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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

ASSEMBLEIA
Hospitais
universitários
em pauta

Projeto da Fasubra para
os hospitais universitários  e
o Rehuf são discutidos em
seminário promovido pelo
SINTUFRJ.

PÁGINAS 4 E 5

O Sindicato realizará duas audiências públicas para prestar contas da gestão sindical 2008/
2010: a primeira, às 9h30, no auditório Manoel Maurício de Albuquerque, no CFCH, campus da

Praia Vermelha; a segunda, às 13h, no salão nobre da Faculdade Nacional de Direito.

Quarta-feira, dia 21 de julho

Quinta-feira, dia 22 de julho
O Sindicato convoca os técnicos-administrativos para participar da assembleia, no auditório

do Quinhentão (CCS): às 10h, de prestação de contas da gestão 2008/2010.

Mundo do
trabalho

Os trabalhadores no país
e no mundo são vítimas de
outra forma de violência: o
assédio moral. Durante qua-
tro dias, o Iesc discutiu o
tema na UFRJ, reunindo es-
pecialistas de instituições
acadêmicas e governamental.

PÁGINAS 9 E 10
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DOIS PONTOS

Tragédia no exercício da função
No dia 9 de julho, a UFRJ per-

deu dois valentes trabalhadores: o
técnico-administrativo Mário
Gambine, 47 anos, e o prestador de
serviço Marcelo Pereira da Silva,
36. Os dois estavam em Cabo Frio a
serviço da universidade e morre-
ram na colisão de um caminhão
com a Kombi em que viajavam.

Marcelo atuava no setor ope-
racional, da Divisão de Serviços
Gerais e Recursos Especiais, há
mais de três anos. Casado, tinha
um filho de 14 anos de idade, mo-
rava na Vila Residencial e era so-
brinho do funcionário da Divisão
de Transporte Silvio Lima de Sou-
za. Ele desempenhava na UFRJ as
funções de mergulhador (técni-
cas verticais, resgate e salvamen-
to), bombeiro civil, metalúrgico
e vidraceiro.

Mário Gambine dirigia a Divi-
são de Serviços Gerais e Recursos Es-
peciais da UFRJ, era pai de Gabriel

Medeiros Gambine, 12 anos, e ca-
sado há 17 anos com Rosângela
Gambine, diretora da Divisão de
Documentação Fiscal da UFRJ.

Rosângela agradece o apoio e o
carinho dos amigos da instituição
e presta a última homenagem pú-
blica ao ex-companheiro com esta

citação: “Os covardes morrem vári-
as vezes antes da sua morte, mas o
homem corajoso experimenta a
morte apenas uma vez.”

Mário Gambine Marcelo Pereira

Fotos: Divulgação

A sociedade brasileira per-
deu, no dia 30 de junho, o geó-
grafo, professor, pesquisador e
incansável batalhador na defe-
sa do meio ambiente Elmo da
Silva Amador, aos 66 anos de
idade. Era professor aposentado
do Instituto de Geociências da
UFRJ, onde atuou na gradua-
ção e pós-graduação nos cursos
de Geografia e Geologia. Tam-
bém dirigiu a unidade, esteve à
frente de outros órgãos públi-
cos, como a Feema fundou e foi
membro de diversas entidades
ambientalistas, tais como:
Fama (Federação das Associa-
ções Fluminenses de Meio Am-
biente), Apedema e o Movimen-

Um lutador pela vida

Casamento
entre pessoas
do mesmo sexo

A Argentina sai na frente e
se torna o primeiro país da Amé-
rica Latina a autorizar o casa-
mento entre homossexuais. A
lei foi aprovada pelo Senado
na madrugada de quinta-fei-
ra, 15 de julho, com o seguinte
resultado: 33 votos a favor, 27
contra e 3 abstenções. A sessão
durou 13 horas e a Igreja Cató-
lica liderou uma forte mobili-
zação social para impedir esse
avanço na democracia e nos
costumes.

A nova legislação visa re-
formar o Código Civil mudan-
do a fórmula de “marido e
mulher” pelo termo “contra-
entes” e prevê igualar os direi-
tos dos casais homossexuais
com os dos heterossexuais, in-
cluindo os direitos de adoção,
herança e benefícios sociais. A
iniciativa foi apoiada pela pre-
sidente Cristina Kirchner. Na
América Latina apenas eram
reconhecidas até agora as
uniões (que dão direitos mais
ou menos ampliados) entre
pessoas de mesmo sexo em dois
países: Uruguai e Colômbia, e
o casamento gay na Cidade do
México.

to Baía Viva.
Elmo Amador juntou seu co-

nhecimento acadêmico à práti-
ca da militância ambiental.

Como resultado de suas pesqui-
sas e atuação política foram ob-
tidas importantes vitórias para a
Baía de Guanabara, entre as

quais: criação da Apa de Guapi-
mirim (que protege os man-
guezais da baía); inclusão da
Baía de Guanabara na Consti-
tuição Federal como Área de
Preservação Permanente e de
Relevante Interesse Ecológico;
redução dos aterros previstos no
Projeto Rio; Ação Popular (a
primeira no Brasil contra cri-
me ambiental) que impediu o
loteamento do espelho d’água
da Lagoa de Itaipu; declaração
da Baía de Guanabara como Pa-
trimônio da Humanidade pelo
Fórum Global, durante a Con-
ferência Rio-92; e inclusão do
assoreamento como problema
ambiental da baía.

A  u n i d a d e  i n s t a l a d a
n a  B a r r a  d a  T i j u c a  a v i s a
q u e  e s t á  c a d a s t r a n d o
a d u l t o s  e  c r i a n ç a s  p a r a
t r a t a m e n t o  g r a t u i t o  n a s
s e g u i n t e s  p a t o l o g i a s :
p a r a l i s i a  c e r e b r a l ;  c r i -
a n ç a s  c o m  a t r a s o  d e  d e -
s e n v o l v i m e n t o  m o t o r ;
s e q u e l a  d e  t r a u m a t i s m o
c r a n i a n o ,  A V C ,  d e  h i p o -
x i a  c e r e b r a l  e  d e  t r a u m a -
t i s m o  m e d u l a r ;  m á - f o r -

Na sexta-fei-
ra, 23 de julho,
às 10h, é a vez
dos eleitos para
a direção do Ins-
tituto de Psiqui-
atria da UFRJ as-
sumirem os car-
gos. Maria Tava-
res Cavalcanti é
a nova diretora,
e Mário Amaral
o vice-diretor.

Posse no IpubHosptial Sarah cadastra pacientes

Os trabalhadores sindica-
lizados ao SINTUFRJ que se
candidatarão a um cargo ele-
tivo nestas eleições devem en-
trar em contato com a entida-
de, por e-mail, para que pos-
samos organizar a publicação
de suas plataformas políticas.
Esta divulgação é mais uma
prestação de serviço do Sindi-
cato à categoria.

Eleições 2010 e
a categoria

T o m a r a m  p o s s e  n a
quarta-fe ira ,  14 de  julho,
o s  n o v o s  d i r i g e n t e s  d a
Escola  de  Serv iço  Socia l
da  UFRJ  e le i tos  pe la  co-
munidade  univers i tár ia .
Mavi  Pacheco Rodr igues
é  a  a tual  d i re tora  da  uni-
dade ,  e  o  v ice-d i re tor  é
Marce lo  Braz  Moraes  dos
Rei s .

Serviço Social
sob nova
direçãom a ç ã o  c e r e b r a l ;  d o e n ç a s

m e d u l a r e s  n ã o  t r a u m á -
t i c a s  c o m o  m i e l o p a t i a s ;
d o e n ç a s  n e u r o m u s c u l a -
r e s ;  d o e n ç a s  d e  P a r k i n -
s o n  e  P a r k i n s o n i s m o ;
a t a x i a s ;  d o e n ç a s  d e
A l z h e i m e r  e  d e m ê n c i a ;
e s c l e r o s e  m ú l t i p l a  e  l a -
t e r a l  a m i o t r ó f i c a  e m  e s -
t á g i o  i n i c i a l  e n t r e  o u -
t r a s  d o e n ç a s .  T e e l e f o n e :
( 2 1 )  3 5 4 3 - 7 6 0 0 .
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CARREIRA

Em maio, o secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão (MPOG), Duvanier Paiva Ferreira, garantiu à Fasubra que a última parcela das três
tabelas do acordo firmado em 2007 entre a entidade e o governo federal seria paga aos
técnicos-administrativos em educação das Ifes de acordo com o calendário preestabelecido.

