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Nossos DireitosEditorial

A produção universitária é surpreen-
dente e reconhecida internacionalmente. 
Por trás de tudo isso está o trabalho árduo 
de servidores que têm dedicado sua vida à 
UFRJ.

Em uma série de reportagens no Jor-
nal do SINTUFRJ, mostramos inúmeros 
casos de servidores que investiram anos 
em sua formação e hoje dedicam volunta-
riamente todo esse conhecimento à UFRJ, 
muitas vezes sem reconhecimento. 

Antecedendo ao Encontro de Carreira 
organizado pelo SINTUFRJ, apresentamos 
uma série de entrevistas com especialistas 
que demonstraram a necessidade urgente 
de uma política de valorização profissio-
nal e de diretrizes que contemplem as ne-
cessidades de modernização da Carreira.

Há semanas, em nossos encartes es-
peciais das unidades, estamos divulgando 
a importante produção dos servidores nos 

28 de outubro, dia do servidor Em defesa das 
30 horas

 O SINTUFRJ deu importante passo 
na solução de uma questão que envolve 
expressivo número de servidores da UFRJ 
– a regulamentação da jornada de 30 
horas.

O Departamento Jurídico auxiliou 
na elaboração de minuta de portaria dis-
pondo sobre o horário de funcionamen-
to e a jornada de trabalho nas unidades 
de saúde vinculadas à UFRJ que funcio-
nem ininterruptamente em todos os dias 
da semana, inclusive aos sábados e do-
mingos, bem como em feriados e dias de 
ponto facultativo ou quando os serviços 
exigirem atividades continuas de regime 
de turnos ou escalas, em período igual 
ou superior a doze horas ininterruptas, 
em função de atendimento ao público 
ou de trabalho no período noturno.

 O ato solene de entrega dessa mi-
nuta deu-se no dia 18 e teve como ob-
jetivo autorizar a realização de jornada 
de trabalho de 6 horas diárias e carga 
horária de 30 horas semanais, exceto 
para os ocupantes de cargos cuja lei 
ou situação funcional defina horários 
específicos.

 Há o entendimento de que referida 
jornada diferenciada tem fundamento 
na previsão constitucional inserida no 
artigo 207 da Constituição Federal que 
confere à UFRJ autonomia didático-
científica, administrativa e de gestão 
financeira e patrimonial, bem como 
na regulamentação do artigo 19 da 
Lei nº 8.112, conferida pelo Decreto nº 
1.590/95, com as alterações introduzi-
das pelo Decreto nº 1.867/96, Decreto 
nº 1.927/96 e, em especial, Decreto nº 
4.836/03.

 Também registrou o SINTUFRJ que 
a situação posta não é nova, dada a exis-
tência de precedentes no Ministério da 
Saúde, bem como no MEC, onde o atual 
Ministro da Educação editou portaria 
autorizando o regime de trabalho dife-
renciado de 6 horas diárias e 30 horas 
semanais.

 Essa iniciativa do SINTUFRJ é fruto 
da mobilização dos servidores da UFRJ 
que experimentam, pela multidiscipli-
naridade, o dia a dia da sobrecarga de 
trabalho, enfrentada nas unidades que 
funcionam promovendo conexão per-
manente entre a pesquisa científica, 
o avanço tecnológico e a prestação de 
serviços, além de cotidianos serviços am-
bulatoriais, exames dos mais variados, 
internação, cirurgias, dentre outros ser-
viços voltados a milhares de pacientes.

Também defende o SINTUFRJ na sua 
proposta que todas as funções exercidas 
nestas unidades específicas convivam 
em plena integração, transformando 
todo o complexo de saúde em um centro 
de saúde e ciência que presta relevantes 
serviços à população.

Exigimos respeito, exigimos valorização profissional
quatro cantos desta imensa Universidade.

Organizamos o Encontro de Carreira, 
evidenciamos as deficiências e limites do 
nosso plano, reivindicamos a atenção do 
governo, exigimos mecanismos de ascensão 
funcional, mostramos o absurdo do nosso 
piso ser o pior do Executivo. Mas nossos ape-
los não foram sequer ouvidos.

Os servidores das universidades não são 
valorizados por este governo. Este trabalho, 
essencial para a produção de conhecimento, 
de ensino, pesquisa e extensão voltados para 
o desenvolvimento da sociedade, é conside-
rado um trabalho menor.

Como vimos nas últimas semanas, o 
Ministério do Planejamento tem investido 
de modo voraz contra nossos direitos: arro-
cha salários da categoria, engendra meca-
nismos para reduzir os salários dos médicos 
e congelar os percentuais de insalubridade 
e periculosidade. Tudo isso para facilitar a 

entrada da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares, se aprovada no Senado.

Mas nós não podemos nos conformar. 
Temos que nos indignar e partir para a 
luta. Temos que reivindicar da Fasubra 
a consolidação de uma agenda política 
com foco na valorização profissional. 
Isso significa a conquista de uma política 
salarial, da recomposição de nosso poder 
aquisitivo, e a estruturação de uma nova 
Carreira, com a possibilidade real de as-
censão. Mas estas perspectivas de luta só 
terão a possibilidade de alcançar algum 
êxito se houver unidade entre nós, traba-
lhadores.

Dia 28 é o nosso dia. É hora de come-
morarmos a importância de nosso papel 
na sociedade. Mas também é hora de ar-
regaçarmos as mangas para que não sur-
rupiem nossos direitos e pela conquista de 
novos horizontes.

Dia 25, terça-feira, às 10h, no Espaço 
Cultural do SINTUFRJ, na Cidade Univer-
sitária. 

Comemoraremos o Dia Internacional 
do Idoso e o Dia do Funcionário Público.

O  SINTUFRJ  conse-
guiu  com a  Unimed  um 
desconto  de  5%,  e  s em 
carênc ia  para  u t i l i zação 
do  p lano ,  nas  inc lusões 
que  fo rem fe i ta s  nos  me-
se s  de  outubro  e  novem-
bro  de  2011  (ver  tabe la 
no  s i t e) .

Dias 8, 9 e 10 de novembro, 
no auditório E2 da Faculdade de 
Letras.

Não perca, faça já seu cadas-
tro no site www.sintufrj.br.

