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Em virtude da greve da categoria, ainda não tem data a  próxima reunião   
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Encontro dos aposentados agita o SINTUFRJ
A reunião do mês de maio 

dos aposentados e pensionistas 
realizada na terça-feira, dia 29 
de maio, no Espaço Cultural do 
SINTUFRJ ofereceu aos parti-
cipantes uma programação de 
conteúdo bem variado, que mis-
turou orientações sobre saúde e 
bem-estar; direitos trabalhistas; 
literatura, música e poesia; ali-
mentação saudável e artesanato.

Foi um dos encontros mais 
concorridos organizados este 
ano pela Coordenação Sindical 
que responde pelo segmento. 
Às 9h, a tenda do Espaço Saúde 
do Sindicato já estava armada 
com a podóloga e a fisiotera-
peuta atendendo os aposenta-
dos. Às 10h, foram iniciadas 
as outras atividades, incluindo 
duas palestras. 

Um dos palestrantes foi a di-
retora da Divisão de Legislação 
da PR-4, Gildélia Oliveira, que 
esclareceu e tirou dúvidas sobre 
a Emenda Constitucional nº 7,  
e o outro foi o médico do Am-
bulatório de Climatério do HU, 
Décio Luiz Alves, que orientou 
sobre os benefícios do trata-
mento ortomolecular. 

Simultaneamente, os auto-
res Cida Oliveira e Luiz Rocha 
Neto, funcionária do SINTU-
FRJ e professor aposentado da 
Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo, respectivamente, 
autografavam seus recém-
lançados livros. Do outro lado 
do salão do Espaço Cultural, 
alunos e professores das Ofici-
nas de Ikebana e de Patchwork 
exibiam e confeccionavam 
verdadeiras obras de arte para 
delírio dos olhos.

O poeta Ademir Ornellas 
Cypriano, aposentado do HU, 
contemplou a todos declamando 
poesias do seu livro Orgasmo 
poético, tendo ao fundo o som 

14º Cecut foi no fim semana
O 14° Congresso Nacional da Central Única dos 

Trabalhadores, realizado de sexta-feira, dia 1º de junho, 
a domingo, dia 3 de junho, homenageou o repórter fo-
tográfi co Jorge Nunes, morto em 2011, pela dedicação 
profi ssional ao movimento sindical. O SINTUFRJ parti-
cipou do Cecut com 29 delegados eleitos em assembleia. 
Na  próxima edição do jornal da categoria informare-
mos sobre as deliberações do congresso e divulgaremos a 
direção cutista eleita.

Adesão à Amil
O setor de Convênios do SINTUFRJ in-

forma que está aberta a adesão ao plano de 
saúde Amil. A inscrição deve ser feita de 4 
a 20 de junho, na sede e subsedes do Sin-
dicato, e dá direito a utilização do plano a 
partir de 1º de julho e sem carência para 
qualquer procedimento. Mais informações 
pelo telefone (21) 2270-5268. A tabela com 
os preços pode ser consultada pelo site do 
SINTUFRJ: www.sintufrj.org.br.

Assédio moral na 
UFRJ 

O Jornal do SINTUFRJ tentou várias vezes 
durante a semana falar com a superinten-
dente-geral da PR-1 para que ela respondes-
se às denúncias de assédio moral feitas pelos 
trabalhadores, mas não recebeu retorno das 
ligações telefônicas. Na sexta-feira, 2, o jornal 
procurou a pró-reitora Angela Rocha, que não 
respondeu à chamada de celular. 

Excursão a Mendes
Os interessados em participar deste passeio organizado pela Coordenação de Aposentados e Pensionistas do 

SINTUFRJ devem entrar em contato com a Andressa, pelo telefone (21) 3368-7642.  
A excursão a Mendes será de 29 de junho a 1º de julho, com hospedagem na Fazenda Boa Esperança, onde 

é realizada a mais tradicional e aclamada festa à caipira do Estado do Rio de Janeiro. Custo da viagem: R$ 
290,00, divididos em três vezes.

dos violões de alunos e dos pro-
fessores da Ofi cina de Música do 
SINTUFRJ.     

A professora do Instituto de 
Nutrição Josué de Castro da UFRJ, 
Maria Auxiliadora Santa Cruz 
Coelho, brindou os aposentados 
com uma mesa de quitutes pre-
parados com as receitas do seu 
livro revolucionário Receitas 
para Todos – Economia 
Doméstica em Tempos 
de Crise, que ensina a prepa-
rar pratos, doces, salgados e sucos 
com cascas de frutas e legumes. 
Foi um presente ao paladar mais 
exigente. Tudo estava delicioso.

A Coordenação de Aposenta-
dos e Pensionistas e o Departa-
mento de Comunicação do SIN-
TUFRJ estão preparando uma 
publicação especial, na qual  
será publicada matéria comple-
ta sobre a reunião ocorrida.  