Portanto, a expectativa positiva é que no contracheque entregue até 5 de agosto conste

Reajuste salarial em julho
Até o momento está tudo certo para o pagamento da última parcela do acordo governo federal e Fasubra

o aumento pago sobre o salário de julho da categoria. Com isso, a primeira etapa de
implantação da carreira dos técnicos-administrativos chega ao fim. A luta agora é pela
racionalização de cargos e a qualificação profissional.

Confira na tabela como ficará o seu salárioConfira na tabela como ficará o seu salárioConfira na tabela como ficará o seu salárioConfira na tabela como ficará o seu salárioConfira na tabela como ficará o seu salário
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HUs

Fasubra discute Rehuf e apresenta
projeto para os hospitais universitários

No momento em que a UFRJ
discute a construção de um novo
HU, no Fundão, e o Conselho Uni-
versitário prepara-se para aprovar
o regimento do Complexo Hospi-
talar, a Fasubra acaba de consoli-
dar – depois de dois anos de dis-
cussão e intensa consulta às bases
— seu projeto para os hospitais
universitários sob a forma de regi-
mento aprovado na plenária na-
cional em junho. Portanto, há
uma tarefa urgente para a catego-
ria: influir nesta discussão a par-
tir de uma ferramenta concreta.

Outra tarefa imediata surgiu
com a publicação, no dia 5 de
julho, da portaria que regulamen-
ta o Programa Nacional de Rees-
truturação dos Hospitais Universi-
tários Federais (Rehuf), que, ape-
sar da luta notória da Federação
pela valorização dos HUs, deixa os
técnicos-administrativos de fora
dos conselhos consultivos e da Co-
missão Gestora Nacional. Ou seja:
a categoria vai ter de lutar, e já,
em nível nacional, para que sua
representação esteja garantida.

Iniciativa n° 1Iniciativa n° 1Iniciativa n° 1Iniciativa n° 1Iniciativa n° 1
Diante de tudo isso, a direto-

ria do SINTUFRJ convidou a cate-
goria para participar do seminá-
rio de apresentação do projeto da
Fasubra, realizado no dia 16 de
julho, na subsede sindical no HU.
A coordenadora-geral da
Fasubra,     Léia de Souza Oliveira,
explicou detalhadamente a situa-
ção dos HUs, o projeto da Federa-
ção e destacou que o SINTUFRJ é a
primeira entidade no país a fazer
esse seminário formativo, depois
da publicação da portaria do
Rehuf.

O projeto da Fasubra, infor-
mou Léia, tem como objetivo ser
uma ferramenta de disputa den-
tro do Congresso Nacional, nos
hospitais, conselhos superiores,
movimentos sociais, Conselho
Nacional de Saúde e no Governo.
Segundo a dirigente, a categoria
tem que se apropriar do seu con-
teúdo e se unir aos demais movi-
mentos para a apresentação de pro-
postas ao regimento do Complexo
Hospitalar em aprovação no Con-
suni: “Pega a proposta que está
em vista, tira uma comissão ur-
gente com um representante de
cada um dos oito hospitais, o Sin-
dicato, a associação docente
(Adufrj), o DCE e faz propostas de
emendas. O regimento do Com-

plexo ainda não existe, mas na
hora que for aprovado no Conse-
lho Universitário torna-se lei”,
alertou.

O coordenador-geral do SINTU-
FRJ Francisco de Assis explicou que
a direção da entidade assumiu o
compromisso de fazer a discussão e
o enfrentamento da demanda: “É
importante que a gente faça o pro-
cesso de mobilização. Vamos fazer
uma agenda e apresentar para o
conjunto da categoria.”

Léia apontou que há duas ver-
tentes que necessitam de atenção:
primeiro, a ameaça (“embora na
gaveta, mas muito viva”) mani-
festada pela disposição de o gover-
no criar outra natureza jurídica
para gerir os hospitais universitá-
rios, como as Fundações Estatais
de Direito Privado. Segundo, que
a portaria que exige o envolvimen-
to direto dos sindicatos é a do
Rehuf, publicada em 5 de julho, e
que regulamenta a reestruturação
dos hospitais.

A coordenadora da Fasubra elo-
giou a diretoria do SINTUFRJ por
organizar o primeiro seminário
do país após a edição da portaria.
“O SINTUFRJ vai ser o primeiro a
fazer esse debate. Aqui (na UFRJ)
está o maior complexo hospitalar
do país. A UFRJ tem oito hospi-
tais. Portanto urge esse debate”,
frisou a dirigente.

- Os HUs têm hoje 5.735 docentes.
- 71.806 mil alunos nas faculdades
da área médica (12,5 alunos por
professor).
- 66.843 profissionais. Destes, 21.122
trabalhadores (31%) precisariam ser
imediatamente regularizados
(56,39% são contratados via CLT
por fundações de apoio). Desse per-
centual, 10,78% recebem por servi-
ços prestados (RPA); 7% são empre-
gados de cooperativas e 24,9% são
terceirizados das fundações.
- Dos trabalhadores que não têm
contratos regulares, 81,29% dos con-
tratos são intermediados por fun-

dações privadas.
Estes hospitais contabilizam 10.340
leitos ativos e 1.124 (9,8%) desativa-
dos por falta de pessoal. Para evitar
novos fechamentos, há necessidade
de contratação emergencial de 5.443
trabalhadores.
- Há 2,2% de leitos privatizados (231).
- Hospitais de alta complexidade
como o Hospital Universitário Cle-
mentino Fraga Filho (UFRJ) gas-
tam 34% só com pessoal.
- Os HUs federais acumulam déficit
da ordem de R$ 200 milhões.
- - - - - A dívida das universidades somadas
às das fundações de apoio chega a

R$ 426 milhões.
 - A previsão de aposentadorias entre
2008 e 2010 era de 3.731 servidores,
6% dos que estão em atividade, além
do déficit atual de pessoal.
 - A proposta do governo para recom-
posição de pessoal é apenas para os de
atividade-fim (termo que a Fasubra
condena porque todos são indispen-
sáveis), como médico, enfermeiro,
técnico e auxiliar de enfermagem.
- Os HUs necessitam de 5.543 profis-
sionais para evitar que se fechem
leitos; 1.919 para revitalização (rea-
brir leitos) e 2.456 para substituir
aposentados.

Diagnóstico do governo sobre os HUs

O tamanho do problema
Segundo a Organização Mun-

dial da Saúde (OMS), os HUs são
centros de média e de alta comple-
xidade, com forte envolvimento na
atividade de ensino e pesquisa, com
alta concentração de recursos físi-
cos, humanos (de alta qualifica-
ção) e financeiros. No Brasil, esses
hospitais são diferencidos porque
estão ligados ao regime SUS, nos
três níveis – federal, estadual e mu-
nicipal. Ela lembra, ainda, que a
Constituição de 1988 consolidou o
princípio da indissociabilidade do
ensino, pesquisa e extensão. “Como
o hospital universitário é uma uni-
dade acadêmica, faz parte da uni-
versidade. A premissa básica é essa”,
apontou Léia, acrescentando que a
função primeira do hospital uni-
versitário é a produção do conheci-
mento e a formação de profissio-
nais, mas atualmente tem priori-

zado a assistência.
Léia explicou que são 46 hospi-

tais na rede federal, sendo oito no
Rio. “Imagine: apenas 46 hospitais
para assumir toda demanda, porque
são os únicos a unir ensino, pesquisa,
extensão e assistência. O cidadão co-
mum sabe que os HUs têm qualida-
de.” Por isso são hospitais caros. Uti-
lizam alta tecnologia no ensino, na
pesquisa e custam o dobro em rela-
ção a outras unidades de saúde. Sen-
do fundamental que seja garantido
maior financiamento público para
os HUs, além do fortalecimento da
rede pública para desafogar a carga
destes hospitais. E a origem do finan-
ciamento tem que ser pública, com
uma única entrada: 100% SUS, sem
convênios ou atendimentos privados
com o dinheiro público.