O Instituto de Bioquímica Médica  
(IBqM) convida a comunidade da UFRJ 
para participar do Seminário Senhor 
Dino, evento que a unidade realiza na 
última quinta-feira do mês, mas que, 
em outubro, excepcionalmente, ocorre-
rá na quarta-feira, dia 26, das 15h às 

[Deus (dezembro de 1858)] 
Eu me lembro! eu me lembro! - Era pequeno 
E brincava na praia; o mar bramia 
E, erguendo o dorso altivo, sacudia 
A branca espuma para o céu sereno. 
E eu disse a minha mãe nesse momento: 
“Que dura orquestra! Que furor insano! 
“Que pode haver maior que o oceano, 
“Ou que seja mais forte do que o vento?!” 
Minha mãe a sorrir olhou pros céus 
E respondeu: “Um Ser que nós não vemos 
É maior do que o mar que nós tememos, 
Mais forte que o tufão! Meu filho, é Deus!”

IBqM convida
17h, no auditório Leopoldo de Meis, no 
CCS, Ilha do Fundão. O convidado é o 
pró-reitor de Pessoal, Roberto Gambi-
ne, que irá falar sobre “Direitos e deve-
res do funcionário público”. Em home-
nagem ao Dia do Servidor Público, será 
servido um lanche especial. 

Unimed

Nosso adeus a dona Nathércia
É com pesar que registramos o fa-

lecimento, no dia 12 de outubro, da 
aposentada Nathércia de Andrade Du-
tra, aos 87 anos. Ela dedicou uma vida 
à UFRJ, destacando-se como chefe de 
Pessoal da Faculdade Nacional de Di-
reito (FND). A técnica-administrativa 
era assídua frequentadora das Reuni-
ões de Aposentados do SINTUFRJ. Em 
uma de suas últimas participações 
nos brindou com um poema de Case-
miro de Abreu, que republicamos em 
sua homenagem. 

Kenai Seguros 
O SINTUFRJ ,  em parcer ia  com a  Ke-

nai  Corre tora  de  Seguros ,  vem o fe recer  a 
s ind ica l i zados  e  dependentes  d i re tos  a s 
melhores  condições  e  descontos  na  con-
t ra tação  do  seguro  de  automóve l  junto  às 
melhores  s eguradores  do  mercado .  Te le fo-
nes  2507-  8454  /  2290-2484  /  7891-1906  / 
7891-9731 .

E-mai l :  kenai seguros@gmai l . com.

Reunião mensal 
dos aposentados
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CONJUNTURA

Em reunião entre Fasubra e Mi-
nistério do Planejamento, Orçamen-
to e Gestão no dia 18, o secretário de 
Recursos Humanos, Duvanier Paiva, 
reafirmou a inviabilidade de qual-
quer reajuste para 2012. 

Segundo relatório da Fasubra 
sobre a reunião, os representantes 
da Federação iniciaram o encon-
tro lembrando que os técnicos-
administrativos das instituições fe-
derais de ensino compõem a única 
categoria sem reajuste em 2012 no 
setor da educação e que o governo, 
na oportunidade de ajuste do Or-
çamento para 2012, deveria nego-
ciar a inclusão da categoria.

Duvanier afirmou que qual-
quer reajuste no Orçamento para 
2012 era inviável porque a data-
limite para inclusão do reajuste 
na Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias foi 31 de agosto. Segundo 
deixou claro, a mesa de negocia-
ção que se iniciava teria reflexos 
para 2013.

A Fasubra solicitou que, como 
foram cumpridos todos os requi-
sitos impostos pela ação da AGU 
junto ao STJ, fosse retirada a ação 
não apenas contra a Fasubra, 
mas contra todos os sindicatos da 
base. O secretário respondeu que 

Governo descarta possibilidade 
de reajuste para 2012
Categoria tem agora, de fato, o pior piso e o pior teto do funcionalismo  Nossa opinião

Isso é inaceitável
Mais uma vez fica claro que 

o Ministério do Planejamento 
tem a intenção de repetir o que 
fez em 2011. Desde o início do 
ano havia mesas de negociação 
temáticas, nas quais o governo 
não aceitou qualquer proposta. 
Dizia que estava ali para pro-
blematizar, levando ao tensio-
namento e, por consequência, à 
entrada em greve. 

Não negociou com a Fasu-
bra, desrespeitando toda uma 
categoria, não recebendo seus 
representantes durante a greve. A 
consequência? Em 2012 ficare-
mos com os salários congelados. 

Só que, pelo que parece, o 
governo quer repetir este cenário 
no próximo ano, para mais uma 
vez levar ao esgarçamento das 
negociações e, de novo, ficarmos 
com salários congelados, amar-
gando o pior piso do funciona-
lismos e a falta de uma Carreira. 
Isso é inaceitável.

O movimento sindical pre-
cisa primar pela unidade! Não 
resta mais dúvida: isso precisa 
ser superado para evitar uma 
outra derrota no próximo ano.

 

Os servidores públicos fede-
rais de todo o país foram atro-
pelados pelo Projeto de Lei nº 
2.203/2011, encaminhado à Câ-
mara Federal no dia 31 de agos-
to e que está incluso no planeja-
mento orçamentário para 2012, 
que trata do reajuste de diversos 
setores do funcionalismo. 

O projeto prevê mudanças 
no pagamento dos adicionais 
de periculosidade e insalubri-
dade do funcionalismo federal 
e ainda reduz em 50% o ven-
cimento básico dos médicos 
do Poder Executivo Federal. 
O argumento do governo é de 
que a crise internacional exige 
medidas de contenção. 

Redução
A redução do vencimento 

Médicos sob ameaça de redução salarial
básico ocorrerá tanto na jor-
nada de trabalho de 20 horas 
semanais quanto na jornada 
de 40 horas. Segundo o PL 
haverá um aumento na gra-
tificação de desempenho, mas 
que não compensa a queda no 
vencimento básico, resultan-
do na diminuição da remune-
ração total. 

Sobre os adicionais, o go-
verno quer fixar o valor pago, 
o que gerará uma considerá-
vel redução salarial.

Reação
O presidente do Sindicato 

dos Médicos do Rio de Janei-
ro, Jorge Darze, reagiu com 
indignação ao projeto de lei 
enviado pelo governo à Câ-
mara dos Deputados. “Os sa-

o ministério pode tirar a ação do 
STJ, mas que vai vincular o paga-
mento dos dias parados com um 
plano de reposição.

