenuar o pâ-
nico que de fato se instalou.

Maria Inês, doméstica, que se 
trata de um câncer na tireoide, teve 
que adiar o tratamento com iodo 
radioativo porque todos estavam te-

merosos com as consequências da 
movimentação da junta.

“Nós temos medo pelo que pode 
acontecer conosco e com os pacien-
tes. Até aqui, informação zero”, dis-
se Delma. A colega Ana Maria No-
gueira completou: “O sentimento é 
de preocupação e de tristeza”. 

Alexandre Marques, do Centro 
Cirúrgico, questionava a possibili-
dade de contaminação em função 
do ambiente no local estar exposto 
ao tempo com a fenda aberta na 
junta de dilação da sala de preparo 
de anestesia. 

O diretor José Marcus se reuniu no 
início da tarde com os funcionários 
no Centro Cirúrgico, repassou o pa-
recer dos engenheiros e respondeu às 
principais dúvidas, destacando que o 
prédio passa por essa movimentação 
enquanto a obra de reforço dos pilares 
é concluída, mas que não há lesão es-
trutural ou risco de desabamento.

Os funcionários apontaram a 
possibilidade de contaminação das 
salas, mas o diretor informou que 
o controle de fungos no ar era rigo-
roso e que até então não havia indi-
cação de parar o Centro Cirúrgico.

Vigilância Sanitária suge-
re suspensão

No dia 6,  uma equipe da Supe-
rintendência de Vigilância Sanitária 
(Suvisa) fez uma vistoria nas depen-
dências da unidade e inspecionou as 
condições do Centro Cirúrgico. 

Segundo nota da assessoria de 
imprensa, a Suvisa foi acionada 
pela direção do hospital que julgou 
necessário um parecer detalhado 
sobre a situação do setor. 

O termo de visita da Suvisa 
sugere que as atividades no Centro 
Cirúrgico sejam temporariamente 
suspensas até a conclusão da obra 
de correção da estrutura física no 
local. 

Segundo a nota, a direção do 
hospital garante que todas as me-
didas solicitadas pela Suvisa para 
manter o hospital dentro das nor-
mas exigidas serão cumpridas o 
mais breve possível.

O Centro Cirúrgico parou no 
dia 6  e até a última sexta-feira não 
havia prazo previsto para retomada 
das atividades.

Mas, segundo a nota, a ro-
tina do hospital foi mantida. O 
atendimento não foi paralisado: 
o HU manteve 207 pacientes in-
ternados e realizou 1.069 aten-
dimentos ambulatoriais. Os 29 
procedimentos cirúrgicos marca-
dos para o dia 6 transcorreram, 
até então, normalmente. As 22 
cirurgias adiadas no dia 4 foram 
remarcadas.

Os reparos na junta da sala 
de Preparação de Anestesia 
já começaram. Mas na 
Central de Materiais (acima)  
uma placa despencou 
do teto, no dia 6, quase 
atingindo uma funcionária. 

Delma Ana Maria

Junta: vão mais aberto Rachadura na bancada
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A obra que está em curso nos 

pilares do HU é devido à implosão 
da ala sul, antiga perna-seca, de 
um prédio cuja estrutura estava 
comprometida por causa de anos 
de abandono. E não foi apenas a es-
trutura que foi abandonada: durante 
anos o hospital sofreu com falta de 
verbas e de recursos humanos.  Em 
vez de injetar recursos e pessoal na 
recuperação dos HUs, o governo 
quer criar uma empresa para gerir 
esta unidade hospitalar e terceirizar 
ainda mais o serviço.

Para alertar a população,  
usuários e trabalhadores das uni-
dades hospitalares, o SINTUFRJ 
organizou uma panfletagem no dia 
5, dia nacional de luta em defesa dos 
Hospitais Universitários. 

