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A categoria se mobiliza
Funcionários se manifestam 
contra ataques do governo

Debates vão abordar questões importantes para os servi-
dores: assédio moral, estágio probatório, desvio de função e 
relações de trabalho. Este último com a presença do secretário 
de Relações do Trabalho do Ministério do Planejamento, Sér-
gio Mendonça. Página 5 As
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Assembleias no dia 15 de maio, terça-feira, no auditório 
Samira Mesquita.  Primeira assembleia: das 13h às 14h45, 
eleição de delegados ao 14º Cecut. Segunda assembleia: 15h, 
eleição de delegados à plenária nacional da Fasubra, dias 18 
e 19 de maio, em Brasília.D
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Nossos direitosEditorial

Governo enrola a academia
Lamentável que o Conselho 

de Centro do CCS, antecipando-
se à decisão ainda a ser tomada 
pelo Conselho Universitário, 
tenha aprovado abertura de 
negociação de contrato com a 
EBSERH. Tanta pressa em tra-
zer essa empresa para dentro 
da universidade deixa dúvidas 
se os dirigentes das unidades 
hospitalares e os professores 
que votaram favoravelmente 
na reunião estão sabendo do 
Projeto de Lei nº 2.203/2011 
prestes a ser aprovado no Con-
gresso Nacional. Esse PL reduz 

em 50% os vencimentos atuais dos 
médicos e rebaixa drasticamente o 
valor dos benefícios de insalubri-
dade e periculosidade. 

Não se enganem os compa-
nheiros, o corte de salários dos 
médicos e o congelamento dos 
adicionais de insalubridade e pe-
riculosidade compõem o pacote 
preparatório para a instalação da 
EBSERH nas universidades. São 
medidas adotadas pelo governo de 
privatização dos hospitais univer-
sitários, a exemplo do que já ocor-
re com as redes públicas de saúde 
municipais e estaduais com a ado-

ção das Organizações da Socieda-
de Civil de Interesse Público (Oscip 
ou HUs). Uma decisão seguida por 
orientação do Banco Mundial. 
Trata-se de uma política de Esta-
do voltada para a privatização da 
Saúde e a consequente supressão 
de direitos, algo que contraria 
compromissos históricos assumi-
dos pelos atuais governantes antes 
de chegar o poder.

A rigidez do governo para com 
os trabalhadores das universidades 
federais do país tem requintes de 
crueldade. Pois enquanto luta-
mos com a campanha salarial na 

Ação dos 
3,17%:
Valores ainda 
sofrerão 
atualização 
monetária

 As pessoas que têm valores 
reconhecidos pela UFRJ e que 
optaram pela execução indivi-
dualizada ainda serão benefi -
ciadas pela correção dos valores 
informados no site.

Os valores que foram apre-
sentados pela UFRJ foram 
atualizados até o mês de maio 
de 2006, entretanto, nas exe-
cuções a serem apresentadas 
os valores serão corrigidos pelo 
índice de atualização da Justiça 
Federal e acrescidos de juros de 
mora de 0,5% ao mês. A corre-
ção dos valores, incluindo atu-
alização monetária e juros, é de 
aproximadamente 60% do valor 
constante do site.

Na CEF – Um outro fato 
frequente: alguns servidores 
que ingressaram com ações in-
dividuais de 3,17%  e “abando-
naram” o processo, agora têm 
descoberto que possuem valores 
depositados na CEF há alguns 
anos.

rua pela recuperação de perdas 
por vários anos sem reajuste 
e com uma tabela a mais re-
baixada do serviço público, o 
governo impõe a uma parcela 
da categoria redução severa do 
salário. Faz isso se utilizando 
de subterfúgios, por meio de 
artigos embutidos em projeto 
de lei que, contraditoriamente, 
muitas categoriais do serviço 
público torcem pela aprovação, 
porque serão contempladas 
com aumento do salário. Quer 
dizer, além de perverso, o jogo é 
covarde.

A luta da população negra pelo 
resgate de sua identidade levou 
à assinatura da Lei Áurea no dia 
13 de maio de 1888, mas até hoje 
não resolveu os problemas dos 
afrodescendentes, que continuam 
à margem do desenvolvimento do 
país. Apesar disso, houve difi cul-
dades para aprovar no Congresso 
Nacional o Estatuto da Igualdade 
Racial – que só foi à votação depois 
de várias modifi cações e acordos 
com os líderes partidários – e a Lei 
de Cotas. 

Não restam dúvidas que foi uma 
vitória digna de comemoração a 
aprovação do sistema de cotas pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF). 
Chegaram a ser emocionantes, por 
seu caráter didático, as declarações 
de voto de alguns ministros, como 
esta: “Não basta não discriminar. 
É preciso viabilizar. A postura deve 
ser, acima de tudo, afi rmativa. É 
necessária que esta seja a posição 
adotada pelos nossos legisladores. 
A neutralidade estatal mostrou-se, 
nesses anos, um grande fracasso” 

13 de Maio
A luta continua pela verdadeira liberdade

(Ricardo Lewandowski). Ou esta: 
“O preconceito é histórico. Quem 
não sofre preconceito de cor já leva 
uma enorme vantagem, signifi ca 
desfrutar de uma situação favoreci-
da negada a outros” (Carlos Ayres 
de Brito).

É triste constatar, no entanto, 
que foram necessários 124 anos de-
pois da lei de libertação dos escra-
vos para que a Corte Suprema que 
legisla para a sociedade brasileira 
reconhecesse a existência de discri-
minação racial no Brasil, onde o 
acesso a direitos humanos constitu-
cionais é impedido diariamente aos 
negros . Por isso, a luta deve conti-
nuar com muita força. Pelo respeito 
à lei e, como defende o militante do 
Movimento Negro, padre Francisco 
Barbosa, “pela renovação de atitu-
des de todos os homens e mulheres, 
não só em relação aos afrodescen-
dentes, mas de todos aqueles que 
ainda hoje são, dia após dia, con-
denados a viver às margens, sem a 
sua dignidade reconhecida e muito 
menos respeitada”. 

Equiparação de 
auxiliares e 
técnicos
de enfermagem

A direção do SINTUFRJ en-
trou com um processo adminis-
trativo junto à Pró-Reitoria de 
Pessoal para reivindicar a equi-
paração salarial destes profi ssio-
nais. O Sindicato solicita a todos 
os auxiliares de enfermagem que 
encaminhem a seguinte docu-
mentação até o dia 18 de maio:

 – Cópia autenticada do 
diploma de segundo grau, do 
certifi cado de técnico deenfer-
magem ou de auxiliar de enfer-
magem e de diplomas ligados à 
área.

 – Cópia de documentos 
como identidade e contracheque 
com a demonstração dosproven-
tos referentes aos de auxiliar de 
enfermagem.