A Fasubra defende que não haja
cortes nos recursos para envio ao Te-

souro, e que haja subvinculação a
orçamento de impostos públicos e o
aumento de recursos para o SUS.

Para Léia, os HUs devem ter as
condições necessárias para conti-
nuar atuando e melhorando a
vida da população. “Por isso essa
luta contra qualquer modelo de
gestão para resolver a crise. A mu-
dança do ente jurídico não vai
resolver os problemas”, diz, lem-
brando que a discussão da Fasu-
bra é antiga: “Somos contra as
Fundações Estatais de Direito Pri-
vado. Tem que se fortalecer o HU
dentro do SUS e temos que pensar
alternativas que cada vez mais for-
taleçam o seu papel de produção
de conhecimento, interagindo
com todas as áreas da universida-
de, formando profissionais que te-
nham compreensão do seu papel
para transformar a sociedade.”

SINTUFRJ é o primeiro sindicato
da base da Fasubra a reunir os
trabalhadores para discutir o
conteúdo do regimento, abrindo
para valer a discussão sobre os
HUs de todas as Ifes

Foto: Cícero Rabello
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HUs

Rehuf deixa de fora os técnicos-administrativos
A coordenadora-geral da

Fasubra, Léia de Souza Olivei-
ra, aponta duas questões pro-
blemáticas sobre o Programa
Nacional de Reestruturação dos
Hospitais Universitários Federais
(Rehuf): o governo constituiu
um comitê gestor nacional
que vai aprovar ou não o pacto
global com cada hospital e es-
tabelecer metas condicionan-
tes para a liberação dos recur-
sos. É integrado pelo diretor
executivo que integra também
a comissão consultiva que será
criada em cada unidade. “Pas-
mem: há corpo docente, estu-
dantes, mas não técnicos-ad-
ministrativos. E nós que luta-
mos tanto e ajudamos a criar
a frente em defesa dos HUs”,
lamentou a sindicalista.

Ela contou que numa reu-
nião com a Andifes seus mem-
bros acharam um absurdo a fal-
ta de representação técnico-admi-
nistrativa e que iriam orientar
os reitores nas Ifes quanto à ne-
cessidade da presença de técni-
cos-administrativos nas comis-
sões. Pela portaria, no dia 5 de
agosto todas as comissões esta-
rão montadas. “Vocês corram
para exigir que tenham assen-
to na comissão consultiva”,
alertou Léia, lembrando que
quem não formar comissão não
terá recursos. “Temos que estar
também no Comitê Gestor Na-
cional”, disse, chamando a
atenção para o fato de que  não
há sequer representação docen-
te. “Que tenham assento as en-
tidades nacionais”, propôs.

Léia lembrou que a UFRJ é
espelho para o resto do país e a
maior base da Fasubra: “As coi-
sas têm que começar por aqui.
É importante marcar com ur-
gência uma reunião com o di-
retor do hospital.”

O que diz a portariaO que diz a portariaO que diz a portariaO que diz a portariaO que diz a portaria
A portaria do Rehuf cria o

Comitê Gestor com a finalida-
de de desenvolver estratégias
para a implementação do pro-
grama de reestruturação, com-
posto por representantes dos
ministérios da Educação, Saú-
de, Planejamento, Andifes, HUs
e conselhos nacionais de secre-
tários estaduais e municipais
de saúde. Para a Fasubra, seria
importante incluir entidades
nacionais dos técnicos-admi-
nistrativos, docentes e estudan-
tes.

A unidade executiva do pro-
grama será a diretoria dos hos-
pitais e residências em saúde

da Secretaria de Ensino Supe-
rior do MEC (Sesu), a quem vai
competir, por exemplo, propor
parâmetros para definição do
quantitativo de pessoal para os
custos e apresentar o relatório
sobre o cumprimento das me-
tas do pacto global de desem-
penho.

As comissões consultivas de acom-
panhamento e avaliação dos pactos
globais, instituídas pelas universida-

Ficar atentos
e cobrar

Um longo debate se
instalou após a palestra da
dirigente da Fasubra. O
coordenador-geral do SIN-
TUFRJ, Francisco de Assis,
denunciou que a discus-
são sobre o Complexo Hos-
pitalar tem se centraliza-
do em um pequeno grupo,
neutralizando inclusive a
direção de unidades me-
nores. “Temos que fazer
uma frente, reunir estu-
dantes e docentes e conso-
lidar o projeto da Fasubra
que dá linha a nossa luta,
fomentar nosso GT Saúde
e  ins t rumenta l i za r  o s
companheiros para que
possam disputar dentro do
conselho deliberativo. Isso
tem que prevalecer até so-
bre a disputa eleitoral”,
defendeu.

Carmem Lúcia, coorde-
nadora de Políticas Soci-
ais do SINTUFRJ, disse que
para a categoria há gran-
de dificuldade de entender
realmente o que está acon-
tecendo quanto ao Com-
plexo Hospitalar.

Muitos denunciaram a
distinção salarial, a perda
de direitos e até a ameaça
de demissão que paira so-
bre os terceirizados. Léia
comentou que a Fasubra é
contra a terceirização e
não contra o terceirizado.
“A Fasubra tem resolução
sobre os terceirizados, que
é os sindicatos cobrarem
das administrações, quan-
do fizerem licitações com
as empresas, que tenham
plano de carreira, piso sa-
larial e qualificação”, dis-
se ela.

“Nós somos o sindica-
to. A gente não pode ficar
reclamando. Temos que
nos colocar na discussão.
O nosso papel é sair em
defesa do trabalhador”,
disse a coordenadora-geral
do SINTUFRJ Iaci Azeve-
do. A sindicalista  lem-
brou que “a categoria tem
seus  representantes  no
Conselho Universi tário,
então, vamos orientá-los
para que peçam vistas. A
gente sabe o que tem que
fazer e vamos fazer”.

des, serão instaladas no prazo de 30
dias da publicação da portaria (5 de
julho), a quem compete, entre ou-
tras tarefas, aprovar previamente a
pactuação global proposta pelo HU.

Integram as comissões consulti-
vas a Reitoria, corpo docente, corpo
discente, secretarias Estadual e Mu-
nicipal de Saúde, direção do HU e
conselhos municipal e estadual de
Saúde.

“Mais uma vez, a categoria dos

trabalhadores técnico-administrati-
vos das universidades, lotados nos HUs,
está de fora. Uma comissão consulti-
va que atua dentro dos HUs precisa
necessariamente dar espaço e voz para
todos os segmentos que compõem o
hospital universitário”, reafirma a
coordenadora da Fasubra.

Pela portaria, os HUs estão
obrigados a destinar assistên-
cia prestada integralmente
pelo SUS.

Aprovado na Plenária Na-
cional em junho, o projeto da
Federação ganhou a forma de
um regimento para os HUs, que,
entre outros pontos, fixa: “Os
hospitais universitários e de en-
sino e centro de saúde atuarão
em consonância com a missão
da universidade pública, respei-
tando o princípio constitucio-

nal de indissociabilidade entre o
ensino, a pesquisa e a extensão
com compromisso social.”

O regimento diz que os HUs
atuarão através de cogestão insti-
tucional, garantindo o CNPJ vin-
culado ao das Ifes e controle social
através do conselho gestor. Segun-
do o documento, o controle social
dos HUs será exercido por conselhos

gestores que devem obedecer aos
critérios de proporcionalidade e
de forma paritária: 50% para usu-
ários e 50% para docentes, alunos
e técnicos-administrativos e ges-
tores.

Os atendimentos serão
100% SUS. A escolha de seus
dirigentes deverá se dar de for-
ma paritária.