A Fasubra informou que sem-
pre fez a reposição dos trabalhos 
após as greves, mas Duvanier afir-
mou que, sem um acordo de repo-
sição de trabalho, não irá retirar a 
ação. A Fasubra deixou claro que 
esta decisão era exclusivamente da 
categoria e não da direção. 

A Federação colocou a ne-
cessidade de estabelecimento de 
prazos para a negociação e que 
seria necessário privilegiar o piso 
da tabela, já que agora, de fato, a 
categoria acumula o mais baixo 
piso e teto do funcionalismo.

Para Duvanier, é possível es-
tabelecer um protocolo com pra-
zos para negociações, com agen-
da e metodologia para 2013, mas 
que só a partir de março de 2012 
seria possível fechar um acordo.  
Ele disse que fará uma proposta 
de protocolo para a Fasubra.

A Fasubra lembrou ao secretá-
rio que o auxílio-alimentação não 
era salário e que poderia ser facil-
mente mudado na LDO. Duvanier 
disse que vê com bons olhos o au-
mento no auxílio-alimentação.

Congelamento e redução 
de salário

Questionado quanto à redu-
ção salarial dos médicos prevista 
no Projeto de Lei 2.203/2011 em 
tramitação no Congresso, Duva-
nier justificou que o governo en-
tendeu como irregular a forma 
com que os médicos recebiam os 
seus vencimentos e que estavam 
recebendo dobrado. Quanto ao 
congelamento dos percentuais 
de insalubridade, o represen-
tante do MPOG afirmou que os 
valores deveriam ser iguais para 
todos, pois os riscos são iguais. 

Disse ainda que o governo ob-
servou que a insalubridade no 
serviço público federal variava 
de R$59 a R$2.500 reais. 

A Fasubra deixou claro que 
a lógica adotada era de rebaixa-
mento puro e simples. Argumen-
tou que, no caso da insalubrida-
de, um trabalhador com um ano 
de exposição não sofre o mesmo 
risco que um trabalhador com 
10, 20 ou 30 anos, pois o dano 
à saúde era acumulativo. Para 
a Fasubra, a medida do PL 2.203 
era apenas para rebaixar folha de 
pagamento. 

Reunião no MEC
Foto: Fasubra

ALÉM DA REUNIÃO NO MPOG, a Fasubra participou, 
na manhã deste mesmo dia, de reunião no Ministério da 
Educação. O objetivo foi iniciar as negociações da pauta 
específica da carreira.

lários dos trabalhadores são 
sempre apontados como cau-
sa dos males da economia, 
mas a crise mundial não tem 
como base os salários. Mas no 
superávit primário para pagar 
os juros da dívida”, afirmou o 
dirigente sindical.

Darze informou que o sin-
dicato irá arguir a inconstitu-
cionalidade do projeto, com 
base na legislação trabalhista 
que proíbe redução salarial, 
em função do salário estar 
vinculado à sobrevivência.
Repercussão financei-
ra – Na próxima edição do 
Jornal do SINTUFRJ apresen-
taremos alguns exemplos dos 
danos que estas medidas po-
dem causar nos salários dos 
servidores.

Foto: Internet
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HOMENAGEM

Funcionário público: um 
trabalho para a população

Na próxima sexta-feira, 28 de 
outubro, é o Dia do Funcionário 
Público. Para  a população é um 
dia em que estes trabalhadores têm 
um dia de folga e os serviços são 
suspensos diante do feriado. Mas 
o significado do que é público e a 
importância da função que estes 
trabalhadores exercem para a so-
ciedade não são de conhecimento 
da maioria da população.

Público é aquilo que per-
tence ao povo, o que pertence 
a todos, à coletividade. O ser-
viço público se relaciona com 
o governo federal, estadual 
ou municipal. Mas o servidor 
público não trabalha para o 
governo, ele trabalha para a 
população. E atende as suas 

Mão de obra de excelência
A assistente adminis-

trativa Valéria Baptista, 
44, está desde 1990 na 
UFRJ como funcionária. 
Foi aluna, se formou 
em ciências sociais, 
tem pós-graduação em 
educação. Trabalhou 
durante quatro anos na 
Reitoria, transferindo-se 
para a Praia Vermelha. 
Na Escola de Comu-

necessidades essenciais como 
saúde, segurança e educação.

O trabalho do servidor público 
é importante para a população, 
pois o seu bem-estar depende da 
qualidade do trabalho dos servido-
res públicos, em hospitais, escolas, 
universidades ou repartições. Mas 
há muitos problemas decorrentes 
da política governamental que 
não valoriza os trabalhadores e 
os serviços públicos essenciais à 
população. E isto acarreta uma 
crítica pejorativa e preconceituosa 
ao que é público.

Nas universidades públicas 
federais, por exemplo, os fun-
cionários são submetidos às 
regras do governo federal, mas 
são trabalhadores conscientes 

da sua importância nestas 
instituições comprometidas 
com o ensino público, gratuito, 
democrático e de qualidade, 
responsáveis  também pelo 
desenvolvimento de pesquisas 
em prol da população e do 
desenvolvimento do país.

Os funcionários das univer-
sidades são os trabalhadores em 
educação, mais de 150 mil em todo 
o Brasil, os chamados técnicos-
administrativos em educação 
(TAEs). Eles, com suas lutas e 
bandeiras , ajudaram a construir e 
permanecem defendendo a univer-
sidade pública, gratuita, inclusiva, 
democrática e de qualidade com 
vistas a uma sociedade mais justa 
e igualitária. Na UFRJ, a busca 

por maior espaço de participação, 
inserção nas decisões da instituição 
e defesa da autonomia universi-
tária e da educação pública têm 
nos TAEs importantes atores na 
sua história.

Para tanto, o SINTUFRJ faz 
uma homenagem simbólica, haja 
vista que este ano não foi possível 
organizar nenhum grande evento 
por conta dos gastos da greve deste 
ano. Apresentamos então nesse 
jornal alguns destes trabalhado-
res em educação que ajudaram 
a construir a universidade com 
seus hospitais, seus projetos e suas 
unidades de ensino, pesquisa e ex-
tensão. São histórias de dedicação, 
crescimento conjunto e desabafo 
pessoal e profissional.