Na nota distribuída à população, 
o alerta sobre o risco que paira sobre 
os HUs: “O projeto de lei que cria a 
Empresa Brasileira de Serviços Hospi-
talares (EBSERH) tramita no Senado 
Federal. Com ele, o futuro é incerto 
tanto para os usuários quanto para os 
servidores destas unidades de saúde. 
Com ela, a gestão dos hospitais será 
desvinculada da Universidade, que 
cederá espaço físico, equipamentos 
e a mão de obra. Essa empresa le-
galiza a gestão terceirizada nos HUs, 
colocando em jogo o papel destes 
hospitais como espaço de formação 
e produção do conhecimento para 
a sociedade”.

O SINTUFRJ aponta que é im-
portante que se garanta o perfil de 
atuação dos hospitais, com manu-
tenção do atendimento e dos serviços 
ao público de forma gratuita, junto 
com ensino, pesquisa e extensão. Isso 
significa impedir a desvinculação 
dos HUs das universidades ou da sua 
gestão por esta nova empresa.

SINTUFRJ esclarece 
dúvidas
Além do corpo a corpo com a 

população, os coordenadores do 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Junte-se a nós na defesa dos HUs

SINTUFRJ estiveram em diversos 
andares do HU discutindo a situação 
com os funcionários, tirando dúvidas 
sobre essa nova ameaça e divulgan-

30 horas já: A decisão é política
O SINTUFRJ está em luta pela oficialização da carga horária de 30 ho-

ras para os trabalhadores dos hospitais universitários (HUs).
O Sindicato defende o regime das 30 horas para toda a categoria. Esta 

reivindicação está na nossa pauta interna apresentada à Reitoria e na pauta 
da Fasubra. Mas neste momento existem algumas especificidades em rela-
ção aos trabalhadores dos HUs, que, por não terem o regime das 30 horas 
formalizado, têm encontrado problemas até na hora da aposentadoria.

Defendemos a oficialização da carga horária também para que estes 
profissionais parem de sofrer pressão quanto ao acúmulo de cargos. O acú-
mulo, embora seja constitucional (portanto, lícito), enfrenta a resistência 
do Ministério do Planejamento.

O SINTUFRJ aponta ainda a importância da oficialização do regime 
das 30 horas para proteger os trabalhadores que poderão ser afetados caso 
seja implantada a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, contra a 
qual também continuaremos em luta.

Desde 2003, existe um decreto presidencial (nº 4.836) que permite a 
regulamentação das 30 horas para as unidades hospitalares que funcionem 
em turno ininterrupto. O decreto dá respaldo legal também ao dirigente 
máximo do órgão, no nosso caso o reitor, para implantar a carga horária de 
30 horas semanais sem redução de salário.

Temos que exigir do reitor que faça valer o decreto presidencial. Agora, 
é importante que a Universidade tenha vontade política para preservar esses 
trabalhadores.

Vamos reivindicar que o reitor oficialize o regime das 30 horas nos hos-
pitais universitários. Para isso, faremos um ato no dia 18 para entrega de 
nossa reivindicação à Reitoria. É importante que todos os trabalhadores do 
HU estejam em massa lá. 

“Não conheço profundamente 
o projeto. Mas existem profissionais 
sem amparo nenhum, sem direito 
a férias ou direitos trabalhistas. Vejo 
como uma possibilidade de resolver. 
Sou funcionária regular, mas tenho 
que ser solidária a esses trabalha-
dores. Se não é o ideal, é alguma 
coisa”, disse Eliana Gesteira, do 
centro cultural do HU.

“Não estou sabendo sobre essa 
empresa, não. Aqui é muito bom. 
Me trato há 15 anos e sou muito 
bem atendida. É ruim essa amea-
ça”, lamentou Jorgina de Souza, 50 
anos, moradora da Penha.

“Eu acho que é a privatização. 
Sou contra a terceirização, tem 
muito bom pessoal. Mas se ga-
nham pouco e não têm  direitos,  
vão para outro lugar. Vão criar 
uma empresa? Esse dinheiro vai 
para os mesmos”, disse  Sônia 
Quintela, funcionária da Anatomia 
Patológica.