Assembleia dia 15 escolhe 
delegados ao Cecut

Nos dias 31 de maio e 1º, 2 e 3 de junho de 2012 será realizado o 14º 
Congresso Estadual da CUT (Cecut-RJ). No dia 15 de maio, às 13h, no au-
ditório Samira Mesquita, será realizada a assembleia geral para tirada de 
delegados ao Cecut.

Concut em julho – O 11º Congresso Nacional da CUT, que será rea-
lizado entre 9 e 13 de julho, em São Paulo, tem como tema “Liberdade e 
Autonomia Sindical: Democratizar as Relações de Trabalho para Garantir 
e Ampliar Direitos”. No Congresso será escolhida a nova diretoria e lan-
çada a segunda fase da campanha, cujo objetivo é recolher milhares de 
adesões a um abaixo-assinado em apoio à ratifi cação da Convenção 87 da 
OIT, Convenção Relativa à Liberdade Sindical e à Proteção do Direito de 
Sindicalização. 

Plebiscito prorrogado
O prazo para a votação do Plebiscito Nacional sobre o Fim do Imposto 

Sindical, “Diga Não ao Imposto Sindical”, foi prorrogado para o dia 15 de 
junho. A decisão ocorreu devido à grande repercussão e interesse de traba-
lhadores e trabalhadoras de todo o país em participar.

Vacinação contra Influenza e gripe
H1N1 já começou

A Coordenação do Centro de Vacinação de Adultos informa que 
a 14ª Campanha Nacional de Vacinação contra Infl uenza Sazonal e 
H1N1 já começou no posto do CVA, no Centro de Ciência da Saúde e 
deve se estender até 25 de maio. A campanha tem como objetivo re-
duzir a mortalidade, as complicações e as internações decorrentes das 
infecções pelo vírus da infl uenza na população de 60 anos ou mais, 
trabalhadores de saúde das unidades que fazem atendimento para 
infl uenza,  crianças da faixa etária de 6 meses a menores de 2 anos, 
gestantes, povos indígenas, população prisional e em pacientes com 
comorbidades, mediante indicação médica.

II Jornada de Saúde Mental e 
Qualidade de Vida 
Dias 17 e 18/5, no auditório Leme Lopes/ Instituto de Psiquiatria 
Inscrições grátis no site www.ipub.ufrj.br. 
Informações: Coordenação de Extensão do IPUB. Tel. 3873-5506/ 3873-5507 / 
3873- 5600. Programação:
– 17/5
 9h - Apresentação de vídeo e palestra: Casa dos Mortos
 14h – Debate sobre redução de danos
 17h – Adesão ao tratamento e cuidado: um estudo em antropologia da saúde
– 18/5
 9h  - Ofi cina de práticas de saúde mental na atenção primária
 14h - Trabalhar e morar na cidade

“Oriente nas Letras e Arte”
O Centro de Letras e Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

convida para a abertura do Seminário “O Oriente nas Letras e Artes”, com o 
Professor João Henrique dos Santos (FAU-UFRJ), e para o Concerto de Har-
pa, com Cristina Braga, dia 15 de maio às 18h, no Museu Nacional de Belas 
Artes (Av. Rio Branco, 199 - Centro, Cinelândia, Rio de Janeiro). O SINTUFRJ 
participa do evento apresentando sua Ofi cina de Ikebana.
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consuni

Em sessão realizada na quinta-
feira, 10, o Conselho Universitário 
aprovou moção que solicita ao 
MEC e ao relator do Projeto de Lei 
2.203/2011, do Ministério do Plane-
jamento, a rejeição de artigos que 
determinam perdas aos médicos 
e outros profissionais de saúde. O 
segundo andar da Reitoria ficou 
tomado por membros do Consuni, 
sindicalistas, médicos e dezenas de 
estudantes. O PL em questão trata 
da alteração de carreira de mais de 
30 categorias, mas foram embuti-
dos sem negociação artigos prejudi-
ciais a estes trabalhadores. A neces-
sidade de posicionamento da UFRJ 
sobre a questão foi apresentada pela 
direção do SINTUFRJ, representada 
por Gerly Miceli. A moção foi en-
cabeçada pela conselheira técnico-
administrativa Neuza Luzia e subs-
crita por mais seis conselheiros. 

O SINTUFRJ denunciou ao Con-
suni o ataque do governo, através 
deste PL, direcionado aos médicos 
dos hospitais universitários (o com-
plexo hospitalar da UFRJ integra 
nove unidades), aos médicos ligados 
ao Ministério da Saúde e aos traba-
lhadores que recebem adicionais de 
insalubridade e periculosidade do 
serviço público. “O Sindicato enten-
de que a luta agora é política. A UFRJ 
precisa intervir nisso e mostrar ao 
governo que desta forma antiética e 
desrespeitosa isso não vai virar uma 
prática. Hoje é o segundo dia de pa-
ralisação que a Fasubra faz em todo 
o país. Por isso, é importante dizer 
que os servidores públicos não acei-
tarão de forma nenhuma, seja deste 
ou de qualquer governo, ataques 
que signifiquem perda de direitos, 
privatização da nossa universidade 
e privatização da saúde desse país”, 
anunciou Gerly.

Segundo Neuza, nas negocia-
ções das categorias com o governo, 
incluídos os docentes das universi-
dades, foi embutido no PL a pro-
posta que reduz em 50% o salário 
dos médicos das universidades fe-
derais e a mudança do percentual 
de insalubridade e periculosidade. 
“É covardia, pois ao mesmo tempo 
que o projeto garante uma nego-
ciação de categoria, corta direitos. 
Isso é para nos dividir como classe 
e como trabalhadores. Uma parte 
luta para aprovar; outra luta para 
não perder direitos com a sua apro-
vação”, disse. A conselheira, que, 
também é dirigente do SINTUFRJ, 
afirma que, na opinião dos técni-
cos-administrativos em educação, 
esta política caminha com a en-
trada da EBSERH nos HUs. “Sendo 
uma política de governo a privati-
zação da saúde pública, constrói-

Já na paralisação nacional, mobilização gera primeiros frutos no Conselho Universitário

UFRJ rejeita as perdas salariais

se o ambiente para que a empresa 
não tenha que arcar com as despe-
sas que os hospitais públicos têm”, 
afirmou.