Fotos: Emanuel Marinho

AS REUNIÕES promovidas pelo Sindicato é também a oportunidade de reencontrar colegas de trabalho  

MESA de petistos oferecidos pela professora Maria Auxiliadora e suas alunas
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greve na ufrj

As reuniões nos locais de trabalho 
traduziram o sentimento da catego-
ria de que é preciso reagir de forma 
vigorosa ao desrespeito e ataques do 
governo. Os trabalhadores demons-
traram um forte grau de mobilização 
e vontade de realizar um movimento 
unitário de greve. 

As reuniões foram representati-
vas e indicaram como propostas a 
serem levadas à assembleia – que 
foi realizada na quinta-feira, dia 31 
– a antecipação da greve que estava 
marcada para ser deflagrada no dia 
11 de junho e também a necessidade 
de realizar uma greve de verdade, com 
todos parados. 

As reuniões também indicaram 
que o caráter da greve deveria ser de 
evasão do local de trabalho com ocu-
pação dos campi e participação em 
todas as atividades.

 PR-1, PR-2, PR-3 e PR-4  
Essas três unidades apresentarão 

a relação das atividades consideradas 
essenciais, que serão levadas para a 
próxima assembleia geral. A propos-
ta do SINTUFRJ para o 8º andar da 
Reitoria é de fechamento do portão de 
vidro e  que somente entrem no andar 
quem estiver envolvido com as ativi-
dades essenciais. Esta triagem é uma 
tarefa a ser realizada pelo Comando 
de Greve.

Decisão unânime de aderir to-
talmente à greve. Querem discutir os 
serviços essenciais.

 PR-6 
A reunião contou com a partici-

pação de mais de 50 pessoas, sendo 
que  80%  estão em estágio probatório. 
Apesar disso, o indicativo de greve foi 
aprovado por unanimidade. Os dois 
setores de maior demanda da unida-
de, licitações/contratos e informática, 
serão motivo de discussão para defini-
ção da essencialidade.

 DAE
Os trabalhadores da Superin-

tendência de Políticas Estudantis e 
da Divisão de Assistência Estudantil 
(DAE) fecharam os setores para par-
ticipar da reunião. A adesão à greve 
foi decisão unânime, inclusive pelos 
trabalhadores em estágio probatório. 
Após reunião com o Sindicato, a ca-
tegoria se reuniu e aprovou como 
sendo serviço essencial o pagamento 
das bolsas dos estudantes. Eles indi-
caram para a assembleia que a greve 
não seja de plantão, mas de ocupa-
ção e participação nas atividades 
organizadas pelo vir para a univer-
sidade para ir para a rua.

 Instituto de Matemática
Boa participação na reunião 

com todos a favor da greve. Os traba-
lhadores decidiram posicionamento 
contra EBSERH na universidade. E 
defenderam a deflagração da gre-

Unidades indicam antecipação da greve
ve, por entender que o movimento 
docente é forte, há reivindicações 
em comum e é possível construir 
um grande movimento em favor 
da educação pública de qualidade. 
Sugeriram dois dias de plantão para 
serviços essenciais, inicialmente. Os 
funcionários do setor são favorá-
veis ao resgate da pauta interna de 
reivindicação construída na última 
greve. 

 Psicologia
 Avaliação de que era importante 

a antecipação da greve aproveitando 
o momento dos docentes em greve e 
também dos alunos. Vão definir a es-
sencialidade. Não aprovam a greve de 
plantão. Destacaram também a im-
portância do caráter da greve de evasão 
do local de trabalho com ocupação do 
campus e presença nas atividades.

 EBA
Decisão de antecipar a greve e 

que ela seja de evasão do local de 
trabalho com ocupação do campus 
e participação nas atividades. Sem 
serviço essencial. A unidade tende a 
fechar completamente, integrando 
aos atos da categoria.

 Letras
Aprovação de greve de evasão do 

local do trabalho com ocupação do 
campus. Greve deve ser forte.

 IFCS/IH
Reunião representativa com 

indicação de antecipar a greve, esva-
ziamento da unidade com ocupação 
do campus. Aprovaram assinatura 
do livro de ponto na Praça da Iso-
nomia.

 Ippur
Professores totalmente parados. 

Eles apresentaram uma lista do que 
consideram essencial. Os funcioná-
rios se reuniram, fizeram avaliação 
e irão discutir com o Comando de 
Greve. Os funcionários do Ippur são 
a favor da greve de ocupação, uma 
greve que consideram coletiva junto 
com professores e estudantes para 
paralisação total. Decidiram tam-
bém pela antecipação da greve.

 Escola de Serviço Social
Reunião representativa. Apoio 

unânime à greve com indicação de 
antecipação.

 Faculdade de Educação
Aprovado indicativo com a 

antecipação da greve. Sobre a es-
sencialidade somente funcionará 
o Departamento Pessoal no que se 
refere à frequência. O restante não é 
considerado essencial.

