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Cissps
De que forma a categoria iria impor seus 

direitos, como, por exemplo, não adoecer por 
conta de negligência de diretores e/ou chefes? 
Resposta: Com as Comissões Locais de Saúde do 
Trabalhador (Colsats). Pág. 5

Sintufrj promove mostra especial 
de capas históricas e faz debate na 
abertura do evento que está itinerando 
pelos campi. Acompanhe a programa-
ção no site www.sintufrj.org.br. Pág. 6

Dia 22 de outubro, às 
13h, no Espaço Cultural 
do Sintufrj

3,17%
A partir do dia 16, con-

sulta processual no site do 
Sintufrj (www.sintufrj.org.br) 
e dúvidas por e-mail (3.17@
sintufrj.org.br). Pág. 2
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Depois de seis meses de mus-
culação, caminhadas na esteira 
e massagens estéticas uma vez 
por semana, Emília Bernarda, 
70, não tem dúvidas: não pesa 
mais 80 quilos. “Ainda não fi z o 
teste da balança, mas as minhas 
roupas estão dançando no meu 
corpo. As pessoas também já no-
taram a diferença. Todos comen-
tam o meu emagrecimento”, 
comemora a aposentada. 

O Espaço Saúde do Sintufrj é 
o responsável pela nova silhueta 
de Emília, ex-funcionária da 
Central de Material Esterilizado 
do Hospital Universitário Cle-
mentino Fraga Filho (HUCFF), 
onde trabalhou por 31 anos. 
Duas vezes por semana, ela sai 
cedo de casa, no bairro do Méier, 
direto para a academia do Sin-
dicato, na Cidade Universitária, 
onde “se esquece da vida.”

Atitude acertada
Emília conta que “desco-

briu”  o Espaço Saúde quando 
se preparava para encerrar sua 

A partir de terça-feira, dia 16 
de outubro, cerca de 3.100 sindi-
calizados que optaram por ajui-
zar execuções individualizadas 
dos atrasados de reajuste de 3,17% 
da sentença coletiva do Sintufrj 
terão livre acesso às suas informa-
ções processuais acessando o site 
do Sindicato (www.sintufrj.org.
br) e clicando no link para aces-
sar o andamento do processo. O 
procedimento é muito fácil.  Após 
clicar no link, o internauta será 
direcionado para uma janela que 
possui dois campos. O primeiro 
indica o login e neste campo o 
sindicalizado que fez a opção 

Dia Mundial do Trabalho Decente

Mais esbelta, aposentada 
elogia o Espaço Saúde

história com o Sintufrj. “Eu ia me 
desfi liar por achar que a entidade 
não ofereceria mais nada para 
mim, quando conheci a academia. 
Foi a melhor coisa que o Sindicato 
poderia fazer pela categoria”, afi r-
ma a aposentada, prometendo só 
deixar de frequentar o Espaço Saú-
de  “quando morrer”.  

A sorridente aposentada com 
certeza viverá  muito, porque sabe 
se cuidar. Apesar de não gostar de 
fazer dieta, o segredo de Emília 
para perder peso com rapidez é, 
além dos exercícios e das massa-
gens turbinadas com ventosas, não 
comer fora de hora e substituir o 
jantar por um lanchinho leve. A 
diabetes, ela garante que controla 
com remédio receitado pelo médi-
co.

Nas terças e quintas-feiras, 
quando vem ao Fundão para 
cumprir agenda no Espaço Saúde, 
Emília aproveita para rever os co-
legas do HUCFF. “Vou ao HU com 
muita frequência, porque sinto 
uma enorme falta do pessoal”, 
confessa emocionada.  

Fique por dentro dos 3,17% pela internet
deverá digitar o número do seu CPF. 
No segundo campo, que indica a 
senha, deverá ser digitado o núme-
ro do Siape (Sistema Integrado de 
Administração de Recursos Huma-
nos). A partir daí o sindicalizado 
poderá visualizar todos os dados e 
andamento do processo.