A técnica de enfermagem Eleonora 
Baptista de Souza, 53 anos, está desde 
1983 no Hospital Universitário Clemen-
tino Fraga Filho (HUCFF). E mesmo 
diante das dificuldades pelas quais hoje 
passa o hospital, ela só tem a agradecer 
à unidade que foi sua grande escola e 
que considera como sua casa.

“Foi meu primeiro emprego públi-
co. O HU foi minha grande escola. É 
minha casa também. Todos nós antigos 
consideramos o hospital como se fosse 
nossa segunda casa, e para alguns é 
até a primeira. Falo por mim e pelos 
meus colegas. Formamos uma grande 
família, passamos a vida inteira aqui, 
participamos da vida de todos. Lógico 
que também temos nossas brigas, mas se 
mexem com a gente nos unimos logo.”

Deste trabalho no HU, Eleonora 
conta que se realizou na vida. “Consegui 
fazer minha faculdade, comprei minha 
casa, minha família se cuida aqui, pois 
têm os melhores médicos, os melhores 
profissionais.”

O amor ao trabalho e a dedicação 
ela destaca: “Nós amamos a área de 
saúde e a enfermagem, assim como os 
outros companheiros de outras áreas, 

tem competência para fazer o que faz. 
É um hospital de excelência, não tenho 
o que reclamar.”

Mas Eleonora lamenta o sucatea-
mento e as tentativas de privatizações. 
“Isto começou com Collor de Melo. Exis-
tia o serviço público antes de Collor de 
Melo. Depois de Collor o serviço público 
virou outro e começou o sucateamento 
dos HUs com as tentativas de privati-
zação. Muitas direções compraram a 
ideia dele, ficamos contra isso, por isso 
chegamos à situação de agora.”

A mensagem de Eleonora para os 
funcionários é muito positiva, apesar 
das dificuldades vividas no passado e 
atualmente. Fala com a sabedoria de 
quem já passou por muitos momentos 
e histórias na universidade: “Nós somos 
os melhores. Somos a melhor mão de 
obra que existe no país. Somos mão 
de obra de excelência. Temos de ter 
orgulho de ser esta mão de obra e da 
nossa casa. Falo isto já que estamos 
vivendo esse momento e vendo nossa 
casa ser destruída aos poucos. Por isso, 
a minha mensagem é para despertar 
a consciência de todos para manter-
mos o serviço público, lutando para 
a realização de concursos para trazer 
mais mão de obra para cá, reivindicar 
qualificação como nos qualificamos e 
ter voz. E nós conseguimos essa voz pelo 
nosso trabalho de qualidade e pela nossa 
participação, pela mão dos pacientes, 
pela nossa competência. Fizemos os 
profissionais médicos nos respeitarem. 
Conseguimos nos fazer respeitados pelo 
compromisso profissional e também 
pelo compromisso com os pacientes. E 
finalmente. É gostar do que faz.”

Amor à Educação

nicação (ECO) ajudou a construir o Programa Cultural 
Contemporâneo. 

Depois da ECO foi trabalhar na coordenação de esta-
giários na Faculdade de Educação, onde ficou por cinco 
anos. Hoje, está na Editora da UFRJ no setor de Divulga-
ção e Eventos, e diz que toda sua trajetória está ligada à 
educação. Valéria chegou a fazer parte da diretoria da 
entidade como coordenadora de Educação, na primeira 
gestão colegiada, de 1993 a 1997.

“Sou filha da UFRJ. Como estudante e profissional, 
isto tem implicações na minha vida. Meu trabalho na 
universidade faz parte de uma opção de vida pela educa-
ção, de estar concebendo teoria e prática. Sempre estive 
próxima à educação, que na verdade foi meu grande elo 
com a universidade”.

Valéria esteve presente em projetos da UFRJ ligados à 
comunidade. Este senso de compromisso com a sociedade e o 
exercício da função social da universidade foram reforçados 
com Horácio Macedo. “Sou cria dele. Desde secundarista, 
trago esta questão da educação pública. Por isso defendo 
a universidade comprometida com a educação pública.”

A questão do caráter público, aliás, é bem sustentado 
por Valéria. “Por ser público, não quer dizer que não é de 
qualidade. A UFRJ, por exemplo, é imensa, e o discurso sobre 
ela tem que trilhar uma linha favorável.  Por ser grande, deve 
ter mais verbas e mais funcionários. Por isso os funcionários 
precisam ter qualidade de vida. O senso comum não sabe 
o que faz a universidade e como se trabalha para mantê-la 
pública e de qualidade. Isto não é para qualquer um.”
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Um exemplo para todos

Orgulho de trabalhar na universidadeDedicação e cuidado com acervo

Aos 74 anos, Nivaldo Holmes de 
Almeida tem, como única certeza, 
a enorme saudade que sente da 
UFRJ: “Sonho todos os dias que 
estou na minha unidade, chaman-
do atenção de alunos, discutindo 
com professores, conversando com 
meus colegas, meus amigos. Mas 
aí eu acordo. E não tem ninguém”. 

Nivaldo trabalhou quase 43 
anos na universidade e sempre na 
mesma unidade, a Faculdade de 
Economia e Administração, hoje 
Instituto de Economia. “A FEA co-
meçou na Rua Marques de Olinda, 
64, em Botafogo, depois foi para a 
Praia Vermelha”, relembra. Esse 
portelense de coração, vascaíno e 
nascido sob o signo de escorpião é 
um exemplo para todos na UFRJ.

Dedicação reconhecida
Mesmo depois de se aposen-

tar, Nivaldo é um dos técnicos-
administrativos sempre citado em 
ocasiões especiais na UFRJ. O ex-
reitor Aloísio Teixeira, que Nivaldo 
conheceu como aluno na antiga 
FEA, só o chama de professor. A de-
dicação ao trabalho e a militância 
sindical – foi diretor da Asufrj – o 
distinguiam da maioria. 

“Na minha época eram três 
funcionários para atender toda a  
unidade. Se chegávamos às 10h, 
saíamos às 23 horas. Éramos to-
dos amigos. Dessa amizade é que 
sinto mais falta. Não havia briga 
entre a gente. Quando apareciam 
queixas, a diretora Ana Luiza Osó-

rio de Almeida reunia-se com os 
funcionários na sala e o problema 
era resolvido ali. Infelizmente ela 
morreu antes de completar o seu 
mandato”, conta Holmes, que 
guarda na memória fatos que 
marcaram seus mais de 40 anos 
de vida na UFRJ. 