 Escola de Educação Infantil
Os funcionários acataram o in-

dicativo e vão trabalhar durante a 

greve com construção de debates e 
seminários sobre a regulamentação 
da Escola de Educação Infantil. Será 
levada à assembleia de deflagração 
da greve que os funcionários que 
estejam em serviços essenciais e 
tenham filhos na creche sejam dis-
pensados pelo movimento de atua-
rem nesses serviços durante a greve.

 IPPMG
Houve explicação do sindicato 

sobre a MP 568. E diante da avalia-
ção do momento, eles acham que 
a greve é inevitável, pois existem 
questões diretamente ligadas aos 
trabalhadores médicos dos hospitais 
e aos que recebem os adicionais que 
precisam ter uma resposta rápida, 
responsabilizando assim o governo 
por tudo o que está acontecendo e 
caso haja uma greve forte dentro dos 
hospitais. Aprovação da antecipação 
da greve. Haverá outra reunião para 
definir cronograma de paralisação 
das atividades do hospital.

 Macaé
Os técnicos-administrativos, a 

maior parte em estágio probatório, 
aprovaram, por unanimidade, a 
antecipação da greve com parali-
sação dias 1º e 4 de junho. Serviços 
essenciais: setor de concursos, setor 
de pessoal, setor de protocolo, setor de 
logística apenas às quintas-feiras para 
transporte de ração para os biotérios, e 
as secretarias acadêmicas dos cursos de 

licenciatura em química e farmácia.

 Ipub
Aprovado o indicativo de greve. 

A preocupação com a EBSERH está 
provocando desmotivação. Haverá 
nova reunião para discutir melhor a 
mobilização e dar visibilidade ao hos-
pital na greve.

 Faculdade de Direito
Reunião bem representativa. 

Haverá nova reunião para discutir es-
sencialidade, mas a unidade promete 
parar, como fez na última greve.

 Coppe
Unidade com alto grau de tercei-

rização. Tem dificuldade de discutir 
essencialidade, pois são menos de 
400 funcionários e contratados mais 
de 1.200. Os trabalhadores acham 
difícil pensar em parar a unidade. 
Eles avaliaram que a greve deve ser 

unificada e articulada com a greve do 
movimento docente e dos estudantes. 

 Decania do CT
A reunião decidiu pela anteci-

pação da greve com ocupação do 
campus. Os funcionários rechaçam 
plantões e trabalho escondido. A 
biblioteca sofrerá pressão por parte 
da chefia e os funcionários querem 
definir o que será essencial. 

 Escola de Música
Os funcionários se colocaram 

favoráveis à greve, mas eles têm di-
ficuldade de organização. Foi pe-
dida outra reunião para orientar a 
participação da unidade na greve.

 Biologia
Construir a pauta interna dos 

funcionários do Centro de Ciências 
da Saúde e colocar na mídia a falta 
das condições de trabalho dos fun-
cionários. Haverá nova reunião.

PR-6: Proposta de greve é apoiada pelos trabalhadores em estágio probatório também probatório

IFCS: Categoria indicou antecipação da deflagração da greve

IPUB: Também indicou greve já

Foto: Emanuel Marinho

Foto: Jaildson Tomaz da Silva

Foto: Jaildson Tomaz da Silva
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greve na ufrj Foto: Emanuel Marinho

A partir do dia 5, é greve na UFRJ
Assembleia estatutária: Todos presentes! Às 10h, dia 5 de junho, no auditório do CT

Assembleia 
realizada no 
dia 31 de maio 
no auditório do 
CT, às 11h, com 
participação 
expressiva dos 
trabalhadores 
e marcada 
pela unidade 
entre as forças 
políticas, 
aprovou 
deflagração 
da greve 
na próxima 
terça-feira, 
5 de junho. 
Nesse dia, 
haverá nova 
assembleia para 
organização da 
greve, às 10h, 
no auditório do 
CT. Importante: 
Todos os 
trabalhadores 
devem estar 
presentes, 
porque esta 
assembleia tem 
que ter quórum 
estatutário.

Decisão será levada à plenária
Como reflexo da unidade construída entre as correntes 

pelo entendimento de que é preciso superar as divergências 
para o fortalecimento da greve, foi formada uma chapa 
única para escolha dos delegados que vão levar a decisão 
da UFRJ à plenária da Fasubra, dias 3 e 4, em Brasília, que 
vai avaliar o indicativo de greve. A decisão foi aclamada 
pelos presentes.

Não à greve de plantão
O panorama exposto nas reuniões nas unidades da UFRJ era um só: os servi-

dores entendem que não há mais o que esperar e que é necessário um movimento 
forte e coeso, com a antecipação da deflagração da greve. 

As reuniões apontaram ainda de forma quase unânime não apenas a anteci-
pação do indicativo de greve, mas a necessidade de uma greve de evasão do local 
de trabalho com ocupação da UFRJ e participação de todos nas atividades em um 
movimento conjunto com estudantes e docentes.