Dúvidas 
As informações obtidas no an-

damento podem conter o famoso 
“juridiquês”, pois são extraídas do 
site do Poder Judiciário. Conside-
rando o grande volume de partici-
pantes decorrentes da individuali-
zação e a existência de mais de 600 

ações e mais de uma centena de 
recursos envolvendo estes casos, 
solicitamos ao sindicalizado op-
tante que compreenda que não 
será possível haver atendimento 
por telefone. Entretanto, toda e 
qualquer dúvida que o sindica-
lizado optante tenha poderá ser 
endereçada ao e-mail 3.17@
sintufrj.org.br, colocado pelo 
Sintufrj à disposição para que 
possa receber o devido esclare-
cimento. Os e-mails serão rece-
bidos e analisados e as respostas 
das indagações mais frequentes 
serão veiculadas nas edições do 
Jornal e no site do Sintufrj.

As secretarias de Juventude, Formação, Relações 
de Trabalho e Saúde do Trabalhador da CUT-RJ 
promoveram, no dia 10 de outubro, o seminário 
“Sofrimento Psíquico: Trabalho Decente e Ação 
Sindical”. O evento foi realizado como parte da 
programação do Dia Mundial do Trabalho Decente, 
comemorado dia 7 de outubro. 

Houve palestra do professor da UFRJ Fernando 
Gastal sobre o sofrimento psíquico no trabalho e 
debate sobre a ação sindical da CUT na área de 
trabalho decente com os dirigentes da CUT-RJ 
Thiara Nascimento, Maria do Céu, Marcello Azevedo 
e Luiza Dantas. O Sintufrj foi representado pela 
coordenadora de Comunicação, Kátia da Conceição.

Editora UFRJ lança livro no dia 17
E. P. Thompson e a tradição 

de crítica ativa do materialismo 
histórico, de Marcelo Badaró Mattos, 
professor titular de História do Brasil 
da UFF, será lançado pela Editora 
UFRJ no dia 17, às 18h, no auditó-
rio do CFCH – Centro de Filosofi a e 
Ciências Humanas, Praia Vermelha. 

ELEIÇÕES MUNICIPAIS – É hora de cobrança
A espetacularização da polê-

mica do mensalão com o propó-
sito de desacreditar o Partido dos 
Trabalhadores – porque não se viu 
o mesmo furor por parte da mídia 
burguesa em outros momentos 
tristes da história do país envol-
vendo personagens mais chegados 
seus – parece que não colou na 
população. O PT celebrou sua vitó-
ria nacional com um crescimento 
expressivo nas urnas: foi o partido 
mais votado do país.

O resultado se refl etiu no Rio 
de Janeiro. Eduardo Paes (PMDB), 
reeleito prefeito com o maior nú-
mero de votos nas eleições 2012, 
agradeceu em particular o apoio 
do ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, da presidente Dilma 
Rousseff e do governador Sérgio 
Cabral.

Paes recebeu 2.097.733 votos 
(64,60% dos votos válidos). 

Em resposta à votação recorde 
na cidade, Paes disse que os cario-
cas o veriam trabalhando muito. 
Portanto, é hora de fi car de olho 
nas promessas de campanha.

O Rio enfrentará grandes even-

tos nos próximos quatro anos. Em 
2013, a Jornada Mundial da Juven-
tude e a Copa das Confederações. Em 
2014, a Copa do Mundo, e, em 2016, 
a Olimpíada. A cidade hoje enfrenta 
obras, engarrafamentos e o comen-
tário óbvio: “Imagina na Copa”. O 
novo prefeito dará conta de suas pro-
messas?  Veja algumas delas e cobre:

Saúde - Construir mais 70 clí-
nicas da Família, contratar mais dois 
mil médicos e reformar 54 postos de 
saúde, garantir atendimento preventi-
vo de saúde a todo cidadão e reduzir 
o tempo de espera para consultas mé-
dicas, nas emergências municipais e 
nos hospitais da prefeitura.

Educação - Tornar o Rio a 
melhor cidade no ensino funda-
mental, abrir 30 mil vagas para a 
educação infantil, 120 novos EDIs, 
ensino integral para 240 mil crian-
ças e garantir que 95% das crianças 
com sete anos idade estejam alfabe-
tizadas.

Moradia - Concluir as obras 
do projeto Porto Maravilha, cons-
truir mais 50 mil casas populares, 
urbanizar 100 comunidades, recu-
perar 755 km de ruas, retirar famí-

lias de áreas de alto risco (encostas) 
e implantar UPP Social nas áreas 
pacifi cadas.

Transportes - Integrar o sis-
tema de transporte ao bilhete único 
Carioca, concluir a TransCarioca, 
TransOlímpica e TransBrasil, inte-
grar a cidade com corredores ex-
pressos para BRT, implantar uma 
rede de 30 km de veículos leves 
sobre trilho no Centro e no Porto, 
reduzir em 15% a taxa de acidentes 
com vítima no trânsito.