Flávio Miguel, do Protocolo, 
acha que deveriam injetar os 
recursos necessários ao HU: “Te-
mos dificuldades para funcionar 
mas a troca de regime não vai 
adiantar. A principal dificuldade é 
financeira, para podermos prestar o 
atendimento à população. Não tem 
recursos para trabalhar”.

do a campanha pela oficialização 
das 30 horas de trabalho: “Vamos 
continuar esse trabalho, disse Gilson 
Navega, explicando que ainda há 

muitas dúvidas. “Principalmente os 
funcionários que estão próximos de 
se aposentar é que estão preocupados 
com a nova empresa”, disse Vera 

Teles. “De fato, todos estão muito 
preocupados”, contou Ednea Mar-
tins, destacando que a presença do 
Sindicato foi muito bem vinda.

INCERTEZAS

Ato público pela implantação das 30 horas nos HUs
Dia 18, terça-feira, às 10h. Concentração no hall da Reitoria

Fotos: Emanuel Marinho
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SAÚDE

Imprensa cutista será 
debatida em seminário

Drogas: questão de polícia ou de saúde pública?

Na flor da idade
Marília Coelho Martins é bi-

bliotecária e trabalha na Bibliote-
ca Central do Centro de Tecnolo-
gia. Ela está lançando o livro Flor 
da Idade. Amante da cultura, 
conta que escreveu o livro reco-
lhendo artigos de revistas durante 
dois anos e que, por interesse e 
esclarecimento sobre a mulher e 
melhor qualidade de vida, resol-
veu colocar para fora esses escri-
tos e sair dos seus próprios limites.

Sexualidade e afetividade são 
alguns dos temas abordados no 
livro de autoajuda, onde Marília 
manifesta sua veia espontânea e 
divertida. Ela se reveste de cora-
gem para mostrar seu íntimo.

O lançamento do livro de Ma-
rília será no dia 25 de outubro, 
das 18h às 21h, na sala de leitu-
ra do Centro Cultural da Justiça 
Federal, na Avenida Rio Branco, 
241, Centro. 

GT organiza Seminário de 
Segurança da UFRJ

Uma das atividades da progra-
mação da “Calourada Integrada 
2011”, organizada com apoio do 
DCE Mário Prata, foi o debate so-
bre liberação ou não do uso da 
maconha realizado em meados de 
agosto, no auditório da biblioteca 
do CCS. 

A mesa foi composta por dois 
militantes a favor da liberação da 
maconha, Tomás Ramos, advoga-
do e assessor da Comissão de Direi-
tos Humanos da Alerj, e sociólogo 
Renato Cinco, que participa do Mo-
vimento pela Legalização da Droga 
e ajudou a organizar a Marcha da 
Maconha.

“A defesa pela liberação existe 
porque a proibição não cumpre o 
seu objetivo: proteger a população 
do uso das drogas”, disse Cinco. 

A proibição, a seu ver, ainda 
causa efeitos colaterais, como a 
violência, a disputa pelo mercado 
ilegal e a corrupção por parte das 
autoridades.

Renato argumenta que a não 
liberação é uma maneira de não 
fiscalizar e, assim, manter o merca-
do ilegal e toda a infraestrutura em 
torno dele. Tomás Ramos comple-
menta: “Quem defende a proibição, 
defende a falta de controle”.

O sociólogo lembrou que a 
efetiva repressão, no Brasil, contra 
a maconha começou no início 
do século XIX.  A seu ver, a guerra 

contra a maconha foi motivada, 
muito mais por fatores raciais, eco-
nômicos, políticos e morais do que 
por argumentos científicos. “Esse 
preconceito hoje persiste e se eleva 
à condição de criminalização da 
pobreza. Antes, pobre era sinônimo 
de doença; hoje, é de perigo”, assim 
afirmou Tomás. E complementou 
alertando que tal argumento é usa-
do, atualmente, para permitir o uso 
do caveirão livremente: “A política 
praticada é de apartheid social. Esse 
veículo é um aparelho de caça, e 
não de pacificação”.

Renato que finalizou o debate 
sugerindo a criação de uma política 
de drogas, todas: as lícitas, ilícitas e 
desconhecidas.