Unidade

Todos à Praça da Isonomia!
Na quarta-feira, dia 6, às 

10h, grande manifestação da 
categoria na Praça da Isono-
mia (gramado que fica na 
rótula do CT com o CCMN). 

O local sempre foi palco das 
lutas dos técnicos-administra-
tivos e por isso foi escolhido 
para realização do simbólico 
ato de blindagem aos compa-

nheiros em estágio probató-
rio sob ameaça de retaliação 
de algumas chefias por ade-
são à greve.   

Mobilização – Esta segun-

da-feira, 4 de junho, é dia de 
mobilização. Trabalhadores 
devem organizar a greve nas 
suas unidades e discutir os 
serviços essenciais.

A assembleia reuniu mais de 900 
trabalhadores, que aprovaram a de-
cisão de forma quase unânime.A ne-
cessidade de construção de um mo-
vimento forte e coeso para enfrentar 
a negligência do governo para com 
as reivindicações da categoria deu o 
tom das intervenções.

Depois de dezenas de reuniões, o 
governo ignora o prazo dado pela ca-
tegoria, 30 de maio, e não apresenta 
contraproposta. Diz que não há do-
tação orçamentária para qualquer 
reajuste, além de cortar salários dos 
médicos e congelar os percentuais de 
insalubridade e periculosidade, em-

purrando a categoria à greve.
 “Greve geral em toda federal!”, 

e “Do jeito que está não dá para fi-
car, greve já!”, foram algumas das 
palavras de ordem na assembleia.

Embora reunião ampliada da 
direção nacional da Fasubra tenha 
indicado a entrada em greve a par-

tir do dia 11, as avaliações surgidas 
com base nos informes das inúme-
ras reuniões realizadas pelo SIN-
TUFRJ nas unidades apontaram 
que não havia mais o que esperar 
e que se aguardaria apenas o pra-
zo legal de 72 horas para início do 
movimento.

MESA: Lúcia Reis, CUT, e as diretoras do SINTUFRJ Neuza Luzia, Noemi e Kátia da Conceição
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greve na ufrj

5 de junho: servidores marcham 
em Brasília

Mais uma atividade de greve
No dia 5, às 8h, será realizado o encontro dos técnicos em assuntos edu-

cacionais da UFRJ, no Roxinho (CCMN). A atividade não só foi mantida, 
pela importância da discussão dos problemas deste segmento da categoria, 
como também foi considerada a primeira atividade de greve.

Saudações aos 
técnicos-administrativos

Reunião no MPOG 
deu em nada

Cinco de junho será o dia nacional 
de luta por valorização profi ssional 
e serviços públicos de qualidade. 
Servidores saem em caravanas de 
diversos pontos do país para marchar na 
Esplanada dos Ministérios num grande 
movimento que marcará a luta unifi cada.
No mesmo dia 5 será realizado também 
a Plenária Nacional dos Servidores 
Públicos Federais.

Representantes do movimento 
docente e estudantil, que já defl a-
graram greve na UFRJ e em diver-
sas instituições federais de ensino 
superior do país, manifestaram 
apoio à categoria e ratifi caram a 
vontade de construção de greve 
conjunta.

Mauro Iasi, presidente da 
Aduferj, manifestou seu apoio: 
“Temos fi rme convicção de que a 
universidade não terá condições 
de cumprir sua tarefa se não olhar 
para todos os agentes responsáveis 
pelo seu funcionamento”. Segun-
do ele, mais de 50 universidades 
federais já aderiram à greve e a 
luta deve ser conjunta, de profes-
sores, funcionários e alunos, em 
defesa das reivindicações, mas 
também pela universidade pú-
blica e de qualidade.

Julio Anselmo, representante do 
DCE, informou sobre a assembleia 
que defl agrou a greve dos estudantes 
no dia 29, com mais de duas mil pes-
soas, e também destacou a impor-
tância da luta conjunta em defesa da 
universidade pública.

Lúcia Reis, representante da 
CUT nacional, elogiou a expressiva 
presença da categoria na assembleia 
e contou que a Central tem partici-
pado da mesa no Planejamento, 
mas que, de fato, não há negocia-
ção. “Temos que ter capacidade de 
luta e mobilização para pressionar o 
governo”, disse ela, lembrando que o 
Fórum das Entidades do Serviço Pú-
blico chamou a greve unifi cada para 
o dia 11 de junho.

Representando a CUT estadual, 
Marcelo Azevedo ressaltou a im-
portância da construção da greve 

do serviço público federal no en-
frentamento de dois importantes 
adversários – o governo e a mídia: 
“Temos que saber construir com 
unidade. Só a luta constrói. Só a 
mobilização avança”.

A mesa registrou a presença e o 
apoio do representante da UNE Es-
teban Crescente, entre outros com-
panheiros e a saudaçõs à greve.