Investimentos - Dar con-
tinuidade ao plano de desenvol-
vimento da Zona Norte e da Zona 
Oeste, concluir as obras de urbani-
zação do Porto Maravilha, ampliar 
o sistema de coleta seletiva.

Meio ambiente - Refl ores-
tar 600 hectares e plantar 500 mil 
árvores, implantar 150 km de ci-
clovias, e integrá-las aos terminais 
de ônibus e metrô e coletar 25% de 
todo o lixo reciclável produzido na 
cidade.

Conservação - Recapear 
1350 mil km de vias, revitalizar 
700 mil m² de calçadas e cinco mil 
rampas.

MICHELE, do Espaço Saúde, orienta Emília Bernarda
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Além de não cumprir com o 
dever de esclarecer a comunida-
de universitária sobre o que é a 
Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh) e quais as 
implicações para a universidade, 
caso o Conselho Universitário 
aprove que ela irá administrar 
os HUs, agora o reitor Carlos Levi 
passou a orientar seu pessoal a 
não participar de discussões sobre 
o tema promovidas pela comuni-
dade universitária. 

Os integrantes da Frente em 
Defesa dos Hospitais Universitá-
rios informaram, na abertura do 
debate realizado na 
quarta-feira, dia 10, 
no auditório do Qui-
nhentão (CCS), que 
o chefe de gabinete 
da Reitoria, Marcelo 
Land, e o professor 
da Faculdade de 
Medicina, Amâncio 
Paulino, que asses-
sora o reitor sobre a 
Ebserh, recusaram 
o convite para debater com os três 
segmentos universitários.  

O reitor ainda fez pior que 
tentar atropelar os anseios da 
comunidade universitária, na sua 
tentativa de esvaziar a discussão 
sobre a Ebserh. Um dia após o 
debate no Quinhentão, Carlos Levi 
dirigiu uma reunião fechada de 
diretores dos HUs, numa atitude ar-
rogante e cada vez mais descolada 
da reivindicação da comunidade, 
que quer debater a Ebserh. 

     
Perigos futuros  

Apesar da ausência da Reitoria 
e do representante dos defensores 
da Ebserh, a atividade no Quinhen-
tão foi esclarecedora para os traba-
lhadores e os estudantes presentes. 
Lucieni Pereira da Silva, auditora 
do Tribunal de Contas da União 
(TCU) e presidente da Associação 

Reitor adotou 
uma atitude 
arrogante e 
cada vez mais 
descolada da 
reivindicação 
da comunida-
de, que quer 
debater a 
Ebserh       

Ebserh pode virar subsidiária
Nacional de Auditores de Controle 
Externo dos Tribunais de Contas 
do Brasil, chamou a atenção para 
outros aspectos da Ebserh que 
comprometem o atendimento à 
população, o ensino e a pesquisa, 
e a autonomia universitária.  

A Ebserh, segundo a auditora, 
é consequência do pacto econô-
mico de ajuste fiscal que passou 
a existir a partir de 2000, como 
parte das reformas de Estado, com 
o objetivo de pôr freio nos gastos de 
estados e municípios. Mas o que o 
governo deseja mesmo é emplacar 
as fundações, para que prefeitos e 

governadores possam 
contratar. Embora os 
gastos com celetistas 
sejam maiores do que 
com servidores.  

“Não tenho a ver-
dade e nem a cer-
teza de tudo. Venho 
compartilhar uma 
reflexão e reuni ar-
gumentos para isso. 
Não sou contra em 

cima de uma verdade sacrossanta, 
porém enxergo que público e pri-
vado não podem se fundir, porque 
não dá bom resultado. Porque é 
complexo gerir o bem do povo”, 
esclarece Lucieni à atenta plateia 
no Quinhentão.

 Subsidiária
Na forma como é constituída, 

por uma medida provisória, a 
Ebserh se torna uma subsidiária, 
alertou Lucieni. Essa mudança é 
fácil de ocorrer porque será im-
possível para a Ebserh, com um 
escritório em Brasília, gerir os 46 
hospitais universitários país afo-
ra. E, segundo a auditora, embora 
tenha sido retirado do nome da 
empresa as palavras “sociedade 
anônima”, por conta da pressão 
dos movimentos sindical e social, 
a Ebserh foi gestada e formada 

como S.A., cuja lógica é lucro e 
prejuízo.