Mobilização vitoriosa
Lutar, reivindicar direitos, resis-

tir, insistir, todas estas ações fazem 
parte das ferramentas utilizadas 
pelos trabalhadores em suas mo-
bilizações. Elas são lançadas em 
momentos fundamentais, e no 
nosso caso, servidores públicos das 
universidades, a campanha sala-
rial envolve o combate a todos os 
ataques aos direitos e às conquistas 
da categoria. Não foi à toa que no 
segundo dia de paralisação nacio-
nal dos técnicos-administrativos 
em educação, dia 10, a mobiliza-
ção dos médicos com o SINTUFRJ, 
conquistou o importante apoio ins-
titucional da UFRJ. Estes participa-
ram das reuniões organizadas pelo 
SINTUFRJ, construíram um canal 
para socialização das informações 
foram ao Consuni marcar sua po-
sição. Com isso, conseguimos obter 
este importante apoio no colegiado 
máximo da maior universidade fe-
deral do país. Esta é a nossa resposta 
a mais este ataque do governo aos 
direitos dos trabalhadores. E assim 
continuaremos a agir.

Pressão em Brasília
As reuniões de mobilização 

organizadas pelo SINTUFRJ com 
os médicos surtiram efeito. No dia 
21, representantes dos médicos e 
Sindicato vão a Brasília para au-
diência pública com o relator do 
Projeto de Lei 2.203/2011, Jovair 
Arantes, para reivindicar a retira-
da dos artigos que prejudicam os 
profissionais. 

As reuniões realizadas – no HU-
CFF elas tornaram-se semanais e 
na Praia Vermelha, com os médicos 
dos Institutos de Psiquiatria e Neu-
rologia – cumpriram o objetivo de 
despertar e agregar os profissionais 
para a importância do trabalho de 
pressão política na instituição e no 
Parlamento.  

Moção

Reunião no ipub
O SINTUFRJ realizou 
reunião no Ipub na terça-
feira, 8. Foi mais uma das 
ações feitas pelo Sindicato 
nas unidades com o 
objetivo de mobilizar os 
médicos na luta contra o 
corte de salários. Além dos 
médicos do Ipub, também 
participaram os integrantes 
do Instituto de Neurologia.

AindA no Consuni
Os estudantes de medicina de Macaé, que fizeram 40 dias de greve reivindicando soluções 
para problemas de infraestrutura técnica e acadêmica, conseguiram aprovar resolução para 
garantir a imediata implantação de ações para a reestruturação do Curso de Medicina. 
- Foi aprovada a construção do Restaurante Universitário na Praia Vermelha. E a inclusão 
no programa de obras da universidade da construção dos Restaurantes Universitários e 
Residências Estudantis no Polo de Xerém e no campus de Macaé. 

O Conselho Universitário da 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, reunido aos dez dias de 
maio de 2012, considerando:

1 - A apresentação ao Con-
gresso Nacional pelo Ministério 
do Planejamento do Projeto de 
Lei 2.203/2011, que trata de mo-
dificações em planos de carreira 
e tabelas salariais de dezenas de 
categorias profissionais, algu-
mas com benefícios negociados 
com sindicatos de funcionários 
públicos.

2 - A inclusão, nesse PL, de 
medidas que atingem duramente 
os médicos que fazem parte do 
funcionalismo público federal, 
especialmente através do arti-
go 44 daqueles que atuam nas 
universidades federais.

3 - Que a principal perda 
refere-se à redução em 50% das 
tabelas salariais dos médicos 
das universidades, medida que 
não se estende a nenhuma outra 
categoria funcional.

4 - A extensão de tal perda 
aos atuais aposentados e pen-
sionistas.

5 - A criação da vantagem 
pessoal nominalmente identifi-
cada (VPNI), que corresponde 
à diferença entre a tabela atual 
e futura, que será descontada 
de todo e qualquer reajuste, 
progressão ou benefícios, até 
que o valor real esteja reduzido 
à metade, trazendo na prática um 
congelamento salarial.

6 - A revogação da lei que 
assegura o direito dos médicos 

a estender sua carga horária 
de 20h a 40h, artigo 101, como 
se fossem duas situações, com 
extensão à aposentadoria.

7 - A redução e congelamen-
to dos adicionais de insalubrida-
de e periculosidade através do 
artigo 68, neste caso afetando 
todas as categorias da área da 
saúde.

8 - A manifesta oposição 
do Ministério da Saúde a essa 
perda de direitos.

Resolve: Solicitar ao MEC e 
ao relator do projeto, deputado 
Jovair Arantes (PTB-GO), que 
rejeite os artigos do PL 2.203 
que determinam perdas aos 
médicos e outros profissionais 
da saúde, especialmente os de 
número 44, 86 e 101.

estudAntes fizeram manifestação contra EBSERH GeRly MiCeli cobrou um posicionamento da UFRJ

Fotos: Emanuel Marinho
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campanha salarial

Está decretado o estado de 
greve. O governo demonstra 
disposição de empurrar com 
a barriga as negociações da 
campanha salarial e o tempo 
está passando. O limite é 30 
de maio para que o governo 
apresente proposta concreta. 
Não vamos aceitar mais 
um ano sem aumento. Ao 
desrespeito e à arrogância 
se responde com unidade e 
mobilização.

Nossos salários e benefí-
cios não são reajustados há 
oito anos. A situação é grave, 
porque nossa categoria tem a 
pior tabela salarial do serviço 
público federal. 

Para complicar, tramita 
no Congresso Nacional o 
Projeto de Lei 2.203/2011, 
que reduz em 50% os salá-
rios dos médicos de hospitais 
universitários e os valores dos 
adicionais de insalubridade 
e periculosidade de todos os 
servidores públicos.     

Para mostrar a 
nossa força

Nossa campanha está nas ruas 
para mostrar que não aceitamos 
mais protelação e corte de direitos. 
Por isso, técnicos-administrativos 
em educação de todo o Brasil vão 
participar nesta quinta-feira, dia 
17, da Caravana a Brasília, organi-
zada pela Fasubra. 

Este será o Dia Nacional de Luta 
dos trabalhadores do serviço públi-
co, mais um na mobilização da 
campanha salarial nacional unifi-
cada. Nesse dia também está previs-
ta uma reunião entre a Fasubra e o 
MPOG. Temos que mostrar a nossa 
força para pressionar o governo a 
rever o Acordo da Greve de 2007 e 
conceder reajuste.

O secretário de Relações do 
Trabalho do Ministério do Plane-
jamento, Sérgio Mendonça, anun-
ciou que não vai dar “respostas 
rápidas” e que se a categoria quiser 
entrar em greve, que entre. 

Não podemos ficar calados 
diante de tanto desrespeito e arro-
gância do governo.  Vamos reagir e 
mostrar a nossa força.

Na UFRJ, vamos intensificar a 
mobilização. A coordenação vai or-
ganizar e mobilizar a categoria nos 
locais de trabalho. Caso não tenha-
mos outra saída que não a greve, de-
vemos discutir atividades essenciais.