“Já estamos organizando ma-
nifestações unificadas e temos quer 
fazer o comando unificado para 
planejar nossas ações em conjunto”, 
disse a coordenadora do SIUNTUFRJ 
Neuza Luzia, apontando que o cená-
rio será de difícil enfrentamento com 
o governo. Disse, ainda, que esta pre-
cisa ser uma greve forte e eficaz e que 
será necessária a superação das dife-
renças entre as forças políticas para a 
construção da unidade.

Plenária discute a gre-
ve – Até o início da tarde do 
dia 1º, sexta-feira, quando esta 
edição do Jornal do SINTUFRJ 
estava sendo fechada, a direção 
da Fasubra ainda não havia se 
reunido para produzir o infor-
me da reunião dos servidores 
com o Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão que 
ocorreu naquele dia.

Segundo informe prelimi-

nar, a reunião deu em nada. 
O representante do ministé-

rio foi convidado, então, a par-
ticipar da plenária da catego-
ria, dias 3 e 4, que vai avaliar 
os indicativos das assembleias 
de base sobre a greve.

Além da UFRJ, a UFF e Rio 
Grande já deliberaram pela 
deflagração da greve antes 
mesmo da data indicada pela 
Fasubra.

Pauta geral unificada
Reajuste de 22,08% (reposição da infl ação de 2010 e 2011)
Data-base 1º de maio
Regulamentação da Convenção 151 da OIT
Defi nição de política salarial

Pauta específica
Aumento do piso salarial (3 salários mínimos)
Resolução das pendências na carreira
Racionalização
Anexo IV
Reposicionamento dos aposentados

51 reuniões com o governo e nada
 Oito anos de salários congelados.
 Governo diz que não tem recursos para reajustar nosso piso...

mas tem para reajustar salários de parlamentares (61,8%), ministros 
(148,6%) e da própria presidente da República (134%)...
e continuamos com o menor piso do serviço público federal.

Foto: Fasubra

Foto: Emanuel Marinho

ÚLTIMA manifestação em Brasília do funcionalismo público federal

AUDITÓRIO DO CT: técnicos-administrativos em massa na assembleia 
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greve e luta

Cerca de mil médicos fize-
ram manifestação em frente do 
Hospital da Lagoa, na terça-feira, 
dia 29 de maio, contra a Medida 
Provisória nº 568, que corta em 
50% os salários dos médicos e ve-
terinários e congela os adicionais 
de insalubridade e periculosidade 
de todo o funcionalismo público 
federal. Dezenas de médicos dos 
hospitais universitários da UFRJ 
estavam presentes. 

Os manifestantes pedem a re-
tirada dos quatro artigos da me-
dida provisória que prejudicam 
os profissionais da saúde da MP, 
pois regulam o salário de parte 

Professores param em mais de

A greve nacional dos do-
centes começou forte e segue 
vigorosa. A deflagração do 
movimento ocorreu dia 17 de 
maio com adesão imediata de 
33 instituições federais de en-
sino superior;  hoje são mais 
de 50 em greve . 

Na UFRJ, os professores 
entraram em greve dia 22 de 
maio e o movimento cresce. 
Na última assembleia, dia 
30 de maio, no auditório do 
Quinhentão (CCS), que deci-
diria sobre a continuidade do 

Os estudantes da UFRJ deflagraram 
greve no dia 29 de maio, numa assem-
bleia que reuniu cerca de dois mil uni-
versitários e representações dos centros 
acadêmicos, lotando o ginásio de bas-
quete da Escola de Educação Física e 
Desportos. Lideranças estudantis de ou-
tras universidades federais levaram seu 
apoio aos colegas da UFRJ.

O movimento deflagrado em apoio 
à greve dos professores foi considerado 
significativo pelas lideranças estudan-
tis, pois desde a década de 1990 não 

Estudantes da UFRJ também 

movimento, participaram 260 
docentes, e a maioria votou 
favorável à manutenção da 
greve. 

Na assembleia dos pro-
fessores, o SINTUFRJ sau-
dou o movimento docente 
afirmando que os técnicos-
administrativos definiriam 
a antecipação de sua greve, 
indicada para o dia 11 de 
junho, em assembleia dia 31 
de maio. A categoria entra 
em greve em defesa da uni-
versidade pública.

50 universidades

ocorria uma assembleia tão concorri-
da. A greve dos estudantes também é 
por mais verbas para educação e con-
tra a precarização do ensino público, 
e em defesa do ensino gratuito e de 
qualidade.  

Greve se espalha – Em todo o 
país estudantes de várias universidades 
federais decretaram greve por melhores 
condições de ensino. Os estudantes da 
Universidade Rural do Rio, da UniRio 
e da Universidade Federal Fluminense 
também já estão em greve.