Fasubra pede paridade

Foto: Cícero Rabello

LÉIA chama a categoria à responsabilidade de intervir no Complexo Hospitalar e Rehuf
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HUs

Ministérios confirmam
construção de um novo HU

Relatório do
Crea ainda é
expectativa

O engenheiro da Comis-
são de Acompanhamento e
Prevenção de Acidentes do
Conselho Regional de En-
genharia e Arquitetura
(Crea), Jacques Sherique,
que participou da inspeção
às pilastras da perna-seca,
explicou que no relatório da
vistoria já entregue ao pre-
sidente do Crea, Agostinho
Guerreiro, foi sugerido que
fosse dado ciência do con-
teúdo aos interessados (ad
referendum), antes da reu-
nião do pleno da entidade,
que vai ocorrer somente no
início de agosto, para pos-
terior aprovação.

“Como o laudo foi ben-
feito, acho que não vai ter
problemas. O relatório vai
muito naquela linha do que
a comissão avaliou durante
as reuniões e do que todos
os especialistas têm dito,
que é muito caro fazer o
reforço estrutural. E na li-
nha das informações que
obtivermos, de que hoje uma
operação hospitalar com 13
andares não é eficiente e
que deve se limitar a três
andares. Não posso anteci-
par a conclusão, mas ana-
lisamos todas as condicio-
nantes, como o custo de
manutenção e de melhoria
das instalações, e concluí-
mos que o prédio para voltar
a ter a característica nor-
mal o custo pode ser maior
do que o gasto com uma
construção nova. Portanto,
todas essas análises levam
à indicação que é mais ou
menos a mesma dos outros
especialistas, até porque
não sabemos das conse-
quências nos demais pila-
res. A estrutura vem se de-
gradando de forma violenta
até chegar no ponto do co-
lapso (abalo nos dois pila-
res)”, avaliou o engenheiro.

A grande expectativa com o resul-
tado da reunião solicitada pela Reito-
ria da UFRJ ao MEC no dia 8 de julho,
para discutir os destinos da perna-seca
do HU foi satisfeita com a receptivida-
de do ministro Fernando Haddad à
ideia de apoiar a construção de um
novo hospital. Em fim de junho, dois
pilares do prédio sofreram abalos em
virtude do rompimento de outros dois
de sustentação da estrutura.

 “Estamos organizando um
projeto para que se possa definir
valores. Um projeto conceitual para
sabermos que tipo de hospital a
gente quer construir. As perspecti-
vas são boas”, adiantou na semana
passada o pró-reitor de Planeja-

Em 50 dias, a UFRJ vai concluir projeto do novo prédio e submetê-lo ao crivo da comunidade,
antes de enviá-lo aos ministérios da Educação e Saúde, em Brasília, que financiarão a
construção

mento e Desenvolvimento, Carlos
Levi. Para ele, a demolição da par-
te não ocupada da unidade já é
certa. A nova construção abrigará
as atividades hospitalares, liberan-
do o prédio hoje em uso para as
atividades acadêmicas.

Projeto do novo HUProjeto do novo HUProjeto do novo HUProjeto do novo HUProjeto do novo HU
Segundo o pró-reitor, os minis-

térios da Educação e da Saúde vão
compartilhar recursos para cons-
trução do novo HU. “O trabalho já
começou. A prioridade é demolir
em caráter mais imediato para que
se possa dar início à outra parte do
projeto”, disse. O diretor do HU,
José Marques Eulálio, também fi-

cou contente com o resultado da
reunião. “Os dois ministros (Edu-
cação e Saúde) concordaram que a
perna-seca deve ser demolida e nós
colocamos nosso plano de fazer um
novo hospital. Nos encomendaram
um projeto que apresente os custos
e a estrutura de funcionamento. A
gente vai tentar fazê-lo o mais rá-
pido possível”, disse Eulálio, adi-
antando que este deverá ser con-
cluído em cerca de 60 dias.

O diretor do HU informou ain-
da que o projeto terá de ser encami-
nhado para discussão no hospital e
também nas unidades acadêmicas
e no Centro. “Vamos fazer a discus-
são mais ampla possível”, garan-

tiu. Ele explicou que irá organizar
uma série de oficinas com profissi-
onais especializados, inclusive com
pessoas de fora, para discutir a pro-
posta de um novo hospital, de for-
ma concomitante com o trabalho
da comissão designada pelo reitor
para materializar a proposta. “Uma
coisa é ter o conceito; outra é ter o
projeto”, justificou, acrescentando
que o mínimo que se espera do
novo hospital é que apresente a es-
trutura do atual. Porém, explica:
“Mas a gente pretende fazer um
projeto moderno e naturalmente
ambicioso. Algo que possa incluir
o máximo de unidades juntas”,
concluiu.

ESTA é a parte do HU, no Fundão, conhecida como perna-seca, que irá ser demolida para dar lugar a uma nova construção

Foto: Cícero Rabello
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CENTRO DE CONVIVÊNCIA

Comitê Técnico do Plano Diretor aprova
área para a categoria na Ilha do Fundão

O Comitê Técnico do Plano Di-
retor UFRJ 2020 confirmou a cessão
ao SINTUFRJ da área solicitada pela
entidade para construção do Centro
de Convivência dos Técnicos-Admi-
nistrativos em Educação da Univer-
sidade. A decisão foi anunciada na
reunião de sexta-feira, 16 de julho,
promovida pelo Comitê com a pre-
sença dos coordenadores sindicais
Francisco de Assis, Iaci Azevedo e
Marylena Salazar. Em novembro
passado, o Conselho Universitário
aprovou o projeto do Plano Diretor
no qual já constava uma reserva de
área destinada aos trabalhadores da
instituição.

A área em questão fica ao lado
do Alojamento Universitário, na
Ilha do Fundão, onde funciona-
vam os galpões do Metrô. A pri-
meira vez que o SINTUFRJ mani-
festou ofi-cialmente à Adminis-
tração Central da universidade ne-
cessidade de ter um espaço físico
da categoria no campus foi na
gestão de Pedro Alcântara. Na épo-
ca, o Conselho Superior de Coorde-
nação Executiva (CSCE)acatou o
pedido. Em 2009, a atual direção
da entidade enviou ofício ao Co-
mitê Técnico do Plano Diretor
UFRJ 2020 reforçando o pleito e
obteve o apoio do reitor Aloísio
Teixeira.

Para todas as entidadesPara todas as entidadesPara todas as entidadesPara todas as entidadesPara todas as entidades
Na reunião de sexta-feira, o

coordenador do Comitê Técnico,
Pablo Benetti, deu a boa notícia
aos dirigentes do SINTUFRJ. Se-
gundo o professor da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo (FAU/
UFRJ), coincidentemente a área
solicitada é a mesma que o Comi-
tê havia pensado em destinar a
todas as entidades representativas
dos três segmentos, que inclui,
além do SINTUFRJ, a Adufrj e o
DCE. E como é um terreno de gran-
des dimensões, o Comitê avalia
que caberá nele a construção da
Casa dos Aposentados, uma rei-
vindicação também encaminha-
da pelo Sindicato durante a reali-
zação das oficinas, durante as
quais o Comitê detalhou o Plano
Diretor à comunidade universitá-
ria e recolheu propostas.

A proposta do Comitê Técni-
co, que pela primeira vez foi ex-
posta ao SINTUFRJ, é criar neste
espaço físico indicado pelo Sin-
dicato uma espécie de clube para
técnicos-administrativos, profes-
sores e estudantes da UFRJ e para
funcionar também como Centro
ou Escola de Formação da Cida-
dania. Semelhante ao que existe
na Universidade Federal de Mi-
nas Gerais, cuja administração é

compartilhada democraticamen-
te por todas as entidades atuan-
tes na instituição, informou Pa-
blo Benetti.

Os coordenadores-gerais do
SINTUFRJ, Francisco de Assis e Iaci
Azevedo, não discordaram da pro-
posta. Muito pelo contrário. Fran-
cisco disse que se a universidade
quer construir um clube para os
trabalhadores e estudantes a ini-
ciativa é muito bem-vinda. Mas  a
reinvindicação da categoria é ter
um Centro de Convivência, e o
compromisso do Sindicato é ofere-
cer à categoria esse espaço de inte-
gração social. Um local para reali-
zação de congressos, seminários,
reuniões, cursos de capacitação pro-
fissional, em parceria com a UFRJ,
e recreação para os sindicalizados e
seus dependentes.