“O país não está preparado”
A professora Marilurde Donato, 

coordenadora do Núcleo de Inter-
venções Breves em Álcool e Drogas 
e integrante do grupo do Núcleo de 
Pesquisa de Enfermagem e Saúde 
Coletiva (NUPENSC), é contrária à 
liberação da maconha devido aos 
malefícios físicos e psíquicos que a 
droga pode causar em uma pessoa.

“O país não está preparado 
para tal ação. Há a necessidade de 
realização de mais debates e pales-
tras, de uma maior divulgação de 
informações sobre as consequên-
cias do uso da droga. A população 
não tem informação suficiente so-

bre os efeitos negativos que o con-
sumo da droga provoca no corpo 
humano ao longo do tempo, por 
isso, se ocorrer a liberação, o nú-
mero de usuários irá aumentar ab-
surdamente e o consumo da droga, 
também”, declarou a professora e 
pesquisadora no assunto.

Aumento do consumo
José Mauro Braz Lima, dire-

tor geral do Hospital-Escola São 
Francisco de Assis, membro da 
Sociedade Francesa de Alcoologia 
(SFA), não defende a liberação da 
maconha no cenário socio cultural 
em que vive o país, e justifica a sua 
opinião com base na longa expe-
riência profissional de mais de 30 
anos na área da saúde. 

“O argumento utilizado para 
a liberação da maconha é prover a 
diminuição da violência, mas sabe-
se que o maior número de mortes é 
pelo tráfico de crack, logo a argu-
mentação não beneficiaria a socie-
dade. Ao contrário, a liberação só 
aumentará ainda mais o consumo, 
uma vez que o cidadão procurará 
a droga como procura o cigarro 
ou o álcool. Desde o início da hu-
manidade, o homem sempre usou 
drogas. Não houve, não há e nunca 
haverá um mundo sem drogas. A 
pergunta central não deve ser, en-
tão, apenas se a maconha deve ser 
liberada ou não, mas por que nos 

drogamos”, apontou o diretor. 

Falta informação
“O consumo de drogas, de 

imediato, pode causar problemas 
mentais em pessoas que tenham 
predisposição a tais problemas. 
Falta informação para a sociedade. 
Muitos dos professores não sabem 
como agir ou não têm informação 
alguma sobre o assunto. A ques-
tão da liberação não pode ser vista 

como uma ação isolada, são neces-
sários debates mais amplos, com o 
envolvimento da sociedade e gover-
no”, explicou o especialista.

Atualmente, trabalha com 
os professores da rede de ensino, 
capacitando-os para saber como 
orientar e encaminhar crianças e 
jovens com problemas de consumo 
de drogas. “Isso sim é atitude de 
uma sociedade mais esclarecida”, 
finalizou o diretor.

Grupo Cidade Universitária
Hospital Universitário do 
Fundão
Reuniões todas as 
quartas-feiras
Das 15h às 17h
Local: subsede do SINTUFRJ

Alcoólicos 
Anônimos

Telefone:  2533-5015

O Grupo de Trabalho de Segu-
rança do SINTUFRJ se reuniu na 
manhã do dia 7 na sede da entida-
de para discutir a organização do I 
Seminário de Segurança da UFRJ. 
O tema central será “Que segu-
rança queremos para a UFRJ”. 
O vigilante Nelson Loppis Filho 
(morto em serviço em 2010) será 
homenageado.

O seminário é uma iniciativa 
do GT, que ao longo dos anos vem 
reunindo vigilantes da casa e outros 
funcionários na discussão da segu-
rança nos campi da UFRJ. O grupo 

quer o envolvimento de todos nessa 
discussão e quer contar como parcei-
ros na organização, como SINTU-
FRJ, Adufrj, DCE, Prefeitura, PR-4 e 
AmaVila.

Nesta reunião foram discutido o 
temário do evento e a indicação dos 
palestrantes. Na próxima reunião, 
dia 11, terça-feira, às 10h, na sede do 
SINTUFRJ, o GT fecha a programa-
ção que será divulgada em breve.