Médicos dos HUs e do Ministério da 
Saúde continuam em luta

das categorias do serviço público. 
Os cortes podem representar 50% 
dos salários e o congelamento dos 
percentuais também vai repercu-
tir em forte redução dos venci-
mentos para muito servidores.

Audiência pública 
O presidente  da Comissão 

Mista da Câmara Federal, deputa-
do Claudio Puty (PT-PA), é quem 
vai analisar a admissibilidade da 
medida provisória. Na audiência 
pública realizada no mesmo dia 
da manifestação, no Colégio de 
Cirurgiões, ele afirmou que está 
convencido de que o caminho é 

o de rejeição dos artigos que di-
zem respeito aos adicionais e que 
representam perdas de direitos, e 
que, em vez da dinâmica de reali-
zação de três audiências públicas 
por segmentos (com a ministra 
do Planejamento, movimentos 
sociais e deputados), vai realizar 
uma única audiência com todos 
esses agentes, na próxima sema-
na, para discutir a admissibilida-
de dos dispositivos. 

A MP 568 atinge mais de 
50 mil médicos do serviço pú-
blico federal, entre os quais 
os profissionais dos hospitais 
universitários.    

decidem entrar em greve

Foto: Marco Fernandes/Adufrj

Foto: Emanoel Marinho

Foto: Cremerj
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Embora a decisão sobre a 
contratação ou não da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH) pela UFRJ para gerir 
seus hospitais tenha que passar 
pelo Conselho Universitário – e isso 
somente depois de a comunidade 
universitária manifestar sua posi-
ção –, o reitor Carlos Levi afirmou, 
na plenária de diretores e decanos, 
que o que estava em discussão era 
a autorização para a UFRJ começar 
a negociar com representantes da 
empresa um modelo de contrato 
que seja de interesse da instituição.

 Ou seja, não é adesão à EB-
SERH que vai ser debatida no Con-
selho Universitário, mas como a 
UFRJ vai contratá-la. O reitor pare-
ce convencido de que a solução que 
o governo encontrou para os pro-
blemas dos hospitais universitários 
garante agilidade à gestão dessas 
unidades e, ainda, considerará a 
autonomia universitária em rela-
ção às questões acadêmicas.

SINTUFRJ questiona reitor 
A plenária de diretores e de-

canos foi no dia 28, no auditório 
do Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas, na Praia Vermelha. Ao 
diretor do Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (HUCFF), 
José Marcos, foi concedido tempo 
sem limite para que defendesse a 
EBSERH, que fez com que a coor-
denadora do SINTUFRJ Gerly Mice-
li reivindicasse espaço para alguém 
preparado também pudesse expor 
o contrário. “Existem posições que 
apontam para outros caminhos”, 
disse a sindicalista.  “Cada um vai 
ter o tempo considerado necessário 
para cotejar ideias”, respondeu o 
reitor. 

O diretor do HUCFF disse que 
enfrenta uma crise no hospital e 
que por isso defende a oferta do 
governo, mas com resguardo dos 
princípios da autonomia. Ele dis-
correu sobre os aspectos da lei que 
instituiu a empresa “que vem como 
um guarda-chuva”, para afirmar 
que o contrato seria o ponto fun-
damental, porque dimensionaria 
o hospital e o número de pessoas 
para os serviços. Acrescentou que 
o regime trabalhista adotado seria 
o da CLT para contratação emer-
gencial simplificada. Segundo o 
diretor, com a EBSERH “vai haver 
mais agilidade para contratar e re-
por funcionários”, inclusive com o 
aproveitamento dos extraquadro. 

Discussão acalorada
Márcio Amaral, vice-diretor do 

Quanto vale a autonomia universitária?
Vale a pena abrir mão da autonomia em troca de dinheiro para financiar os HUs? 

A universidade parou de pensar?

Posição do SINTUFRJ

Instituto de Psiquiatria (Ipub), cri-
ticou a maneira como está sendo 
discutida a EBSERH. “Quando não 
temos alternativa, a autonomia 
desaparece, e os bons funcionários 
que não aceitarem (a empresa) se-
rão guilhotinados no meio da pra-
ça. Postos para fora”, disse.

Nelson Souza e Silva, diretor do 
Instituto do Coração Edson Abdala 
Saad, apontou que a EBSERH é 
parte da política federal de reforma 
do Estado proposta em 1997: “Esta 
é a maior invasão da autonomia 
que vi em 47 anos de trabalho na 
universidade. Se aceitarmos, nunca 
mais poderemos falar em autono-
mia universitária”.

Segundo Nelson, o que está 
ocorrendo tem a ver com a orien-
tação do Banco Mundial de 1990, 
para que as empresas de direito 
privado recebessem subsídios pú-
blicos para prestar serviços e que 
houvesse cortes de investimentos 
em hospitais universitários e toda 
rede terciária.  