Concursado, ele tem orgulho 
de ser funcionário público. Como 
também do seu bom desempenho 
como o responsável pelo Arquivo 
e Protocolo da FAE. “Eu me 
preparei para a função, fiz curso 
na Fundação Getúlio Vargas, de 
microfilmagem na Coppe e outros 
particulares. Achava na mesma 
hora o processo do aluno. Era 
minha tarefa também levar os 
documentos à Reitoria e trazer o 
diploma dos formados. Mas, como 
éramos poucos, acabava desem-
penhando as tarefas de porteiro, 
arquivista e protocolista”.    

Outro motivo de orgulho de 
para Nivaldo são as inúmeras ho-
menagens recebidas dos estudantes. 
“Sempre fui homenageado pelos 
formandos. Dona Odaléia também, 
a chefe da sessão de ensino. Guardo 
até hoje os convites de formatura 
que recebi. Para mim não havia 
distinção entre aluno, professor e 
técnico-administrativo. Atendia a 
todos eles da mesma forma, com 
atenção, carinho, eficiência”. 

Lembranças ruins
De todas as lembranças dos 

tempos de UFRJ, somente as re-

lacionadas aos anos de chumbo 
não são bem-vindas para Nivaldo. 
“Doi muito lembrar dos meus 
amigos que morreram. Eram 
todos estudantes e inocentes. 
O Stuart, o Mandarino... Eles 
eram jovens, cheios de vida. Não 
consigo esquecê-los, sonho com 
eles andando pelos corredores da 
FAE.” Nivaldo também não apaga 
da mente os dedos-duros: “Se você 
fosse dedurado estava roubado. Era 
preso, sumia. Muitos se prestaram 
a isso na UFRJ”.  

Sempre que pode Nivaldo volta 
à UFRJ para rever amigos. Só não 
vem mais porque tem dificuldades 

de se deslocar, sozinho, de Seropé-
dica, onde mora, até o Fundão ou 
Praia Vermelha. “Mas não faltei 
às assembleias de greve e votei 
contra o fundo de greve. Fui voto 
vencido e tive que aceitar a decisão 
da maioria. Fui descontado do 
salário. O movimento é assim. 
No entanto, não me arrependo de 
nada. Só sinto saudades de tudo e 
de todos.” Hoje em dia o que mais 
aborrece Nivaldo são as dores na 
coluna. “Sabe o que eu faço para 
melhorar: ando dez minutos por 
dia e faço acupuntura no Hesfa. Tá 
vendo? Não largo a UFRJ”, brinca o 
aposentado, um símbolo da UFRJ.  

A técnica em herbário, Eugênia Farias, 55 anos, trabalha desde 1989 no Museu Nacional. Ela 
ajuda a cuidar do primeiro herbário do país, fundado em 1831. São 550 mil espécimes, coleções 
históricas de naturalista, da família imperial brasileira, e outras formadas ao longo de décadas.

O herbário do museu é um importante patrimônio nacional, com um dos maiores registros 
da flora do Brasil, e seus trabalhadores tiveram de trabalhar para manter este precioso acervo 
em condições adversas, haja vista os problemas estruturais do prédio do museu.

Mas como na universidade nada é impeditivo para seus funcionários, a equipe conseguiu 
sobreviver aos tempos difíceis e hoje encontra-se em novo prédio, tendo agora que lidar com o 
desafio da digitalização das coleções.

“O trabalho é muito mesmo. No início não tinha conhecimento do setor, aliás muita gente 
não tem conhecimento do trabalho de um herbário. O que mais me chamou a atenção foi 
que descobri que havia um gênero de uma família botânica com meu nome”, conta satisfeita.

 A família Myrtaceae compreende 130 gêneros e 3 mil espécies. São plantas arbustivas 
ou arbóreas representadas nas Américas principalmente pelas plantas frutíferas. Entre os A técnica em assuntos educacionais, Joana de Angelis, 52 anos, é da nova geração 

de trabalhadores da UFRJ. Entrou em fevereiro deste ano e está lotada no Instituto de 
Bioquímica Médica. Para ela, trabalhar na maior universidade pública do país, ser 
funcionária da UFRJ é uma grande responsabilidade, “independente da necessidade 
que nós temos hoje de desfazer a ideia de que funcionário público não trabalha”.

Segundo Joana, a UFRJ não seria a maior universidade pública brasileira se não 
oferecesse ensino de qualidade, pesquisa de ponta,  empreendedorismo, e projetos de 
extensão através de suas diferentes unidades. “Isto faz a diferença na relação indis-
sociável do ensino, pesquisa e extensão.”

De acordo com Joana, “me orgulho muito de estar contribuindo para a consoli-
dação dessa proposta de um ensino público, gratuito e de qualidade para todos. Me 
orgulho muito de ser funcionária, inclusive tenho um filho que está estudando, se 
preparando e se capacitando dentro desta universidade.” 

gêneros está a espécie Eugênia.
Eugênia é feliz no seu trabalho e tem or-

gulho de enaltecer a importância do Herbário: 
“Somos referência para pesquisadores dos 
Estados Unidos, Europa, América Latina e Cen-
tral. E nesse mundo globalizado começamos 
a informatização das coleções. Agora vamos 
passar para a digitalização”, comemora.

O senso de responsabilidade é maior do 
que tudo. “Na greve não paramos, muita 
gente depende do nosso trabalho. Temos 
compromisso”, destaca.
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No dia 19 de outubro, em plena 
primavera, foi realizada a aula 
inaugural do curso.  A professora 
Eliane Safadi, da Academia San-
guetsu, e a coordenadora Petronila 
Diniz comandaram a aula que 
foi prestigiada também por fun-
cionários e diretores do Sindicato. 
Mais do que arranjo floral, a arte 
do ikebana é um estilo de vida. 
Na demonstração foi montado 
um modelo básico de Ikebana 
Sanguetsu composto de gérbera, 
taboa e sempre-viva.