Próxima reunião do GT 
Segurança dia 11, às 10h, na 
sede do SINTUFRJ

A coordenadora de Comu-
nicação do SINTUFRJ, Kátia 
da Conceição, participou, com 
outros dirigentes sindicais, das 
reuniões que finalizaram o pro-
jeto e a programação do Semi-
nário de Comunicação Sindical 
da CUT-RJ, que será realizado 
esta semana, dias 13 e 14 de 
outubro, no Rio de Janeiro.  

O seminário se propõe a ser 
um ponto de encontro, com 
discussão, proposição e enca-
minhamento de ações, de diri-
gentes sindicais e profissionais 
que trabalham na comunica-
ção sindical cutista (jornalis-
tas, fotógrafos, diagramadores, 
designers, publicitários, radia-
listas, cineastas, ilustradores 
etc).

Integrar, qualificar e cons-
cientizar

A ideia prática do seminário 

é integrar os departamentos e 
ações de comunicação da CUT-
RJ e das entidades e oposições 
filiadas à Central. Além, é cla-
ro, de potencializar o trabalho 
dos profissionais de comuni-
cação sindical e envolvê-los 
na luta pela democratização 
da comunicação. O seminário 
foi lançado durante a plenária 
estadual da CUT-RJ, em agosto.   

O evento constará de duas 
mesas de debates sobre temas 
que o Coletivo de Comuni-
cação da CUT-Rio julga ser 
prioritários para a comunica-
ção sindical cutista no estado. 
Haverá também um painel de 
abertura sobre a luta pela de-
mocratização da comunicação 
no país e no Rio de Janeiro, 
três mesas de debate, grupos de 
discussão e uma plenária final 
para aprovar os encaminha-
mentos. 

Linha de Ajuda 
dos Narcóticos 
Anônimos
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VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

Servidores que constroem o futuro

A outra fera que defendeu 
o pôster com Mônica, Marcí-
lia Helena, está há 17 anos na 
UFRJ, também é técnica em 
secretariado e trabalha no La-
boratório de Sensoriamento 
Remoto por Radar Aplicado à 
Indústria do Petróleo (Labsar) 
do Programa de Engenharia Ci-
vil da Coppe.

Segundo ela, a vantagem é 
que sua chefia estimula a qua-
lificação e o setor pagou sua 
graduação em secretariado exe-
cutivo em 2009. Em 2010, foi a 
vez da PR-4 investir em parte de 
sua pós-graduação: “Fiz minha 
“pós” em secretariado executivo 
com 50% de apoio da universi-
dade, à distância, em Curitiba e 
defendo meu trabalho em agosto 
sobre sistema de gestão integrado, 
e foi esse trabalho que apresentei 
junto com Mônica no congresso.

Ela já participou de seis 
eventos como este, a maioria 
com financiamento da UFRJ. 
Comenta que a universidade 
dá apoio para capacitação, 
mas que isso não é divulgado. 
E afirma que, quem quer bus-

Mônica Caruso está na UFRJ 
há 25 anos e há oito trabalha no 
Laboratório de Métodos Computa-
cionais em Engenharia (Lamce), 
no Programa de Engenharia Civil 
da Coppe. É técnica em secretaria-
do, mas ocupa cargo de secretaria 
executiva: “Foi uma conquista. 
Como não é prática comum den-
tro do nosso nível – as premiações 
em congresso em geral são para 
mestres ou pesquisadores –, nosso 
prêmio surtiu um prazer muito 
grande. A gente se dedicou”, relata.

Ela tomou a iniciativa de par-
ticipar dos congressos desde que 
começou a cursar a pós-graduação 
em Secretariado Executivo, através 
do convênio do Sindicato das Secre-
tárias do Rio de Janeiro com a Uni-
granRio. “Estou sempre me capaci-
tando, fazendo cursos. Fui agraciada, 
na Carreira, com o percentual de 
qualificação relativo à pós-gradua-
ção. Agora, todo ano participo dos 
congressos nacional e internacional 
de secretários executivos”, diz ela.