Todo o receituário, segundo ele, 
está sendo seguido pelo atual gover-
no, como a redução dos salários dos 
médicos; a aprovação do fundo de 
previdência privada dos servidores, 
“com o maior repasse de capital 
público para o setor privado que 
já se viu”, assim como a transfe-
rência do sistema universitário de 
saúde ao passar tratamentos de alta 
complexidade para o setor privado, 
“porque aí está o dinheiro”.

Estamos com a faca no pes-
coço, diz Nelson, explicando que 
depois do sucateamento dos HUs, 
o governo impõe o contrato com a 
EBSERH sob argumento de que os 
gestores são incompetentes. “Temos 
que lutar pelo que sempre lutamos. 
Queremos orçamento próprio para 
nossos hospitais. Não vou me ven-
der para ganhar mais dinheiro com 
a Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares”, finalizou. 

A coordenadora sindical 
Gerly Miceli explicou que desde 
a edição da MP 520 o Sindica-
to realiza debates nos HUs sobre 
a proposta do governo, escla-
recendo os danos que causará 
à universidade.  Mas somente 
depois que a medida provisória 
se tornou lei é que professores e 
estudantes perceberam os riscos 
que a EBSERH oferece, como, 
por exemplo, que a UFRJ po-
derá alienar seu patrimônio, 
estrutura física e tecnológica 
e ainda ceder servidores. Gerly 
lembrou, ainda, que, quando 
surgiu o escândalo das licitações 
no IPPMG, o ministro da Educa-
ção usou o fato para justificar a 
criação da EBSERH, em nome de 
combater a má administração e 

a corrupção no serviço público. 
“Somos contra a adesão à 

empresa. Alunos e professores 
também estão se unindo nesta 
luta. Os gestores dos HUs preci-
sam abrir os olhos para os arti-
fícios que o governo está usando 
para ter essa empresa rapida-
mente aprovada. Como se geren-
cia sem dinheiro e sem mão de 
obra? No IPPMG, foram aber-
tos o Centro de Quimioterapia, 
Centro Cirúrgico, a emergência 
foi reformada, e a equipe conta 
com os mesmos funcionários da 
década de 1990. A contratação 
de extraquadro gerou uma folha 
de pagamento inadministrável. 
Temos que voltar à discussão. 
Esperamos que o Conselho Uni-
versitário chegue a uma posição 

dentro do espírito democrático e 
respeitoso que esta universidade 
sempre construiu”, disse Gerly.

No entendimento do reitor 
Carlos Levi, a universidade vai 
estabelecer o nível de participa-
ção que essa empresa pode ter na 
gestão dos hospitais. “Pode ser 
interessante; o cenário é promis-
sor para as necessidades atuais. 
Acho que devemos nos despir de 
preconceitos e entender que é do 
interesse da universidade parti-
cipar deste projeto”, defendeu, 
argumentando que, caso con-
trário, poderá haver dificuldade 
na gestão dos hospitais.

 Segundo Carlos Levi, a dis-
cussão sobre a EBSERH será 
levada ao Conselho Superior de 
Coordenação Executiva.

A universidade formula 
conhecimento para socie-
dade e prepara pessoas para 
contribuir para o avanço 
tecnológico para as políti-
cas públicas, no processo de 
construção social. No entan-
to, para o processo da EB-
SERH, da maneira que esta-
mos caminhando – quando 
a universidade abdica de seu 
papel de formular, de ques-
tionar e de apontar alterna-
tivas para seguir uma carti-

lha do governo –, em pouco 
tempo não seremos mais uni-
versidade, mas um escolão de 
terceiro grau.

Podemos ter um proje-
to alternativo que garanta a 
autonomia e a indissociabi-
lidade do ensino, da pesquisa 
e da extensão. Somos compe-
tentes, sim, para gerir nossos 
hospitais, desde que o governo 
pare com a política de suca-
teamento e dê os recursos ne-
cessários.

O reitor parece convenci-
do de que a EBSERH é a tá-
bua de salvação. Mas a Uni-
versidade não pode abaixar a 
cabeça. Precisa disputar seu 
projeto. 

A UFRJ, que sempre este-
ve em evidência no cenário 
nacional diante das gran-
des disputas, parece estar 
sucumbindo. Mas precisa 
voltar a ocupar seu lugar de 
vanguarda, demonstrando a 
que veio.

Nossa opinião

Carlos Levi Nelson Souza e Silva Gerly Miceli José Marcus

Foto: UFRJFoto: Marco Fernandes/Adufrj Foto: Emanuel MarinhoFoto: Emanuel Marinho
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Uma grande campanha 
começou a ser organizada pelo 
Fórum Nacional pela Democra-
tização da Comunicação (FNDC)
para mostrar à sociedade que 
sem um novo marco regulató-
rio para as mídias não haverá 
liberdade de expressão no Brasil. 
Para lançar a proposta e garantir 
adesões, o FNDC realizou o semi-
nário “Liberdade de expressão” 
no dia 4 de maio, em São Paulo, 
que reuniu mais de 200 entidades 
civis, entre as quais o SINTUFRJ, 
e representantes do PT, PCdoB, 
PSOL e PSBO.