Petronila Diniz fez a abertura 
traçando um bonito paralelo com 
a chuva que caía naquela manhã e 
a importância da água para a vida. 
Ela explicou os princípios do ike-
bana, o estilo Sanguetsu e leu um 
texto sobre a primavera – estação 
de renovação – e o significado da 
flor do Sanguetsu como meio de 
transformação ao ligar o homem 
a Deus, à natureza e a si mesmo: 
“Neste mês em que comemoramos 
o auge de seu esplendor, a chegada 
da primavera, estação das flores e 
de renovação, pensemos de que 
maneira poderemos embelezar a 
nossa vida e tornar o nosso coti-
diano mais artístico, com mais 
ordem, equilíbrio e harmonia”.

Em seguida a professora Eliane 
Safadi falou com mais profundi-
dade sobre o ikebana, seu estilo e 
seu fundador, e sobre a Academia 
Sanguetsu. Ela também leu um 
texto reproduzido pela Academia: 
“O que entendemos por Arte não 
se restringe a uma cópia fiel da 
natureza: o ser humano deve 
procurar a verdade, a virtude e 

Ikebana no SINTUFRJ A arte milenar do ikebana, arte de compor 
flores naturais aliada a sensibilidade e ao 
sentimento, chegou de vez ao Sindicato

Na tarde do dia 19 foi realizada 
a primeira sessão do Conselho de 
Ensino de Graduação (CEG) no 
campus de Macaé. A diretora pro-
tempore Maria Antonieta Rúbio 
Tyrrel comemorou a iniciativa 
com emoção: “É preciso marcar 
que este é realmente um marco 
histórico. O primeiro CEG desde 
que se instalou o campus”, contou, 
elogiando a iniciativa da pró-reito-
ra de Graduação, Ângela Rocha, de 
fazer o colegiado descentralizado e 
itinerante de forma a permitir que 
os conselheiros possam conhecer a 
realidade e os empreendimentos e 
projetos fora da sede do Fundão e 
do Rio de Janeiro.

Esse primeiro contato foi para 
conhecer a diversidade dos polos 
que sediam todos os novos cursos 

a beleza, primeiramente em seu 
próprio coração. Só então é que 
ele deve revelar o resultado desta 
prática, a qual eleva o sentimento 
de que a aprecia, tornando-se, 
por conseguinte, uma arte que 
traz alegria à vida. Penso que este 
é o verdadeiro objetivo da arte. 
Nosso mestre amava as flores e as 
vivificava”.

Estilo
O estilo Sanguetsu de Vivifi-

cação pela flor tem como objetivo 
principal a difusão desse ensina-
mento, por meio da arte milenar 
do ikebana, em que a relação 
homem-natureza assume uma 
dimensão muito acima da questão 
puramente material. 

Assim, o Ikebana Sanguetsu não 
se constitui apenas em um elemento 
decorativo, mas propicia o despertar 
da sensibilidade para o Belo, enobre-
cendo o sentimento de respeito ao ser 
Humano e à natureza e harmonizan-
do a pessoa consigo e com o mundo. 

Este estilo é para homens e 
mulheres, ativos e aposentados  de 
todas as idades.

Aula inaugural 
surpreendeu
As alunas ficaram encanta-

das com as informações sobre o 
ikebana e a demonstração feita. 
Algumas já participam de outros 
cursos, como o de Patchwork e o 
de Pintura em Tecidos, e a opor-
tunidade de um novo aprendizado 
foi o grande atrativo. O de Ikebana 
será às quartas-feiras, às 10h, pro-
visoriamente no Espaço Cultural. 

A aula inaugural superou suas 
expectativas.

Rosângela Morais (Coppe) 
soube do novo curso pelo jornal 
do Sindicato. “Achei interessante. 
Deixa a casa bonita e você pode 
presentear a família e amigos. 
Gostei muito da apresentação, 
não sabia que é muito mais do 
que aparenta ser”. 

A aposentada Glória Maria de 
Carvalho que já faz as oficinas 
de Patchwork e Pintura quer 
aprender mais e fazer um trabalho 
voluntário: “Espero ampliar meus 
conhecimentos nessa área e poder 
reproduzi-los em outros espaços 
como na igreja”.  Para ela, a 
aposentadoria não representa o 
fim das atividades sociais.

Quem vislumbra o trabalho 
voluntário também é Antônia Lima 
Carvalho (ICB): “Meu objetivo é 
aprender e levar meu conhecimento 
para realizar um trabalho voluntá-
rio. Temos de adquirir conhecimento 
para estarmos preparados para a 
aposentadoria”. 

A aposentada Quitéria de Lima 
Cunha também faz aulas nas duas 
oficinas e tem grande expectativa 
no novo curso. “Quero saber se o 
ikebana é ligado a alguma religião 
e se posso empregar em outros lu-
gares. Minha religião é a umbanda 
e lidamos muito com as ervas e a 
natureza”. Após a aula estava satisfei-
ta: “Superou minhas expectativas”. 

A aposentada Elza Bastos já 
tinha uma noção do ikebana e es-
perava o início do curso. “Sempre 
estou aprendendo algo para ver o 
que pode somar na minha vida”.

Arte milenar
O estilo Ikebana Sanguetsu da 

Fundação Mokiti Okada ensina 
que a missão da flor é alegrar a 
vida, elevar o nível do sentimento 
humano e harmonizar o ambien-
te. Sanguetsu é um estilo que se 
caracteriza pelo princípio de não 
se modificar sobremaneira os 
tamanhos, formatos das folhas e 
galhos utilizados. 

É uma forma de Belo manifes-

MACAÉ

que foram criados em Macaé: 
Biologia, Farmácia, Química, 
Medicina, Nutrição, Enfermagem 
e Engenharia, e os cursos de 
pós-graduação em Farmácia e 
Biologia.

Os conselheiros – represen-
tantes de todos os centros da UFRJ 
– conheceram os cursos, com que 
infraestrutura estão atuando e que 
dificuldades enfrentam. Represen-
tantes dos cursos se pronunciaram 
e louvaram a reunião do colegiado 
em Macaé. 

A pró-reitora entregou à di-
reção 30 aparelhos de datashow 
e 30 laptops; 10 deles destinados 
ao curso de Biologia, no polo 
Barreto, e 20 para as salas do Polo 
Universitário.  