Ela participa pelo menos uma 
vez por ano buscando capacita-
ção, intercâmbio e para conhecer 
outras universidades e empresas, 
onde sempre há palestra de grandes 
gestores, dinâmicas de comporta-
mento e debates de temas como o 

No dia 28 de outubro comemo-
ra-se o dia do funcionário público. 
A data foi instituída há mais de 70 
anos. Com muita luta e vencendo 
as costumeiras campanhas de difa-
mação da mídia contra os servido-
res, os serviços públicos e o Estado 
provedor de bem-estar social, estes 
profissionais se qualificam, con-
quistam seu papel como agentes de 
mudanças e de luta pela qualidade 
do serviço público.

Embora muitas vezes o governo 
não valorize seus trabalhadores, 
estes seguem adiante produzindo 
um dia a dia de grandes resultados, 
vencendo limitações e a ausência 
de uma política de pessoal conse-
quente, de diretrizes para a carreira, 
e um plano que atenda aos novos 
tempos e à expansão que vivemos 
do ensino superior. Embora mui-
tas vezes não possa ver materiali-
zado seu esforço na Carreira, eles 
continuam investindo e seguindo 
adiante.

Por isso, pela necessária valori-
zação profissional, os trabalhadores 
técnico-administrativos apontam a 

MARCÍLIA (com a placa) e Mônica (com o certificado) comemoram o primeiro lugar da 
categoria pôster em seminário multiprofissional

luta por uma Carreira de fato como 
uma perspectiva de alteração desta 
realidade.

Para comemorar a passagem 
desta data, apresentaremos no Jor-
nal do SINTUFRJ perfis de profissio-
nais que demonstram isso. Gente 
que se dedica e se aprimora cada 
vez mais, fazendo a diferença.

Reconhecimento com premiação
A universidade é pródiga em 

exemplos, como das duas funcio-
nárias do Programa de Engenha-
ria Civil: Marcília Helena de Souza 
Mascarenhas e Mônica Caruso Sto-
que. Elas tiveram seu estudo – “A 
atuação do secretário executivo na 
elaboração e implementação do 
sistema de gestão integrado na or-
ganização” – classificado em pri-
meiro lugar na categoria pôster no 
XI Seminário Multiprofissional In-
tegrado de Secretariado da Região 
Nordeste (XI Semisec), realizado 
entre os dias 24 e 27 de agosto, em 
Recife. A coordenação do programa 
reconheceu o esforço e parabenizou 
as profissionais divulgando o feito.

“Foi uma conquista”

assédio moral, entre outros. Além 
da apresentação de estudos e pes-
quisas como o pôster que levou as 
servidoras ao primeiro lugar na 
modalidade: “Dos 12 (trabalhos 
apresentados) ficamos em sexto 
lugar na hora da apresentação e 
depois, com a avaliação de profes-
sores universitários e gestores, nosso 
pôster ficou em primeiro lugar”, 
comemora orgulhosa.

“Estou sempre me capacitan-
do, envolvida com a melhoria no 
meu dia a dia. Mas esse é meu últi-
mo nível (a ser conquistado). Não 
subo mais. A não ser que façam 
outro Plano de Carreira”, lamen-

ta. Mas ela não perde a motivação 
e diz que, terminando este curso, 
partirá para o mestrado na área 
de gestão. Este é o terceiro pôster 
que apresenta. O primeiro foi so-
bre Ergonomia e o segundo sobre 
Comunicação.

Mônica conta que o trabalho 
em conjunto com Marcília foi 
pela coincidência do tema: gestão 
é a área em que sua amiga fez a 
pós-graduação, e também a espe-
cialização que está frequentando 
no curso patrocinado pela Divisão 
de Desenvolvimento da Reitoria. A 
parceria profissional das duas nes-
tes eventos já dura oito anos.

“Vale a pena 
se capacitar”

car conhecimento, “corre atrás. 
Não é só a UFRJ que tem que 
estimular. A gente tem que bus-
car”, afirma, explicando que 
agora mesmo está empenhada 
em conquistar o mestrado.