Governo quer guerra? Vai ter 
Direção do SINTUFRJ vai às unidades organizar e mobilizar a categoria para a luta

A Direção Nacional da Fasubra, em cumprimento à demanda do Fórum, chama atenção para o calendário de atividades:
Dia 17/5: Dia Nacional de Luta (Caravanas a Brasília)
Dia 30/5: Prazo final para que o governo apresente ao conjunto dos servidores proposta concreta de valorização salarial
Dia 5/6: Caravana à Brasília do conjunto dos trabalhadores do serviço público federal, com Plenária do Fórum das Entidades dos SPF.
Dia 11/6: Indicativo de Greve Nacional do funcionalismo.

Calendário

Coordenadores e companheiros da base fizeram panfletagem para explicar os motivos de nosso movimento

Ato no Rio dia 17
A reunião do Fórum Esta-

dual das Entidades do Serviço 
Público no dia 10, no auditório 
do Sintrasef, no Rio, definiu 
a atividade no dia nacional 
de luta com paralisação: será 
uma passeata, da Candelária à 
Cinelândia, com concentração 
às 10h. 

Contra o desrespeito 
do governo: paralisação!
Os técnicos-administrativos 

em educação das universidades 
federais suspenderam as ativida-
des nos dias 9 e 10 para denunciar 
que o governo manobra para não 
negociar a pauta de reivindicações 
da categoria e ainda cassar nossos 
direitos.    

Na UFRJ, no dia 9, coordena-
dores e companheiros da base dis-
tribuíram panfletos à população 
expondo os motivos de nosso movi-
mento. Foi na entrada do HU, em 
frente ao CCS. Mais tarde percor-
reram diversas unidades da UFRJ, 
mobilizando a categoria.

Uma grande parte dos funcioná-
rios do Polo de Xerém vieram para 
engrossar a mobilização, inclusive 
no prédio da Reitoria. A atividade 
ganhou adesão também de traba-
lhadores de divisões das pró-reitorias.

Campanha salarial 
específica 
Desde a greve de 2011, que 

durou mais de 100 dias, a Fasubra 
Sindical vem esse esforçando para 
que as reivindicações dos 180 mil 

técnicos-administrativos em educa-
ção das universidades resultem em 
melhoria salarial. 

Na pauta estão: aumento no 
piso salarial, resolução das pendên-
cias na carreira, racionalização, 
anexo IV e reposicionamento dos 
aposentados. A pauta geral unifi-
cada tem como eixos o reajuste sa-
larial de 22,08% (com reposição da 
inflação de 2010 e 2011), data-base 
dia 1º de maio, regulamentação da 
Convenção 151 da OIT e definição 
de uma política salarial digna.

Dia 5 de junho tem 
outra caravana
O SINTUFRJ disponibilizou 

dois ônibus para a caravana. 
Alguns consideram pouco. Pre-
cisamos, porém, organizar com 

cuidado nossas atividades. Tere-
mos outras tarefas pela frente, 
como uma nova caravana no 
dia 5. Teremos também uma 
caravana no dia 16 de maio 
para Brasília, com concentra-
ção às 7h e partida às 9h, com 
quem estiver no local. Na ca-
ravana passada, de 16 a 18 de 
abril a Brasília, tivemos despe-
sa total, para 94 servidores, de 
R$ 49.980,00, divididos em:

- Aluguel de dois ônibus: R$ 
18.000,00

- Ajuda de custo – R$ 
26.460,00

- Alojamento: R$ 3.430,00
- Café da manhã: R$ 980,00
- Água mineral: R$ 110,00
- Suprimento de viagem: R$ 

1.000,00

Fotos: Emanuel Marinho
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Centenas assistiram ao debate 
ao vivo no site do SINTUFRJ 
Pela primeira vez numa transmissão ao 

vivo no site da entidade, o SINTUFRJ realizou, 
no dia 10, o debate sobre Assédio Moral nas Re-
lações de Trabalho para os companheiros do 
Polo de Xerém. O público, que acompanhou 
pela página do Sindicato na internet o debate 
sobre Assédio Moral nas Relações de Trabalho, 
chegou à marca das 980 pessoas, superando as 
expectativas.

O debate contou com a presença psicó-
loga Terezinha Martins dos Santos, uma das 
fundadoras do site www.assediomoral.org.br, 
e de Cristina Riche, da Ouvidoria-Geral da 
UFRJ.

Baile retoma os bons tempos
Na sexta-feira no Espaço Cultural do SIN-

TUFRJ ocorreu o Baile da Campanha Salarial, 
4 de maio. O clima foi de revival. (foto)

“Queremos que o nosso Espaço volte a ser 
um ponto de encontro ao fi m do expediente. 
Queremos ter a oportunidade de agregar a 
categoria”, declarou a coordenadora-geral, 
Noemi de Andrade. Para ela, o clima fi cou 
perfeito.

A ideia é ter a Ofi cina de Dança do SIN-
TUFRJ incrementando as sextas-feiras como 
parte do happy hour.  Haverá saraus e a apre-
sentação de outros tipos de dança.“Vamos 
fazer até apresentação de tango”, disse entu-
siasmada a coordenadora Noemi.

Atletas da mobilização
Primeira corrida e caminhada em come-

moração ao Dia do Trabalhador leva alunos 
do Espaço Saúde do SINTUFRJ à Quinta da 
Boa Vista. (foto)

O Espaço Saúde do SINTUFRJ promoveu 
no dia 8 de maio a 1ª Caminhada e Corrida 
do Trabalhador, na Quinta da Boa Vista. Alu-
nos de todas as idades participaram do even-
to. A largada do percurso de três quilômetros 
foi em frente ao Museu Nacional.

Antes da corrida, os atletas participantes 
ganharam um kit, com camiseta e lanche, 
e, ao fi nal, uma medalha de participação e 
shiatsu, além de um belo lanche. Tudo pre-
parado pela equipe do Espaço, as fi siotera-
peutas Fabiane Cardoso e Maria de Lourdes, 
sob coordenação da professora Carla Nasci-
mento.

Larissa Baruque, técnica-administrativa, 
responsável pelos eventos da DVST, Paulo 
Cesar de Castro, técnico do programa de 
prevenção e combate à hipertensão arterial, 
e as técnicas de enfermagem do trabalho 
Lindalva Leite, Claudia Brandão e Bianca 
Alves promoveram ofi cinas de verifi cação da 
pressão arterial, glicemia capilar, colesterol, 
triglicerídios na tenda montada pela Divisão.

Amanda Torres, 32 anos, aluna-corredo-
ra do Sindicato, adorou a iniciativa e o local 
escolhido para o evento. Emília Bernarda, 
69 anos, matriculada há apenas dois meses 
no Espaço Saúde, se mostrou orgulhosa de 
ter caminhado todo o percurso. Carla Nas-
cimento, coordenadora do Espaço, explicou 
que o local escolhido representa também 
uma homenagem ao aniversário de 194 anos 
do Museu Nacional.