“Também louvei a iniciativa 

da professora Ângela Nós espe-
ramos que o CEPG e o Consuni 
também vão lá. Registramos 

que o SINTUFRJ tem estado 
conosco, sempre presente nas 
reuniões encaminhando as 

reivindicações”, disse Tyrrel.  O 
fruto disso são várias conquistas 
para o campus.

A PROFESSORA TYRREL (de blaiser amarelo) ao lado da pró-reitora de Graduação 

CEG em Macaé é considerado momento histórico

tado por meio da beleza das flores, 
para todos os lugares das residências, 
dos locais de trabalho, etc. Pois a in-
fluência positiva gerada pela beleza 
das flores que compõem o arranjo 
modifica a atmosfera espiritual e 
material do ambiente, bem como o 
sentimento das pessoas, levando luz 
àqueles que a apreciam. A arte de Vi-
vificação Floral existe no Japão desde 
os tempos imemoriais. Atualmente 
são três mil estilos praticados no 
Oriente. Entre eles o estilo Sanguetsu 
criado por Mokiti Okada, que visa 
incorporar a Verdade, o Bem e o Belo 
em todas as atividades humanas. 

Seu objetivo é, a partir da bele-
za e da harmonia da flor, cultivar 
e elevar a sensibilidade estética 
do praticante da Arte do Ikebana 
e de quem a aprecia. Para tanto, 
o Ikebana Sanguetsu une o senti-
mento humano à força da grande 
natureza, valorizando-se o equilí-
brio entre as flores utilizadas, bem 
como a gratidão pelas bênçãos de 
Deus expressas até mesmo num 
simples botão de flor. 
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SAÚDE

No dia 21 de setembro chegou 
ao Senado o Projeto de Lei da Câma-
ra  (PLC) nº 79/2011 que autoriza o 
Executivo a criar a Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (EBSERH). 
A iniciativa visa os hospitais univer-
sitários, que passariam a ser geridos 
por essa empresa. O PLC tramita nas 
Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania; de Educação, Cultura e 
Esporte; e de Assuntos Especiais. 

Relator aponta falhas 
O parecer do relator da Comissão 

de Educação do Senado, Roberto Re-
quião (PMDB), aponta falhas quanto 
ao mérito educacional da proposta e 
questiona aspectos relativos à juridi-
cidade e constitucionalidade, com o 
texto afirmando que “não há como 
deixar de mencionar a precariedade 
de sua sustentação legal e constitu-
cional, principalmente quando afeta 
a área da educação”.

O parecer ressalta que “evidencia-
se o desrespeito à autonomia universi-
tária”, aspecto do projeto que a Fasu-

CNS aprova repúdio à EBSERH. 
No Senado, relator propõe rejeição

“A interdisciplinaridade 
na construção do conheci-
mento da atenção básica”, 
este é o tema da 10ª Semana 
Científica do Hospital-Escola 
São Francisco de Assis (Hes-
fa), realizada dias 20 e 21, no 
auditório do Hospital.

A diretora do Hesfa, Maria 
Catarina Salvador da Motta, 
explica que a iniciativa foi 
concretizada com o esforço 
coletivo. O evento, segundo 
ela, é direcionado justamen-
te para a interação do corpo 
social, com troca de conheci-
mento entre as áreas acadê-
mica e de serviço. O evento é 
bem eclético: funcionários e 
professores se alternam nas 
mesas apresentando projetos 
e trocando informações. “Isso 
para que todos estejam juntos 
e consigamos as realizações 
necessárias para a construção 
do São Francisco de Assis”, 
disse Maria Catarina.

Corpo social em interação na semana 
científica do Hesfa

bra vem combatendo desde a edição 
da Medida Provisória 520/2010, pelo 
governo. O documento afirma que o 
projeto prevê “a criação de uma ins-
tituição que tende a ser marcada por 
desmandos administrativos”. 

O texto diz ainda que a EBSERH 
poderá aprofundar “a caótica política 
de pessoal” dos HUs e alerta para a 
possibilidade de que os lucros da em-
presa sejam aplicados na concessão 
de “privilégios remunerativos para 
parte dos funcionários ou em luxos 
dos mais diversos tipos para diretores 
e conselheiros”.

Moção do CNS - O plenário do 
Conselho Nacional de Saúde aprovou 
moção de repúdio contra a EBSERH, 
na 26ª Reunião Ordinária, realizada 
dias 5 e 6 de outubro. O CNS considera 
a criação da empresa um retrocesso ao 
processo de fortalecimento dos servi-
ços públicos, que, se implementada, 
representará “o aprofundamento das 
contradições existentes na formação do 
Estado brasileiro”, segundo diz o texto. 

Fotos: Emanuel Marinho

Dirigentes prometem sanar dúvidas em 
reunião exclusiva com funcionários

Nesta segunda-feira, 24 de ou-
tubro, o reitor Carlos Levy, o diretor 
do Hospital Universitário Clemen-
tino Fraga Filho (HUCFF), Marcos 
Eulálio, e o pró-reitor de Pessoal, 
Roberto Gambine, reúnem-se com 
os técnico-administrativos às 12h, 
no auditório 11E-34.  O compro-
misso partiu após cobrança do 
SINTUFRJ, na última seta-feira, 
21, haja vista a não realização 
da reunião inicialmente marcada 
pelo Sindicato.

Levy e Marcos Eulálio prome-
teram dar todas as informações 
e esclarecer todas as dúvidas dos 
funcionários, pois estes acabaram 
não tendo acesso à reunião no au-
ditório Alice Rosa que foi tomado 
por estudantes. O grande número 
de funcionários presentes acabou 
do lado de fora, sem ouvir as in-
formações prestadas e sem poder 
colocar suas dúvidas e angústias 
para os dirigentes. O clima de 
medo e insegurança tomou conta 
do HUCFF diante da falta de agili-
dade de comunicação dos respon-
sáveis diretos e indiretos.

Aos estudantes foram dadas 
explicações técnicas pelo enge-
nheiro responsável e pelo diretor 
do HUCFF. O reitor, por sua vez, 

procurou tranqüilizar a estu-
dantada afirmando que tudo 
está sendo feito para garantir a 
segurança de todos. Os estudan-
tes tiveram oportunidade de fa-
zer perguntas. A reunião acabou 
sendo encerrada às 14h, e como 
a maioria dos funcionários não 
pôde participar a direção do SIN-
TUFRJ solicitou outra reunião, 
desta vez voltada para os técnico-
administrativos.