Um dos objetivos da iniciativa 
é resgatar da direita a bandeira da 
liberdade de expressão que sempre 
foi da esquerda. Essa apropria-
ção oportunista se deu quando o 
governo Lula lançou a discussão 
sobre a necessidade de um novo 
marco regulatório para as comu-
nicações no Brasil, e quem defende 
a ideia passou a ser apontado pela 
mídia burguesa como contrário à 
liberdade de expressão e defensor 
da censura.

Ao abrir o seminário, a coor-
denadora-geral do FNDC e secre-
tária nacional de Comunicação 
da CUT, Rosane Bertotti, criticou 
o atual governo por manter o 
tema estagnado, e conclamou 
os movimentos sociais, a as-
sumirem papel estratégico no 
encaminhamento dessa luta. 
“Liberdade de expressão é ter 
direito e ter meio de liberdade de 
expressão. Esta é uma bandeira 
dos movimentos sociais e esse 
tem que ser o princípio da nos-
sa estratégia nesta campanha”, 
propôs a dirigente. 

Somente o diálogo dos movi-

Campanha vai esclarecer sobre marco regulatório

mentos sociais com o trabalhador 
rural, a dona de casa, o metalúr-
gico fará com que a comunicação 
passe a ser entendida como um di-
reito, como é a moradia e a comida, 
por exemplo, completa Rosane.     

Consulta pública 
A campanha se sustentará de 

ações na internet e nas redes sociais, 
vídeos, cartilhas, manifestações 
de rua e atividades de divulgação 
promovidas por entidades, como 
debates, por exemplo. O importante 
é fazer com que as pessoas enten-
dam que as novas regras de con-
cessões para a radiodifusão (rádio 
e TV) reivindicadas, ou seja, novo 
marco regulatório, ao contrário do 
apregoado pelos donos dos meios 
de comunicação, vão ampliar a li-
berdade de expressão.

Para o FNDC, este é o melhor 
momento para lançar a campa-
nha de esclarecimento e conscien-
tização da população, porque ela 
ocorrerá paralelamente à consulta 
pública sobre pontos específicos do 
marco regulatório que a Casa Civil 
anunciou que realizará a partir de 
meados deste mês. A informação foi 
confirmada pelo deputado federal e 
secretário de Comunicação do PT, 
André Vargas. “Não tenho dúvidas 
que as crises políticas criadas pela 
mídia potencializaram a crise eco-
nômica, e que a revista Veja e ou-
tros setores da mídia tinham esque-
ma de promiscuidade com o crime 
organizado”, disse o parlamentar.

Ele garantiu o comprometi-
mento do seu partido com o mo-
vimento: “O debate sobre um novo 
marco regulatório e a liberdade de 
expressão é um sonho do PT desde 
a sua fundação, por isso o PT vai se 

engajar nesta campanha e discu-
tir o conteúdo da consulta pública 
do governo, pois só assim teremos 
uma sociedade mais moderna”.   

Na opinião do secretário de 
Questões da Mídia do PCdoB, Alta-
miro Borges, o momento é muito 
favorável ao debate sobre mídia no 
Brasil por várias razões, mas uma 
delas é emblemática, porque pela 
primeira vez a credibilidade dos 
órgãos de comunicação foi questio-
nada com a revelação do envolvi-
mento da Veja e mais dois órgãos de 
imprensa com o crime organizado. 
A Operação Monte Carlo, da Polícia 
Federal, interceptou ligação do con-
traventor Carlinhos Cachoeira com 
a revista. 

A consulta pública, segundo o 
presidente do PSOL, deputado fede-
ral Ivan Valente, é um avanço, mas 
os movimentos sociais precisam 
pressionar pelo marco regulatório. 
“A mobilização e o trabalho de 

sensibilização da sociedade em re-
lação ao monopólio dos meios de 
comunicação têm que ser grande, 
pois o que existe não é democracia, 
mas manipulação da informação”, 
afirmou.

Luiza Erundina, deputada fede-
ral pelo PSB e presidente da Frente 
Parlamentar pela Liberdade de Ex-

 

pressão e Direito à Comunicação 
com Participação Popular, defen-
deu como estratégia da campa-
nha a elaboração de um projeto 
de lei de iniciativa popular de 
marco regulatório: “Isso sim é ir 
além. Coletaríamos dois milhões 
de assinaturas e aí teríamos força 
e voz forte com o governo”.

 

SEMINÁRIO reúne militantes dos movimentos sindical e social de todo o país. O SINTUFRJ 
foi representado no evento pela coordenadora de Comunicação, Kátia da Conceição 

ROSANE Bertotti  LUIZA Erundina 

Governo Dilma finalmente se pronuncia sobre o tema e promete lançar consulta popular
Foto: SINTUFRJ  
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