MÊS DO TRABALHADOR

Semana quente no mês do trabalhador

.  15 de maio – 10h – Campus Macaé,
Polo Universitário
Debate: Assédio Moral nas 
Relações de Trabalho
Palestra com a psicóloga Terezinha Martins 
dos Santos (uma das fundadoras do site www.
assediomoral.org.br), Luciene Lacerda, (psicóloga do 
Iesc) e Cristina Riche (da Ouvidoria Geral da UFRJ). 
Participação da equipe de profi ssionais do Espaço 
Saúde do Trabalhador do SINTUFRJ com massagens 
relaxantes e auriculoterapia. 

 16 de maio – 10h – Praia Vermelha, no 
Salão Pedro Calmon (Fórum de Ciência e 
Cultura)
Debate: Estágio Probatório: Direitos e 
Deveres
Os palestrantes são: pró-reitor de Pessoal, Roberto 
Gambine; diretora da Divisão de Legislação e Normas da 
UFRJ, Gildelia Maria de Oliveira; e advogada trabalhista 
do Sindicato, Adriana Albert. 
Atividade: Em frente ao CFCH, às 9h – Panfl etagem 
dos materiais da nossa campanha salarial e ofi cina de 
verifi cação arterial, glicemia capilar e colesterol com a 
equipe de profi ssionais da DVST.

 17 de maio – 10h – Auditório Horácio 
Macedo (CCMN)
Debate: Carreira em Foco: Desvio de 
Função e Ascensão Funcional
Um dos problemas que mais afl igem a categoria é 
a falta de perspectiva com a estagnação profi ssional, 
pois sem ascensão funcional não há como crescer 
na carreira. É um problema nacional. Como nós 
podemos contribuir para solucioná-lo?
Palestrantes: diretor da CPRH da Andifes, Celso Cardoso; 
pró-reitor de Pessoal, Roberto Gambine; superintenden-
te de Pessoal, Agnaldo Fernandes; coordenador Jurídico 
e de Relações de Trabalho da Fasubra, Francisco de 
Assis; diretor da Aptafurg, Celso Carvalho.
Lançamento da edição especial da Revista de Carreira 
do SINTUFRJ. Esta revista reproduz o debate do Semi-
nário de Carreira realizado pelo Sindicato em 2011.
Apresentação especial de Betina Kopp – Poesias para 
degustar

 18 de maio – 10h – Auditório Horácio 
Macedo (CCMN)
Debate: Secretaria de Relações de 
Trabalho no Serviço Público e os 
Servidores Federais
Palestrantes: secretário de Relações de Trabalho, Sérgio 
Mendonça, Fasubra, Andes (a confi rmar), Luciana 
Boiteux de Figueiredo Rodrigues, segunda secretária 
da Adufrj, SINTUFRJ e PR-4.

 18 de maio – 16h – no Grêmio da 

 Fique atento ao calendário
Baile da Campanha Salarial

Dia 18/5

Coppe, no Fundão
Show de MPB

Com Thais Macedo – considerada uma das 
grandes vozes da música popular brasileira – e 
roda de samba com Jayme e Mosquito, jovens 
veteranos da noite carioca que já cantaram com 
sambistas de renome.

Primeira corrida e caminhada do trabalhador
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movimento

Com 18 votos a favor, oito contra 
e três abstenções, o Conselho de Co-
ordenação do Centro de Ciências da 
Saúde da UFRJ (CCS) aprovou, na 
segunda-feira, 7, a abertura de nego-
ciação com a Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (EBSERH). A 
reunião foi marcada por protesto de 
estudantes, que prometeram impedir 
que o Conselho Universitário aprove a 
entrada da empresa na universidade. 

O SINTUFRJ estava presente à 
reunião, mas somente pôde se pro-
nunciar após a votação. A coorde-
nadora sindical Gerly Miceli fez um 
histórico da mobilização da Fasubra 
nacionalmente para barrar a Medida 
Provisória 520 no Congresso Nacional 
– transformada em decreto-lei pela 
presidenta Dilma –, e do Sindicato 
pela conscientização da comunidade 
universitária sobre os perigos à auto-
nomia universitária que a empresa 
oferece. 

Votação sem debate
Os dois lados do debate foram 

expostos. O diretor do Instituto do 
Coração Edson Abdala Saad, Nelson 
Souza e Silva, argumentou que a 
EBSERH provocará uma mudança 
na gestão pública e a quebra da uni-
dade na UFRJ, com a criação de dois 
grupos distintos de trabalhadores: um 
dirigido pela autarquia sob o regime 
RJU, e outro pela empresa, regido pela 
CLT. “Um monstro de duas cabeças”, 
comparou. “É a intervenção do Esta-
do na universidade. A EBSERH é uma 
proposta do Banco Mundial para que-
brar o sistema de saúde pública e a 
universidade”, afirmou o conselheiro.

O diretor do HU, José Marcus Eu-
lálio, rebateu os argumentos de que 
a empresa representa a privatização 
dos hospitais universitários dizendo 
que quem privatiza é a própria UFRJ. 
Citou como exemplo um trecho do 
regimento do Instituto do Coração, 
onde está escrito que a unidade será 
mantida por entidades particulares e 
atenderá pacientes privados: “Direto-
res dos hospitais criam privatizações 
para aquilo que não podem fazer. A 
proposta que vem do governo tem 
que ser melhorada, mas a gente deve 
assinar e rever as privatizações na 
universidade com as terceirizações”. 
Já o diretor do Instituto do Coração re-
bateu: “Foi má-fé, e eu não ajo dessa 
forma. Não se joga na desinformação 
para desinformar”.

Declarações de voto 
“As congregações não abriram 

para discussão do tema com os es-

CCS fecha com a EBSERH
O Conselho de Centro aprova abertura de negociações com a EBSERH para gerenciar os HUs

tudantes e as bases das faculdades”, 
denunciou a conselheira da bancada 
estudantil no Centro, Clara Newlands, 
do Centro Acadêmico da Faculdade 
de Farmácia, reivindicando: “Se a  
EBSERH for aprovada no Consuni 
que o assunto retorne às congregações 
para discussão do contrato”.

Guilherme Tritany, do Centro 
Acadêmico da Faculdade de Medicina 
e da direção do DCE, questionou a 
forma como são eleitos os professores 
para as congregações, e foi categórico: 
“É mentira que o tema foi debatido 
nas bases, e por isso o DCE repudia a 
aprovação de abertura de negociação 
com a EBSERH por este Conselho de 
Centro”. 