“Não queremos um quintalzi-
nho só para nós, técnicos-adminis-
trativos. Mas um espaço que con-
gregue a diversidade”, reafirmou o
sindicalista, acrescentando que esse
desejo da categoria vai tornar-se
realidade de qualquer maneira,
tanto é que o 10° Consintufrj deli-
berou por destinar 10% da receita
do Sindicato para a construção no
campus do Centro de Convivência
ou para compra de um imóvel em
outro lugar.

“Uma coisa é o clube universi-
tário construído pela UFRJ; outra,
o Centro de Convivência custeado
pelos sindicalizados do SINTUFRJ.
Ora, se a gente vai investir 10% dos
recursos do Sindicato para constru-
ção ou compra de um imóvel,
quem vai ser o gestor?”, perguntou
Francisco de Assis.

Iaci Azevedo, que também é
coordenadora da Fasubra, com-
pletou o raciocínio do compa-
nheiro contando que a entidade
nacional acabou de conquistar
um espaço dentro da Universida-
de de Brasília, que funciona mais
ou menos nos moldes do que exis-
te na UFMG, pois é compartilha-
do com o sindicato dos técnicos-
administrativos, porém com
uma diferença: “Parte do prédio
é da Federação e outra do Sin-
tfub, mas não funciona para re-
creação e foi construído com re-
cursos conseguidos através de
emendas parlamentares.”

Pablo Benetti respondeu dizen-
do que não gostaria que o SINTU-
FRJ comprasse um imóvel em ou-
tro lugar, e que vai ser muito bom
para a Ilha do Fundão e a UFRJ que
o Centro de Convivência da catego-
ria funcione no campus. Mas não
poderia tratar de maneira desigual
as entidades de classes. Além disso,

afirmou que a universidade não
tem como bancar o investimento e
que não há a menor possibilidade
de o projeto ser encaixado na linha
de outro projeto dentro do Plano
Diretor.

ConsultaConsultaConsultaConsultaConsulta
Por sugestão do SINTUFRJ, fi-

cou acertado que o Comitê Técni-
co irá convidar a Adufrj e o DCE
para uma reunião na qual tam-
bém estarão presentes representan-
tes do SINTUFRJ, para discussão
da proposta de construção do clu-
be para uso dos três segmentos, e
também da UFRJ, como Escola
da Cidadania. Esse encontro deve-
rá ocorrer, segundo Benetti, nos
próximos 15 dias.

Antes de a reunião ser encerra-
da, Francisco de Assis expôs uma
preocupação: “O pleito do Sindica-
to é por uma área pleiteada pelos
sindicalizados. Se as outras entida-
des não derem resposta ao convite
do Comitê para discutir o assunto
esperamos que isso não seja impe-
ditivo para o atendimento da rei-
vindicação dos técnicos-admi-
nistrativos.”

Não houve resposta objetiva e
esclarecedora em relação a esse ques-
tionamento da direção do SINTU-
FRJ. É aguardar para ver.

REUNIÃO ENTRE O COMITÊ E O SINTUFRJ: Área reivindicada é aprovada, mas a proposta do Comitê é que as entidades construam um clube a ser compartilhado

Foto: Cícero Rabello
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CIS

Reitoria garante espaço físico para a Comissão
Desde 2005, quando a Fasu-

bra assinou com o governo o acor-
do que instituiu a carreira dos
técnicos-administrativos das Ifes,
o SINTUFRJ deflagrou uma que-
da de braço com a Administração
Central da UFRJ por um espaço
adequado e definitivo para fun-
cionamento da Comissão Inter-
na de Supervisão (CIS). Até que
na semana passada o pró-reitor
de Pessoal oficializou ao SINTU-
FRJ a liberação de uma sala no
1° andar do prédio da Reitoria
para ser ocupada pelos integran-
tes da CIS.

A sala que em 15 dias será da
CIS servia de depósito de mate-
rial de limpeza. O espaço tem
cerca de 32 m² e encontra-se em
péssimo estado de conservação.
As obras, que já começaram a
ser realizadas vão desde conserto
na rede elétrica, rebaixamento
do teto, pintura e construção de
uma pequena copa. O adminis-
trador do prédio, o arquiteto
Ramon de Assis, foi quem en-
controu o lugar e pôs fim à ba-
talha do Sindicato para garan-
tir a atuação da CIS.

AdaptaçãoAdaptaçãoAdaptaçãoAdaptaçãoAdaptação
Os integrantes da CIS vão

ocupar a sala em obras, pois as
tarefas apontadas pela Comis-
são Nacional de Supervisão da
Carreira estão atrasadas, preju-
dicando a etapa atual de im-
plantação da carreira e, conse-
quentemente, resultando em
prejuízos aos técnicos-adminis-
trativos da UFRJ. Além de refor-
ma do espaço (consertos e adap-
tações), há necessidade também
de mobiliário, como armários
para guardar os documentos da
categoria e mesas e cadeiras para
o pessoal trabalhar.

O pró-reitor de Pessoal, Luiz
Afonso Mariz, garantiu aos co-
ordenadores do SINTUFRJ Iaci
Azevedo, Nivaldo Holmes e Ro-
berto Gomes – os dois últimos
são membros da CIS – que equi-
par a sala com a infraestrutura
necessária para a Comissão fun-
cionar faz parte da segunda eta-
pa. No momento a Pró-Reitoria
cuidará de agilizar as obras, in-
clusive aproveitando sábados e
domingos.

“Vamos abrir um outro pro-
cesso na SG-6 (Superintendência
Geral de Administração e Finan-
ças) para aquisição do mobiliá-
rio para a sala. Enquanto isso, o
Ramon cuidará da reforma, que

Depois de anos de espera, parece que a novela “uma sala para a CIS” vai terminar

inclui modificação da planta e
etc.” informou Mariz. De acordo
com o pró-reitor de Pessoal, de-
pois da reunião do SINTUFRJ com
o reitor ele foi incumbido de con-
seguir acomodação e infraestru-
tura para a CIS. “Aloísio me re-
comendou empenho na solução
do problema e manifestou a von-
tade de que a CIS ficasse junto à
Administração Central”, disse.

Sem tetoSem tetoSem tetoSem tetoSem teto
Em 2005, o máximo que a

categoria conseguiu foi uma sala
no térreo da Reitoria para dar
início à primeira etapa de im-
plantação da carreira, que foi o
enquadramento. O espaço era da
Escola de Belas Artes e logo foi
requisitado pelo dono. Segundo
Luiz Afonso Mariz, com a expan-
são da universidade (abertura de
novos cursos, criação de novas
turmas, departamentos, de órgãos
como a Ouvidoria e o Complexo
Hospitalar, culminando com o
aumento do número de alunos e
a realização de concursos para
contratação de professores e téc-
nicos-administrativos, um dos
graves problemas da instituição
passou a ser a falta de área física.

Somente bem mais tarde a
CIS conseguiu um espaço para se
instalar, mas provisoriamente. A
Comissão dividiu com o setor de
Protocolo da PR-4 uma sala no
8° andar. Porém, assim que co-

meçaram as obras de reforma no
prédio da Reitoria os armários
com documentos da categoria fo-
ram parar no corredor.

ProjetoProjetoProjetoProjetoProjeto
“Formalizamos o pedido de es-

paço para a CIS em novembro de
2005. O ofício foi entregue ao Aloí-
sio Teixeira e ao seu chefe de ga-
binete, João Eduardo. Finalmen-
te estamos conseguindo nos ins-
talar”, disse o coordenador do SIN-
TUFRJ e da CIS, Nivaldo Holmes.

A CIS foi criada pelo decreto-
lei da carreira e sua função é ori-

entar os trabalhadores e fiscalizar
o cumprimento das diretrizes da
carreira. A Comissão é formada
eleitos pela categoria para man-
dato de três anos.

“A Comissão Nacional de Su-
pervisão da Carreira cobra a atua-
ção das CIS no encaminhamento
das questões que estão sendo cobra-
das em Brasília. Portanto, precisa-
mos de condições para funcionar
com eficiência,” afirmou Roberto
Gomes, coordenador do SINTUFRJ
e coordernador adjunto da CIS.