Nesta mesma reunião o pró-
reitor de Pessoal, Roberto Gambi-
ne, dará explicações e os devidos 
esclarecimentos sobre o formulá-
rio que trata da acumulação de 
cargos.



ÚLTIMA PÁGINA

Atenção pessoal da saúde:  
é hora de muita mobilização
Trabalhadores das unidades de saúde fazem ato pela oficialização das 30horas semanais 
nos HUs e levam reivindicação ao reitor. Levi prometeu resposta no início de novembro

Com o propósito de reivindicar 
do reitor que oficialize a jornada 
de 30 horas nos hospitais univer-
sitários, dezenas de trabalhadores 
convocados pelo SINTUFRJ se reu-
niram na Reitoria, na manhã do 
dia 18, onde realizaram ato público 
como parte da campanha organi-
zada pelo Sindicato.

Vestindo camisas brancas com 
a marca da campanha, com apitos 
e entoando palavras de ordem, os 
trabalhadores se reuniram no hall 
do prédio. “30 horas, hospitalar, 
vamos oficializar” e ‘Seu reitor, vem 
com a gente lutar para as 30 horas 
oficializar”. Esses foram alguns dos 
rap que animaram a manifestação, 
criado pela auxiliar de enfermagem 
do IPPMG Geisa de Souza. Depois 
seguiram em passeata até o salão da 
Reitoria, onde cobraram a presença 
do reitor da UFRJ.

A coordenadora do SINTUFRJ 
Neuza Luiza entregou ao reitor de-
cretos e portarias do governo que 
fundamentam o direito.  Um decre-
to do governo de 2003, por exemplo, 
permite a oficialização para unida-
des em que o trabalho é ininterrup-
to e dá respaldo legal para o reitor 
implantar a carga horária sem re-
dução de salário. Mas até hoje o di-
reito ainda não foi regulamentado. 

Neuza apresentou ainda ao rei-
tor os problemas que estes trabalha-
dores enfrentam sem a oficialização 
da jornada. A coordenadora Gerly 
Miceli informou que os diretores do 
IPPMG e da Maternidade-Escola já 
se posicionaram de modo favorável 
à reivindicação.

O reitor Carlos Levi explicou 
que vai se reunir com os diretores do 
Complexo Hospitalar para saber sua 
posição e discutir como se operacio-
naliza a implantação desta jornada. 

Depois disso, vai apresentar a resposta da 
Reitoria. 

Durante a breve reunião, alguns dos 
profissionais expuseram o seu drama. 
Alguns levantaram até a possibilidade de 
evasão de trabalhadores das unidades de 
saúde, na possibilidade de implantação 
da EBSERH. O chefe de gabinete, Marce-
lo Land, ex- diretor do IPPMG, explicou 
que está muito feliz com a manifestação 
da reivindicação junto à Reitoria. Co-
mentou que a Administração Central 
entende perfeitamente a situação e que 
tanto ele quanto os diretores dos HUs têm 
plena consciência de como funcionam 
os hospitais. Mas que o reitor precisa sa-
ber da opinião deles.

Neuza Luzia solicitou um prazo. 
“Esperamos uma boa notícia. Mas se 
não for, estaremos aqui para pensar 
juntos”, comentou ela, convocando 
a presença de mais trabalhadores. 
“Precisamos que aqueles que aqui 
estão sejam multiplicadores das infor-
mações aqui colhidas e que tragam 
mais companheiros no próximo en-
contro”, concluiu Neuza. 

O reitor garantiu que teria uma res-
posta na primeira semana de novembro.

Outros coordenadores do SINTUFRJ 
também marcaram presença, como 
Ednéa Martins, Eliane Nascimento, 
Gerusa Rodrigues, Gilson Navega, Kátia 
da Conceição, Valdeir Alves, Vera Teles e 
Petronila Diniz.

Atenção profissionais de saúde
“Esta campanha tem como ob-

jetivo aglutinar um maior número 
de trabalhadores para que a vitória 
seja alcançada. É fundamental a 
presença maciça de todos os que tra-
balham nos hospitais, tanto na as-
sistência como administrativos. Não 
podemos permitir que esta reivindi-
cação se perca. O momento é agora. 
E só a nossa força nos garantirá al-

cançar este objetivo, que é a oficiali-
zação das 30 horas”, lembrou Gerly.

O SINTUFRJ apoia a reivindica-
ção histórica da jornada de 30 horas 
semanais para todos os trabalhadores, 
mas os profissionais das unidades de 
saúde, hoje, sofrem um severo ataque 
que pode ser agravado se for aprovada 
– e adotada aqui nos HUs - a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares. 

Esses profissionais sofrem enorme 
pressão quanto ao acúmulo de cargos. 
O acúmulo, embora seja constitucio-
nal (portanto, lícito), enfrenta a resis-
tência do Ministério do Planejamento. 
Hoje esses trabalhadores só podem se 
aposentar em uma das matrículas, 
mesmo que muitas vezes tenham con-
tribuído ao longo de suas vidas para as 
duas aposentadorias.

Como esta situação nos afeta
Rosane Magalhães, chefe da 

Central de Acolhimento, no IPPMG 
há 23 anos: “Afeta a todos nós. Sou 
enfermeira e a grande maioria dos 
profissionais já têm às 30 horas reco-
nhecidas . Trabalhar 40 horas é uma 
carga horária subumana”.

Cláudia Carvalho, enfermeira do 
IPPMG, na UFRJ há 28 anos: “Afeta 
na aposentadoria quando se tem a 
acumulação de cargos e na hipó-
tese de sermos disponibilizados, no 
regime de 40 horas, para a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares. O 
reitor precisa assinar esta portaria. 
Há decisões de outras universidades. 
Temos respaldo legal”.

Andréa Fernandes de Barros, au-
xiliar de enfermagem do IPPMG, há 8 
anos na UFRJ: “Afeta em tudo Eu parti-
cipei de um concurso para o Ministério 
da Saúde em 2009, mas, porque cons-
tou o acúmulo de 70 horas, tive que 
escolher. É preciso regulamentar as 30 
horas o mais rápido possível”. Cláudia Rosane Andréa
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