Os dois conselheiros técnico-ad-
ministrativos presentes à reunião (Jú-
lio Oliveira, do HU, e Izabel Gondim, 
da Decania do CCS), se abstiveram de 
votar. Na sua declaração de voto, Júlio 
alegou não haver mais tempo para 
discutir o tema da forma como que-
riam os estudantes e alguns docentes, 
dois segmentos que apontou não 
aparecerem nos debates quando estes 
ocorreram na universidade, e agora 
era necessário discutir a abertura de 
negociação para garantir a autono-
mia universitária. E, completou: “Eu 
não quero ser cúmplice do fim dos 
cursos da área de saúde”. 

EBSERH é só o começo 
Os palestrantes do debate “EB-

SERH Não, Defendemos Hospitais 
Universitários Públicos”, promovido 
pela Associação dos Docentes da UFRJ 
(Adufrj), no início da tarde de 7 de 
maio, no HU, destacaram os malefí-

cios que trarão aos hospitais universi-
tários da UFRJ e a seus trabalhadores 
a adesão da universidade à empresa. 
Mas o grande debate ocorreu sob a 
luz da decisão do Conselho de Co-
ordenação do Centro de Ciências da 
Saúde (CCS), que pela manhã apro-
vou a abertura de negociação com a  
EBSERH.  

Nesse debate, o alerta foi feito pela 
procuradora do Tribunal de Contas da 
União e integrante da Frente Nacional 
contra a Privatização em Saúde, Lu-
cieni Pereira. Ela afirmou que o proje-
to da EBSERH faz parte de mudanças 
significativas que o governo pretende 
realizar na Administração Pública, 
masquais estão inseridas as universi-
dades e sua autonomia. Segundo ela, 
é a continuação da reforma governa-
mental, e a universidade deve ficar 
alerta para este debate. “Esse projeto 
não se encerra aqui – na adesão ou 
não das universidades. Existe uma 
minuta de lei orgânica preparada 
para a Administração Pública. Há um 
capítulo para a universidade, e o ar-
tigo 19 trata do contrato de gestão de 
autonomia”, informou. 

Os dirigentes da Adufrj, Mauro 
Iasi e Fátima Siliansky, falaram so-
bre a importância de os segmentos 
da UFRJ – professores, funcionários 
e estudantes – unirem forças para 
combater a possibilidade de apro-
vação da EBSERH. Como se sabe, o 
Conselho Universitário tem de dar 
a palavra final. “Se não tivermos 
unidade, vai passar de roldão”, dis-
se Fátima. Segundo Nelson Souza e 
Silva, “estão vendendo uma ilusão 
e as pessoas estão comprando isso”. 

Para ele, a hora agora é de saber so-
bre o futuro, pois o debate já tinha 
de ser feito faz tempo: “O problema 
é o que vamos fazer daqui para a 
frente, como desconstruir o discurso 
de que a empresa vai resolver tudo, 
contratar funcionários e pagar 
bem?”, indagou. 

Os debatedores convidados pela 
Adufrj foram: Luis Allan Kunzle 

(presidente da Apufpr-SSind); Sueli 
Dallari (coordenadora do Centro de 
Estudos de Direito Sanitário-USP); 
Lucieni Pereira (integrante do 
Sindicato dos Servidores do Poder 
Legislativo Federal, do TCU, e da 
Frente Nacional contra a Privatiza-
ção em Saúde); e Márcio Amaral, 
vice-diretor do Instituto de Psiquia-
tria da UFRJ.

Fotos: Emanuel Marinho



7 – Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 998 – 14 a 20 de maio de 2012 – sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

UFRJ

Com a justifi cativa de que a Fa-
culdade de Medicina precisava do es-
paço, o diretor da Divisão Médica do 
HU, através de comunicação interna 
(CI), na terça-feira 8, determinou 
que o diretor do Instituto do Coração 
Edson Saad da UFRJ, Nelson Souza e 
Silva, entregasse a sala que ocupa no 
oitavo andar da unidade.

Nelson é professor titular aposen-
tado da Faculdade de Medicina e disse 
que só sairá da sala cedida ao instituto 
desde que este foi fundado, em 2003, 
à força. Ele não tem dúvidas de que 
está sendo vítima de retaliação por 
ter se posicionado contra a EBSERH 
na reunião do Conselho de Centro do 
Centro de Ciências da Saúde a um dia 
da “ordem de despejo”.

Assim que recebeu a CI, Nelson 
procurou a direção da Faculdade de 
Medicina e a Decania do CCS. “Preciso 
saber se o diretor Roberto Medronho e 
a decana Fernanda Quintela estão de 
acordo com isso”, disse. A direção do 
HU enviou a seguinte nota ao Jornal 
SINTUFRJ: “O Diretor da DivisãoMé-
dica do HUCFF, Professor Luiz Augusto 
Feijó, solicitou ao Professor NelsonSou-
za e Silva a devolução sala do Serviço 
de Cardiologia, visto que o Professor-
Nelson não ocupa mais o cargo de 
chefe do Serviço. O Instituto do Coração 
Edson Abdala Saad (ICEAS) ocupa um 
conjunto de salas localizado no 8º an-
dar (8E01). Reafirmamos que a sala 
pertence aoServiço de Cardiologia e, 
por isso, deve ser ocupada por chefes e 
staffs do referido Serviço”.

 
Acordo desrespeitado

O Instituto do Coração foi instala-
do no oitavo andar do HU por acordo 
firmado entre a direção do hospital – à 
época dirigido por Amâncio Paulino 
de Oliveira – , o reitor e a vice-reitora, à 

A coordenadora-geral do SINTU-
FRJ, Neuza Luzia, como conselheira 
técnico-administrativa, denunciou 
ao Conselho Universitário na sessão 
do dia 10 de maio a retaliação feita 
ao professor e diretor do Instituto 
do Coração, Nelson Souza e Silva, 
por defender posição contrária a 
adesão da universidade à Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH). A conselheira solicitou 
providências da Reitoria da UFRJ.

Neuza explicou que depois da 
votação sobre a empresa no Con-
selho de Coordenação do Centro de 
Ciências da Saúde, ocorrida dia 7 de 
maio, Nelson recebeu uma circular 
interna do chefe da Divisão Médica 
solicitando a sala que ocupa no Hos-
pital Universitário Clementino Fraga 
Filho. “Fica claro que a vontade de 
lutar pela privatização do HU vai 
além das raias do bom-senso. Uma 

O texto que propõe a regula-
mentação da Comissão Interna de 
Saúde do Servidor Público (Cissp) 
foi entregue ofi cialmente à Pró-
Reitoria de Pessoal (PR-4), dia 9 
de maio, pela comissão integrada 
pelo SINTUFRJ e pela Divisão de 
Saúde do Trabalhador.