Para a coordenadora-geral do
Sindicato Iaci Azevedo, “foi óti-

ROBERTO Gomes, Ramon de Assis, Nivaldo Holmes, Iaci Azevedo e Luiz Afonso Mariz

mo o reitor ter delegado ao pró-
reitor de Pessoal a tarefa de solu-
cionar o problema da CIS, pois
ele se empenhou em buscar solu-
ção para um situação que vinha
sendo  empurrada com a barriga.”
A expectativa dela agora é casar a
inauguração da nova sala com a
realização da eleição que elegerá
os próximos integrantes da CIS.
Cabe à UFRJ organizar e enca-
minhar o pleito. A atual gestão
foi prorrogada pelo Conselho Uni-
versitário para que o processo elei-
toral seja deflagrado após o recesso
acadêmico.

EX-DEPÓSITO vai ser reformado e mobiliado para abrigar a Comissão Interna de Supervisão

Fotos: Cícero Rabello
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VIOLÊNCIA NO TRABALHO

UFRJ para e discute assédio moral
Conferência internacional sobre o tema mobiliza centenas de pessoas de várias partes do país e
da América Latina. Pesquisadores, sindicalistas, trabalhadores da UFRJ e de fora participaram

“Assédio Moral” foi o tema da
Conferência Internacional sobre As-
sédio Moral e Outras Manifestações
de Violência no Trabalho, organi-
zada pelo Instituto de Estudos em
Saúde Coletiva (Iesc), da UFRJ, que
reuniu pesquisadores, sindicalistas,
estudantes, trabalhadores do Brasil
e de vários outros países das Améri-
cas, com 450 inscritos inicialmente
e com participação final de cerca de
600. O evento foi realizado de 12 a
15 de julho, no auditório Horácio
Macedo, no CCMN, e teve o apoio,
entre outras entidades, da Rede Na-
cional de Combate ao Assédio Moral
no Trabalho (Renacom).

A mesa da solenidade de aber-
tura foi composta pelo diretor do
Iesc, Roberto Medronho; Eliana
Pontes de Mendonça, secretária exe-
cutiva da mesa nacional de nego-
ciação permanente do SUS; Louri-
val Batista, do Sindicato dos Quí-
micos de São Paulo, entidade que
sediou as primeiras pesquisas sobre
o tema; e Francisco de Assis, coor-
denador-geral do SINTUFRJ. Quem
recepcionava os convidados era Te-
rezinha Martins, coordenadora do
projeto desenvolvido pelo Iesc de
Assédio Moral no Trabalho em con-
junto com Luciene Lacerda de Ma-
risa Palácios.

Para Terezinha Martins, “é ex-
tremamente pioneiro o trabalho

feito na UFRJ sobre o tema, que é
tratado na mais antiga universi-
dade do país de forma ampla”. Por
que, segundo a pesquisadora, “não
é apenas um mestrado ou doutora-
do sendo defendido em alguma fa-
culdade, mas é um grupo de pes-
quisa que inscreve definitivamen-
te a questão do assédio moral nos
temas da saúde coletiva”.

Para ela, o fato de a universi-
dade estar realizando a conferên-
cia naquele local é simbólico – o
auditório Horácio Macedo foi pal-
co de inúmeras atividades políti-
cas e sindicais – e reafirma o com-
promisso de sua missão pública de
produzir conhecimento e devolvê-
lo à sociedade com a ousadia de
juntar vozes diversas que produzem
sobre o tema.

Lourival Bastista, sindicalista,
comemorou o fato de, a cada dia,
aumentar mais o exército dos que
lutam contra o assédio moral: “E o
meu sindicato, dos Químicos de
São Paulo, foi pioneiro no comba-
te ao assédio moral. Foi onde sur-
giu a primeira pesquisa, onde co-
meçou a primeira batalha”, sus-
tentando que é preciso ainda mais
ousadia porque os sindicatos são
uma solução para a classe traba-
lhadora: “É lá onde trabalhadores
assediados, violentados, enxergam
a luz no fim do túnel. Chamo aten-

ção dos meus companheiros sindi-
calistas no sentido de não perder-
mos essa ousadia de combate à vio-
lência no mundo do trabalho. É
um desafio para o mundo sindical e
espero que deste seminário, em todo
movimento sindical e centros uni-
versitários, os militantes aumentem
mais seu potencial e se conscienti-
zem para este combate. A perversida-
de do capital está mais presente no
mundo, violentando e assediando
os trabalhadores. Que a gente conti-
nue aumentando o nosso potencial
e a nossa vanguarda na defesa a
todos os trabalhadores violentados
deste país.”

Francisco de Assis saudou o pio-
neirismo e a coragem do Iesc: “Fico
muito satisfeito de ser funcionário
desta universidade que está tocan-
do em tema tão delicado. Quero
saudar o companheiro do Sindica-
to dos Químicos, que apontou que
este é realmente um tema que o
movimento sindical não se envol-
veu totalmente. É verdade e faço
também a mea-culpa enquanto di-
rigente sindical. Mas o pontapé
inicial dessa conferência abre de
fato o horizonte para a gente mu-
dar essa cultura e esse sistema re-
pressor. A gente tem que tratar des-
se tema. Colocar o dedo na ferida.
Debater essa cultura assediadora
que existe no mundo do trabalho,

no mundo em que a gente vive.”
O dirigente do SINTUFRJ anun-

ciou a presença de representantes
da Fasubra e da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul, comen-
tando que é uma vitória o envolvi-
mento de atores do movimento sin-
dical. Mas ele também cobrou da
UFRJ, da qual disse esperar que dê o
seu pontapé inicial para tratar das
situações de assédio e perseguição
que ocorrem internamente e que
leva o funcionário a uma situação
extremamente complicada. “Espe-
ro que sejamos todos vitoriosos a
partir dessa conferência como mar-
co inicial para que se possa traçar
um mapa e buscar enfrentar essa
cultura assediadora que existe no
mundo do trabalho”, acrescentou.

Roberto Medronho, diretor do
Iesc, disse que o assédio moral e a
violência no trabalho assumem
caráter epidêmico nacionalmente
e é tema também da saúde coleti-
va: “Nossa universidade nunca fu-
giu do debate das boas ideias”, elo-
giou, citando o médico sanitarista
Sérgio Arouca quando este disse
“não podemos perder a capacidade
de ficar indignados, não podemos
banalizar a violência”.

Representaram a Fasubra os
coordenadores Rolando Júnior,
Rosângela Gomes, Raimundo
Uchoa e Mário Márcio Garafolo.

Para Raimundo Uchôa, o tema
é relativamente novo: “A conferên-
cia é um marco que vai repercutir
em todas as regiões do país”, disse
ele, considerando que para os re-
presentantes da Fasubra era uma
oportunidade muito importante
para colher subsídios para a discus-
são e para formatar a própria carti-
lha da Federação.

Para Garafolo, a conferência é
uma referência importante para
que se possa reproduzir na base o
processo de amadurecimento sobre
os processos que se estabelecem
numa relação de assédio moral.
Ele adiantou que a Federação vai
organizar um seminário nacional
sobre o tema que aflige, em parti-
cular, os profissionais dos hospi-
tais universitários. “É um debate
importante que temos que fazer
com a nossa base”, assinalou.

Uma das coordenadoras do
projeto do Iesc, Luciana Lacerda,
explicou que a ideia é mesmo
reunir todos os interessados nessa
discussão para, a partir dessa in-
teração, fazer convergir propos-
tas e novas ideias: “Estão aqui
pesquisadores, alunos de gradua-
ção, da área da Saúde, Direito e
inúmeras outras, pós-graduan-
dos, trabalhadores, sindicalistas,
mais e mais pessoas que se jun-
tam à nossa luta”, observou.