Ela lembra que no primeiro 
congresso do qual participou a 
dupla conseguiu o terceiro lu-
gar na apresentação oral. “É 
muito bacana ver meu produto 
final da pós-graduação reco-
nhecido. Fico muito feliz”, diz 
ela, elogiando também a amiga 
Mônica, sempre muito presen-
te e diligente para o sucesso do 
trabalho. “Vale a pena se capa-
citar”, garante ela feliz. “Não 
pelo quadro da Carreira ou 
pelo salário. Para ser reconhe-
cida como secretária executiva 
eu vou ter que fazer concurso 
de nível superior. Mas dentro 
do programa tenho o reconhe-
cimento, o estímulo e o trata-
mento como tal. Espero que as 
pessoas se estimulem. Muita 
gente tem bagagem, mas fica 
quietinha, atrás da mesa. Não 
sabe que pode investir na sua 
carreira”, aponta Marcília.

Marcília Mônica

Fotos: Emanuel Marinho



ÚLTIMA PÁGINA

Escola de Música celebra ópera para crianças
Nos dias 11, 12 e 14 de outubro alunos da rede pública mergulham em espetáculo sob encomenda

A encenação da ópera Joca, Juca 
e o Pé de Jaca faz parte do projeto 
A Escola Vai à Ópera, idealizado pela 
professora Maria José Chevitarese, 
em 2008, e este ano vencedor do 
Programa de Extensão Universitá-
ria do MEC. É um projeto audacio-
so, voltado para estudantes da rede 
pública de ensino, com participação 
de diversos setores da universidade e 
envolve mais de 120 pessoas, entre 
funcionários, professores e alunos 
de extensão, graduação e pós-gra-
duação, em sua execução.

Segundo Chevitarese, que tam-

bém é diretora geral do espetáculo, ela 
construiu o projeto pensando nas crianças 
brasileiras pouco acostumadas a esse tipo 
de espetáculo.  Todo ele foi concebido para 
elas com uma temática infantojuvenil e 
linguagem acessível. “É brasileiríssimo. 
É uma ópera escrita para crianças com 
linguagem atual e tipicamente brasilei-
ra”, afirma. A ópera será apresentada para 
alunos da rede pública de ensino no Salão 
Leopoldo Miguez da Escola de Música da 
UFRJ, na Lapa.

Esta ópera brasileira em vernáculo 
(nome que se dá à língua nativa de um 
país ou localidade) conta a história de dois 

irmãos, Joca e Juca, que vivem num sítio 
no interior do Rio de Janeiro e aprontam 
as maiores bagunças. A obra tem libreto 
e música do mestrando em composição 
Rafael Bezerra, concepção e direção de 
Rosanna Perez, regência de Cyrano Sales 
e Lucio Zandonadi, cenografia, figurino e 
caracterização de Carlos Augusto Campos 
e Mariella Pimentel. A orquestra Brasil 
Ensemble-UFRJ e o Coral Infantil da UFRJ 
também participam do espetáculo.

Um dos regentes, o aluno Cyrano Sa-

les, é também regente do Coral do 
SINTUFRJ. À frente do coral desde fe-
vereiro deste ano, Cyrano está muito 
entusiasmado, afinal será sua pri-
meira experiência com ópera. “Me 
sinto muito gratificado. É uma ex-
periência singular, pois a ópera é um 
gênero artístico que nem todos têm a 
oportunidade de reger e é riquíssimo 
ao reunir teatro e música”, conta.

Dia das crianças
SINTUFRJ recomenda atividade

A festa tradicionalmente dedicada pelo SINTU-
FRJ às crianças este ano será organizada no mês de 
dezembro, com data a ser divulgada em breve. 

Mas para esse dia das crianças, 12/10, o SINTU-
FRJ apoiou a realização da apresentação da ópera 
Joca, Juca e o Pé de Jaca e recomenda que os servi-
dores levem suas crianças para assistir à encenação, 
com entrada franca.

É um projeto premiado que congrega muita 
música, canto, teatro, lindos cenários e figurinos. 
Um programa diferente para a garotada.
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