A fi nalização dos trabalhos 
foi comemorada pela equipe, 
que destacou o pioneirismo da 
proposta no Serviço Público Fe-
deral. Huascar da Costa Filho, 
que representa o SINTUFRJ na 

Comissão, declarou que a Cissp 
proposta é ousada no que se refere à 
participação do trabalhador como 
agente ativo e crítico.

A expectativa é que a portaria 
para a regulamentação seja pu-
blicada no boletim da UFRJ ainda 
este mês, e nesse segundo semestre 
o trabalho começará nos Institutos 
de Puericultura e Pediatria Marta-
gão Gesteira e de Ginecologia.

Na próxima edição, publi-
caremos os principais pontos da 
proposta.

Proposta da Comissão de Saúde é entregue à PR-4

época (Aloísio Teixeira e Sylvia Vargas), 
o então decano do CCS, João Ferreira, 
e a comissão de implantação da nova 
unidade hospitalar. Essa decisão foi 
aprovada pelo Conselho de Centro do 
CCS. 

Segundo Nelson, o acordo previa 
a ocupação pelo instituto de todo o 
oitavo andar do HU e a unidade tam-
bém assumiria o setor de Cardiologia 
e Cirurgia Cardíaca do hospital, o que 
somente ocorreu durante a gestão do 
diretor Alexandre Cardoso. Com rela-
ção ao espaço físico, o instituto sempre 
ocupou apenas duas salas: uma para 
a diretoria e outra para a adminis-
tração, onde fi cam os nove técnicos-
administrativos, a pós-graduação, 
que tem 50 alunos, e o atendimento 
de docentes e instituições. 

Na avaliação do diretor, a pres-
sa em retaliá-lo foi tão grande que 
a direção do HU não observou duas 
situações: a primeira, que ele não de-
veria ter sido informado da decisão de 
despejo por CI, pois o instituto é uma 
unidade à parte do hospital; a segun-
da, que precisaria de aprovação do 
Conselho de Centro do CCS. 

Tentativa de desqualificação
De acordo com Nelson Souza 

e Silva, os desentendimentos com o 
atual diretor do HU começaram na 
formação do Complexo Hospitalar. 
“Eu era o presidente da comissão de 
implantação do complexo e ele não 
queria que o hospital fi zesse parte da 
estrutura”, explicou. 

Os dois continuaram em lados 
opostos na discussão sobre a Empre-
sa Brasileira de Serviços Hospitala-
res (EBSERH) e se enfrentaram na 
reunião do Conselho de Centro, que 
decidiu sobre se o CCS abriria ou não 
negociação com a EBSERH. Nelson 

foi contra e o diretor do HU a favor. 
Mas utilizou como base de sua argu-
mentação o regimento do Instituto do 
Coração, que permite atendimento a 
pacientes privados. Nelson acusou o 
colega de má-fé e conseguiu direito 
de resposta. 

“Eu não escrevi o regimento, 
mas foi uma tentativa de agressão a 
quem o fez dentro de um determina-
do contexto, e esse assunto nada tem 
a ver com a discussão da EBSERH. 
Ele (diretor do HU) quis me atingir 
pessoalmente, porque sou o cara que 
tem falado contra essa empresa desde 
o início e sempre lutei pelo setor pú-
blico. Estou nessa universidade há 45 
anos, e mesmo aposentado dou aula 
na pós-graduação enquanto concluo 
a minha gestão à frente do instituto”, 
desabafou Nelson. 

Por que é contra a EBSERH
Ele é radicalmente contra o ge-

renciamento dos HUs pela EBSERH 
por entender que fere a autonomia 
universitária ao criar dentro da uni-
versidade dois sistemas de gestão 
pública: um da autarquia e outra da 
empresa pública de direito privado. 
Além disso, alerta, a empresa pública 
pode ter subsidiárias; e mais, a lei da 
EBERH ainda permite a alienação 
de bens a seu favor. Exemplo: o HU 
pode passar para ela pelo período de 
contrato.

Outro perigo embutido na 
EBSERH, segundo Nelson, é o MEC 
desviar recursos já escassos da edu-
cação para investir na empresa, que 
nasceu sem orçamento próprio, mas 
o governo injetou R$ 5 milhões nela. 
“Tenho dúvidas se o Congresso Na-
cional destinará dinheiro extra no 
Orçamento da União de 2013 para a 
EBSERH”, diz Nelson.

Diretor do Instituto do Coração 
denuncia retaliação no Consuni

Retaliação denunciada no Consuni

política de retaliação feita da forma 
como foi não pode passar em bran-
co”, declarou.  

Além do desrespeito à demo-
cracia e ao direito a divergência de 
opinião numa instituição de ensi-
no pública federal, a dirigente do 
SINTUFRJ avaliou que a retaliação 
beirou também a um assédio moral. 
“Foi uma violência com o professor 
Nelson no seu ambiente de trabalho, 
atacando sua ética e sua dignidade 
profi ssional”.

Fotos: Emanuel Marinho
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trabalho e tratamento especial 
aos casos de assédio moral. Des-
de a apresentação da pesquisa 
no Consuni, ano passado, houve 
muitos convites ao Iesc de unida-
des interessadas em discutir o as-
sunto. A propagação de informa-
ções, inclusive pela internet, tem 

O pró-reitor de Pessoal, Rober-
to Gambine, entregou na quinta-
feira, 10, ao Conselho Universitário 
(Consuni) minuta de Resolução 
que estabelece normas e rotinas 
visando inibir a prática de assédio 
moral na universidade. Depois de 
analisada pelas comissões do co-
legiado, a proposta retornará ao 
plenário para ser votada. 

O texto foi elaborado cole-
tivamente pelo Instituto de Es-
tudos em Saúde Coletiva (Iesc), 
Pró-Reitoria de Pessoal – atra-
vés das Divisões de Desenvolvi-
mento (DVDE), de Legislação 
(DVLE),  de Recursos Humanos 
(DVRH) e de Saúde do Traba-
lhador (DVST) – Ouvidoria-
Geral, SINTUFRJ e Adufrj.

Problema antigo
O tema somente começou a ser 

últimapágina

PR-4 reconhece a existência
de assédio moral na UFRJ 

HU debate saúde para o trabalhador 

A UFRJ promove feira, e o SINTUFRJ faz arte

A seção de Treinamento e 
Desenvolvimento de Pessoal da 
Divisão de Recursos Humanos do 
Hospital Universitário organizou, 
entre os dias 8 e 10 de maio, um 
ciclo de palestras sobre saúde do 
trabalhador, reunindo especialistas 
de diversas áreas.

Na abertura, com a presença 
do diretor do HU, José Marcus, e da 
coordenadora do SINTUFRJ Gerly 
Miceli, o Coral do SINTUFRJ, re-
gido pelo maestro Cyrano Sales, 
entoou o Hino Nacional.