MESA DE ABERTURA: Eliana de Mendonça, Roberto Medronho, Terezinha Martins, Lourival Batista e Francisco de Assis, coordenador do SINTUFRJ

Foto: Cícero Rabello

Desde gestões anteriores, o SINTUFRJ, com o advogado Alexandre Fecher, do seu departa-
mento jurídico, atua em parceria com o Iesc acompanhando o tratamento dado aos casos de
assédio moral aos sindicalizados que procuram a entidade. Nesta empreitada tivemos alguns
entraves por conta do estatuto do Sindicato, no caso de o assediador e o assediado serem
sindicalizados ao SINTUFRJ.  Visualizando essas dificuldades, preparamos propostas de
mudança que serão apresentadas no próximo congresso que será estatutário, conforme
deliberado no 10° Consintufrj. Mudanças estas que nos permitirão atuar com maior ênfase na área
do assédio moral.

Neste momento de crise interna e com a necessidade de realizarmos nosso congresso,
acabamos sendo impedidos de apoiar a realização desta conferência.

Nota da coordenadora-geral Iaci Azevedo
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VIOLÊNCIA NO TRABALHO

Humilhar pessoas é o objetivo
do assediador moral
Desde 2002 cresce o número de denúncias de assédio moral no Brasil, mas os trabalhadores e as
entidades reagem contra esse tipo de opressão cruel do patrão. Chefes também oprimem

Combate ao assédio moral no Brasil foi
o tema de abertura da conferência proferida
por Margarida Barreto, pioneira nos estudos
sobre o assunto no país e mencionada sem-
pre com reverência pela enorme contribui-
ção acadêmica.

Ela é médica do trabalho com mestrado
e doutorado em psicologia social. Nos estu-
dos sobre assédio moral em 1998, no Sindi-
cato dos Químicos, Margarida entrevistou
nada menos que 2.100 trabalhadores.

Sobre a especialista Terezinha Martins,
resumiu: “Sem ela esse evento não se reali-
zaria. Foi a primeira pessoa que na década de
1990 pioneiramente fez as primeiras pesqui-
sas e trouxe o tema para o centro da discus-
são. Portanto, todos os caminhos trilhados
até então têm, direta ou indiretamente, a
mão, a obra e a generosidade de Margarida
Barreto.”

Margarida abriu sua explanação comen-
tando que esperava, com essa primeira con-
ferência, fortalecer a rede Ibero-Americana
de Combate ao Assédio Moral, proposta que
nasceu em 2007, em Cuba. “A memória de
cada trabalhador humilhado nos coloca em
contato com histórias cujos traços, gestos e
lembranças eles conservam vivos no corpo”,
disse, com a experiência de 15 anos de luta e
debate sobre o assédio moral no ambiente de
trabalho.

“Nos últimos 25 anos, testemunhamos
a implantação de políticas neoliberais cujo
êxito dependia da flexibilização dos direitos
dos trabalhadores, do encolhimento e des-
manche do Estado e o aumento da explora-
ção da mão de obra em patamares nunca
vistos”, diz ela, explicando que o novo ambi-
ente de trabalho propiciou o aparecimento
de novos riscos na medida em que intensifi-

cou o trabalho e diminuiu o quadro de tra-
balhadores, sobrecarregando-os de tarefas.

As novas doenças como desgaste mental,
sofrimento no trabalho, depressão, síndro-
me de pânico, morte súbita no trabalho e
multiplicação dos suicídios surgiram desse
ambiente em que predomina a violência
psicológica e moral.

“São novas modulações do capitalismo
em busca de maiores metas de produção e
lucratividade, o que expõe a racionalização
da produção via empresas enxutas e com
poucos gastos”, afirma.

Se há alguns anos se falava de riscos
visíveis como os físicos, hoje se fala de ris-
cos não visíveis: “Antes falávamos de traba-
lho penoso, ambientes insalubres, aciden-
tes, doenças profissionais e do trabalho, como
as lesões por esforços repetitivos, hoje con-
tinuamos a falar destes riscos, mas surgiram
novas doenças. O que se mantém igual ao
século passado são as omissões e subnotifica-
ções de doenças e acidentes do trabalho.”

Para ela, humilhar o outro passou a ser
um instrumento de domínio e controle de
corpos e mentes a favor da produção. Por isso
ela coloca como desafio aos dirigentes sindi-
cais pensar numa nova cultura dos “antago-
nismos de classe”. E para os estudiosos e
profissionais compromissados com a saúde
dos trabalhadores, ela apresenta o desafio de
ultrapassar o mundo das normas sociais para
o terreno da ética, “procurando fazer a liga-
ção com o trabalho, impregnando-o de soli-
dariedade e generosidade”.

Assédio moralAssédio moralAssédio moralAssédio moralAssédio moral
Margarida Barreto explica que um ato

de violência é assédio moral quando é ex-
pressão da forma de organizar o trabalho e

administrar pessoas, atinge todo o coletivo e
se repete ao longo do tempo e cuja intensida-
de causa danos aos trabalhadores.

“Citamos como exemplo a política de
punições e premiações negativas. No caso
das revistas íntimas, impedimento de idas a
banheiros, forçando os trabalhadores a usar
fraldões, demissões porque está doente, são

Resistência dos trabalhadores
Apesar de tudo, segundo a pes-

quisadora, despontam inúmeras
ações de resistência. Hoje em dia há
mais de 200 municípios com legisla-
ção de combate ao assédio moral,
quase 4% do total. Vários estados
têm também leis aprovadas. No âmbi-
to federal há mais de oito projetos em
andamento.

Um projeto de lei (nº 7.202, de
2010) propõe alteração na Lei nº
8.213/1991 no que diz respeito à in-
clusão de ofensa moral entre os aci-
dentes de trabalho. Para os parla-
mentares que a propõem, as diversas
formas de violência psicológica, como

assédio moral, representam cada vez
mais um fator de risco no ambiente de
trabalho.

No campo sindical, ocorreram vá-
rias greves nas regiões Sudeste, Sul e
Norte do país, cujo mote era o combate
ao assédio moral organizacional. Por
exemplo, no setor metalúrgico, bancá-
rio, construção civil, petroquímico, saú-
de, educação e varejista. Desde 2004,
começam a surgir nos acordos coleti-
vos cláusulas que contemplam a ques-
tão do assédio moral.

“Foi uma vitória para o campo do
trabalho quando, em 2004, uma emen-
da à Constituição atribuiu à Justiça do

Trabalho a competência para julgar os
casos de assédio moral. De lá para cá
tem havido cada vez mais reclama-
ções de trabalhadores.

Desde 2002, denúncias têm cresci-
do e atingem, principalmente, empre-
sas nacionais e multinacionais. Caso
exemplar é o da indústria de bebidas,
que foi condenada pela Justiça do Tra-
balho a realizar campanhas educativas
com o mote “Você tem muitas funções
no trabalho. Aceitar humilhações não
pode ser uma delas” e a pagar de R$ 1
milhão de indenização por assédio moral
no ambiente de trabalho.

Nos últimos dez anos surgiram cente-

nas de cartilhas elaboradas por sindica-
tos, instituições públicas e privadas so-
bre o tema, assim como teses e disser-
tações, em especial na área do Direito e
vários núcleos de estudos sobre violência
no trabalho e assédio moral.

“Nosso dever ético está em am-
pliar os espaços democráticos, trans-
formar nossas relações no âmbito do
trabalho, mudar nossa concepção de
sociedade e pensar um novo modelo
de relação social, econômica, política
e cultural, o que certamente contribui-
rá para evitar as catástrofes, flagelos e
cataclismos já começados”, ensina
Margarida Barreto.

atos que caracterizam abuso de poder e que
devem ser combatidos e considerados como
uma violação aos direitos fundamentais”,
explica, alertando: “Os gritos que não ouvi-
mos, ou quando ouvimos e nos calamos,
constituem alertas sobre um mundo do tra-
balho que sobrecarrega, divide, fragmenta,
viola direitos, causa adoecimento e mata.”

MARGARIDA BARRETO deu início aos estudos sobre assédio moral no país

Cícero Rabello
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ELEIÇÃO  SINTUFRJ

Eleição dias 24, 25 e 26 de agosto

Categoria dá a largada: urnas à vista

Quem vai concorrer, atenção:

Inscrição de chapasInscrição de chapasInscrição de chapasInscrição de chapasInscrição de chapas
Dias 26 e 27 de julho, das 9h às 17h, somente na secretaria da sede da entidade, na Cidade Universitária. A homologação das chapas se dará no

dia seguinte, 28.