Gerly fez uma severa crítica 
à EBSERH, que enfrenta resis-
tência do movimento, inclusive 
da Fasubra. O assunto é tema de 
debate do SINTUFRJ há meses. 
Falou das iniciativas do Sindi-
cato na luta pela regularização 
das comissões de saúde do traba-
lhador e da conquista do Sistema 

de Atenção à Saúde do Servidor, e 
lembrou da importância da orga-
nização de funcionários, estudan-
tes e docentes para enfrentar as 
iniciativas privatizantes do gover-
no, como a redução dos salários 
dos médicos.

O diretor José Marcus defen-
deu a contratação da Empresa, 
justificando com a necessidade de 
reconhecer os trabalhadores extra-
quadro, mencionando a falta de in-
vestimentos e argumentando que, 
para se exercer a autonomia, tem-
se que respeitar normas: “Como 
Salomão, estou lutando por todos 
os funcionários, não faço distinção 
entre RJU e extraquadro”, disse.

Benefícios da 
atividade física
No dia 10, a professora do 

Espaço Saúde do Trabalhador do 

encarado como um problema real 
quando o Iesc apresentou no Conse-
lho Universitário, em 2011, o resul-
tado da pesquisa realizada com tra-
balhadores de oito unidades de saúde 
da instituição. A iniciativa foi apoiada 
pelas entidades sindicais e pela PR-4. 

Entre 20 a 30% dos profissionais 
de cada unidade hospitalar respon-
deram ao questionário e 7% se de-
clararam assediados. As responsáveis 
pela pesquisa, Marisa Palácios, coor-
denadora da Área de Bioética do Iesc, 
e a psicóloga Luciene Lacerda con-
tam que parte dos procurados se re-
cusou a participar por medo, mesmo 
com a garantia de sigilo absoluto.

A pesquisa foi iniciada em 
2008 e concluída em 2010. Em 
outubro de 2006, o Iesc lançou 
portal sobre assédio moral (en-
cerrado ano passado) por onde os 
servidores da UFRJ e até de outras 

instituições e empresas de várias 
partes do país denunciaram assé-
dio moral. 

Na avaliação de Luciene, as 
iniciativas do Iesc foram o embrião 
para a proposta levada à sessão do 
Consuni. “E, a partir do momento 
que os trabalhadores entenderam 
o que é o assédio moral, se viram 
como vítimas, passaram a deman-
dar e foram procurar os sindicatos 
ou a PR-4”, observa a psicóloga.

Assédio à mostra 
Segundo Marisa Palácios, a 

portaria é resultado de uma dis-
cussão conjunta que orienta as 
vítimas e os gestores sobre o que 
fazer em caso de assédio moral. 
Na opinião da professora, a UFRJ 
deveria ter um serviço de apoio 
psicológico aos agravos à saú-
de mental em consequência do 

ajudado as pessoas a identificar 
a prática, fato comemorado pe-
las especialistas. Segundo elas, 
“o grande problema do assédio 
moral é que as pessoas vão so-
frendo essa violência, mas só a 
reconhecem depois da repercus-
são sobre a saúde”. 

Boas surpresas para os 

SINTUFRJ, Carla Nascimento, fa-
lou sobre Qualidade de Vida, abor-
dando os resultados de pesquisa 
sobre os efeitos da atividade física 
com 30 de seus alunos. A pesquisa 
mostrou que, além dos aspectos fí-
sicos já constatados, como o equi-
líbrio dos indicadores de saúde, 
como pressão arterial, glicemia, 
etc., os resultados vão além e se 
refletem também na autoestima, 
vitalidade, socialização e prazer de 
viver. Na próxima edição, detalha-
remos a pesquisa.

Destoou – A maior parte dos 
elevadores do HU está parada. A fila 
interminável atrasou a chegada ao 
debate de inúmeros convidados. Na 
reunião, Gerly denunciou o proble-
ma, que dificulta o acesso dos traba-
lhadores ao local de trabalho e de 
pacientes e parentes aos andares 
do hospital. 

aposentados 
SINTUFRJ, “Sentimentos vin-
dos d`alma”, da Editora Líteris, e 
o aposentado Luiz Rocha Neto, ex-
professor da FAU, “Trinca de ma-
gos, cidadania através do tea-
tro”, da Editora Livre Expressões. 
Haverá recital de poesia, apresenta-
ção da Oficina de Música do Sindi-
cato, e exposição da arte ikebana, 
entre outras atividades. A reunião 
será encerrada com o tradicional 
lanche de confraternização.

Passeio a Mendes
A Coordenação de Aposentados 

e Pensionistas vai abrir inscrição 
para o passeio ao Hotel-Fazenda 
Boa Esperança, em Mendes, de 
29 de junho a 1º de julho. No dia 
30 de junho, o hotel realiza sua 
tradicional festa junina,  que atrai 
gente de várias partes do estado. 
Custo: R$ 290,00 divididos em três 
parcelas. Mais detalhes na reunião 
dia 29 de maio.

Até 18 de maio, no prédio do Centro de Ciências da Saúde (CCS), é 
realizada a Feira de Arte do CCS. Como mais uma iniciativa do programa 
Fazendo Arte, o SINTUFRJ disponibilizou uma barraca para a exposição 
de produtos dos alunos das oficinas de arte. Estão à venda toalhas pinta-
das, trabalhos com patchworks, essências, entres outros itens. 

Lídia Pinheiro, artesã e moradora da comunidade da Maré, levou 
trabalhos de pintura em tecido; Celina dos Santos, aluna das oficinas 
de arte do Sindicato há 3 anos, está expondo pela terceira vez, e disse 
que graças a essas feiras seu trabalho tem melhorado muito.

A reunião dos aposentados no 
dia 29 de maio, às 10h, no Espaço 
Cultural do SINTUFRJ, terá boas 
novidades. A Coordenação de Apo-
sentados e Pensionistas preparou 
uma agenda festiva para todos os 
gostos. Não dá para faltar a este en-
contro de históricos companheiros 
da universidade. 

O Espaço Saúde do SINTUFRJ 
vai montar uma tenda com tera-
pia auricular e medição de pressão 
e glicose. Haverá palestras sobre 
medicina alternativa, cujo tema 
é “Melhore esta fase da vida com 
tratamento ortomolecular,” com o 
médico Décio Luis Alves, do Servi-
ço de Segurança e Saúde do Tra-
balhador do HU, e sobre alimenta-
ção, com a professora do Instituto 
de Nutrição Josué de Castro, Maria 
Auxiliadora, que vai ensinar como 
reaproveitar cascas de legumes. 

Dois autores autografarão seus 
livros: Cida Oliveira, funcionária do 

ROBERTO Gambine apresenta projeto ao Consuni
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