I m p u g n a ç õ e sI m p u g n a ç õ e sI m p u g n a ç õ e sI m p u g n a ç õ e sI m p u g n a ç õ e s
Os pedidos de impugnação de chapas ou de candidatos deverão ser feitos à Comissão Eleitoral até o dia 29 de julho, das 9h às 16h.

Quem pode se candidatarQuem pode se candidatarQuem pode se candidatarQuem pode se candidatarQuem pode se candidatar
Sindicalizados ao SINTUFRJ há um ano ininterruptos e em dia com suas obrigações estatutárias para com a entidade.

Comissão EleitoralComissão EleitoralComissão EleitoralComissão EleitoralComissão Eleitoral
Encerrado o prazo de inscrição de chapas, é criada de imediato a Comissão Eleitoral. A primeira tarefa da comissão é lavrar a ata da qual constará

o total de chapas inscritas, seus nomes e número de registro de seus integrantes. Cabe à Comissão Eleitoral organizar e coordenar o processo eleitoral.

O Edital de Convocação e o Regulamento Eleitoral do SINTUFRJ 2010/2012 estão à disposição da categoria no site da entidade: www.sintufrj.org.br.

Com a aprovação
do Regulamento
Eleitoral na
assembleia de 8 de
julho, a categoria
deflagrou o
processo de
eleição para
renovação da
direção do
Sindicato para o
biênio 2010/2012.
O documento foi
publicado na íntegra
na edição 914 do
Jornal do
SINTUFRJ.

Locais de votaçãoLocais de votaçãoLocais de votaçãoLocais de votaçãoLocais de votação
(a Comissão Eleitoral irá atualizar este roteiro)(a Comissão Eleitoral irá atualizar este roteiro)(a Comissão Eleitoral irá atualizar este roteiro)(a Comissão Eleitoral irá atualizar este roteiro)(a Comissão Eleitoral irá atualizar este roteiro)
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CUT lança Plataforma da
Classe Trabalhadora no Rio

Documento foi entregue ao
governador Sérgio Cabral, em
ato realizado na presença de
dezenas de militantes e
dirigentes sindicais

Com a convocação de “todos
ao trabalho de difundir no país
as propostas da CUT”, o presi-
dente da Central, Artur Henri-
que, lançou oficialmente no Rio
de Janeiro a Plataforma da CUT
para as Eleições de 2010. O do-
cumento também foi entregue
ao governador Sérgio Cabral,
candidato à reeleição. O evento
contou com a presença de diri-
gentes e militantes sindicais e
dos movimentos sociais e foi
realizado no dia 15, na sede do
Sindicato dos Bancários do Rio,
no Centro da cidade.

O documento contém deze-
nas de propostas dos trabalhado-
res para as eleições deste ano,
resultado da convergência de
inúmeras oficinas, seminários e
debates realizados pela Central
em todo o país. Segundo Artur
Henrique, “um poderoso instru-
mento de luta da classe traba-
lhadora”. Ele defendeu o apro-
fundamento das mudanças em
curso no país e apontou as três
principais diretrizes da platafor-
ma: criação de mais e melhores
empregos, o papel e a democra-
tização do Estado brasileiro, in-
clusão social e distribuição de
renda.

Representantes da CUT vão
percorrer os estados realizando
atividades como esta para di-
vulgar as propostas dos traba-
lhadores.

A cerimônia foi mediada pelo
presidente da CUT-RJ, Darby
Igayara, e pela vice-presidente,
Neuza Luiza Pinto. Darby anun-
ciou que está sendo concluída a
plataforma estadual. Sérgio Ca-
bral afirmou que ficava contente
com o fato de a Central se posici-
onar de maneira clara.

Neuza Luzia Pinto, vice-pre-
sidente da CUT- RJ, acredita que
no momento em que a conjun-
tura começa a disputa eleitoral
para o governo, os trabalhadores
não vão simplesmente assistir de
fora a esse processo: “Queremos
ser agentes nessa disputa de pro-
jetos. Temos uma plataforma
programática que avança em
nossas conquistas. Uma plata-
forma que serve para armar os
trabalhadores para o processo
eleitoral e para o período de pós-
eleição, onde cobraremos todo o
conteúdo apresentado.”

Francisco Carlos, membro da
CUT-RJ, explicou que ao apre-
sentar a proposta e entregá-la ao
governador Sérgio Cabral, o pre-

 Valorização do Trabalho Valorização do Trabalho Valorização do Trabalho Valorização do Trabalho Valorização do Trabalho
Com o objetivo de gerar emprego de qualidade com base no conceito de trabalho decente e proteção social

para as diferentes formas de ocupação e promoção do sistema democrático de relação do trabalho com amplo
direito de negociação e de organização.

 Igualdade, distribuição de renda e inclusão social Igualdade, distribuição de renda e inclusão social Igualdade, distribuição de renda e inclusão social Igualdade, distribuição de renda e inclusão social Igualdade, distribuição de renda e inclusão social
O objetivo é promover uma sociedade com equilíbrio na distribuição da renda e da riqueza e com vigoroso

processo de elevação da consciência política, da cidadania, da qualidade de vida da população, no campo e na
cidade.

 Estado democrático com caráter público e participação ativa da sociedade Estado democrático com caráter público e participação ativa da sociedade Estado democrático com caráter público e participação ativa da sociedade Estado democrático com caráter público e participação ativa da sociedade Estado democrático com caráter público e participação ativa da sociedade
O objetivo é aumentar a capacidade do Estado de planejar e investir, consolidando a participação popular

e conferindo pluralidade e equilíbrio na promoção das políticas de desenvolvimento, que favoreçam a
ampliação de direitos, a geração de emprego decente e a produção do bem viver.

sidente da CUT acentuou bem a
necessidade do aumento efetivo
do emprego e a defesa contra a
demissão imotivada. Ele destacou
que a ideia da plataforma dos tra-
balhadores é também ampliar o
caráter público do Estado. E que
isso possa ser cobrado após as elei-
ções. “A importância do evento
foi que a plataforma traduziu
exatamente o que os trabalhado-
res reivindicam e também que es-
tes podem apresentar propostas
para qualquer que seja o governo
– e eu creio que será a Dilma – e
mostrar como os trabalhadores
podem intervir nos rumos do país”,
disse ele, explicando que a CUT
tomou a frente desse bloco, mas
teve também a intervenção das
quatro centrais sindicais que apre-
sentaram juntas uma construção
que foi da classe trabalhadora.

Com isso, para ele os traba-
lhadores, representados pela
maior central sindical, estão des-
cobrindo a possibilidade de me-
lhora das condições de trabalho e
do que se pode fazer em relação ao
Estado brasileiro. “Foi a platafor-
ma aprovada no congresso da CUT
e apresentada como uma grande
manifestação de todos nós”, con-
cluiu Francisco Carlos.

Conheça as propostasConheça as propostasConheça as propostasConheça as propostasConheça as propostas
O documento, instrumento

efetivo de debate e comprome-
timento dos candidatos às elei-
ções de 2010, foi elaborado com
base no debate acumulado na
jornada pelo Desenvolvimento
com Distribuição de Renda e

Valorização do Trabalho, e em
pressupostos definidos nos con-
gressos nacionais da Central.

Ele reúne propostas elabo-
radas nos fóruns da CUT e enti-

dades filiadas e se baseia em
três diretrizes gerais: valoriza-
ção do trabalho, igualdade, dis-
tribuição de renda e inclusão
social e por um Estado demo-

LÚCIA REIS, dirigente nacional da CUT, participou da solenidade junto com a militância

ARTUR HENRIQUE (em pé) na mesa da solenidade com Sérgio Cabral, Darby Igayara e Neuza Luzia (presidente e vice-
presidente da CUT-RJ), Lindberg Faria, Carlos Minc, Gilberto Palmares e Almir Aguiar, presidente do Sindicato dos Bancários

crático com caráter público e
participação ativa da socie-
dade. Leia a íntegra em http:/
/www.cut .o rg .br /content /
view/20159/170.

Foto: Cícero Rabello
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