Outra questão levantada por 
Lucieni é em relação a quem a 
empresa deve obediência. Como a 
Ebserh é personalidade de direito 
privado e a universidade é de 
natureza pública, ela está vincu-
lada ao Ministério da Educação e 
não aos hospitais universitários. 
Portanto, em caso de conflito 
trabalhista, por exemplo, a Ebserh 
agirá com autonomia própria 
sem ouvir a universidade. E de 
repente, bens dos hospitais estão 
sendo penhorados pela Justiça do 
Trabalho.

Disparidade
Lucieni mostrou planilha 

orçamentária para os HUs, este 
ano. O Complexo Hospitalar e de 
Saúde da UFRJ, que administra 
nove hospitais, recebeu do MEC 
R$ 375.972.410,70. Enquanto 
que o Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre (HCPA), sozinho 
embolsou da mesma fonte R$ 
486.258.564,88. O HCPA que tem 

duas portas de entrada: particular 
e Sistema Único de Saúde (SUS), é 
usado como modelo pelo governo 
federal para convencer reitores e 
diretores de HUs a apoiarem a 
Ebserh.  

Reflexão
A auditora encerra sua expla-

nação no debate com uma men-
sagem para reflexão da academia. 
Ela mostrou a participação do ex-
reitor da UFRJ, Aloísio Teixeira, em 
abril de 2011, no seminário reali-

zado pela Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão, em Brasília, 
quando ele afirmou, à época: “A 
MP 520 permite as contratações 
temporárias de que precisamos, 
mas tira a gestão dos hospitais 
universitários da universidade. 
Antes, o problema era que nós tí-
nhamos dois tipos de profissionais 
diferentes trabalhando no mesmo 
espaço. Agora, estamos em um 
caminho que significa um novo 
golpe a algo que nos é caro: a 
autonomia universitária”. 

EBSERH

Vem aí a IV Feira de Talentos da UFRJ
Homenagem ao Dia do Servidor Público

Dias 8 e 9 de novembro 
no prédio da Reitoria

Shows 
Artesanato 

Feira MIX
Saúde do Trabalhador

DVST
Oficinas do Sintufrj

Espaço Saúde do Sintufrj
Gastronomia e etc.

Os interessados podem se inscrever no site da PR-4, que está 
oferecendo infraestrutura (www.pr4.ufrj.br)

Participe! Inscreva-se!

Programação:

A AUDITORA Lucieni da Silva, do TCU, chamou atenção para os vários aspectos da Ebserh 
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Os trabalhadores da UFRJ 
estão prestes a ganhar um “mapa 
da mina” muito especial: em vez 
de levar a um baú de moedas de 
ouro, dá o caminho das pedras de 
como viver mais e melhor. Não 
se trata de um manual da dieta 
infalível e muito menos de um 
livro de receitas inusitadas. Ainda 
sem nome, a futura publicação foi 
elaborada pelas nutricionistas da 
Divisão de Saúde do Trabalhador 
(DVST), Vera Assunção e Márcia 
Lacombe da Fonseca.

“É um mapa, porque ajuda a 
pessoa a saber como questionar 
sua alimentação; e, mina, porque 
indica onde buscar as informa-
ções”, defi ne Vera, a responsável 
por pesquisar e escrever as 20 
páginas de informações e dicas 
de nutrição, cujo conteúdo passou 
pela revisão rigorosa de Márcia. 
A iniciativa, inédita na UFRJ, foi 
inspirada nos diagnósticos de 
servidores a partir de 1999, que 
revelaram a incidência de hiper-
tensos e diabéticos. 

Patologias em alta
De 1999 até hoje, Márcia e 

Vera constataram que, entre os 
trabalhadores da UFRJ atendidos 
no setor de Nutrição da DVST, 
continuava em franco crescimento 
a incidência de hipertensão e dia-
betes em pacientes com patologias 
confi rmadas como a obesidade e 
a dislipidemia (presença de níveis 
elevados ou anormais de lipídios e/
ou lipoproteínas no sangue). 

Por isso, o guia da vida saudável 
que elas produziram começa ex-
plicando o que é nutrição e como é 
importante uma consulta regular a 
um nutricionista. Segundo Vera, hoje 
em dia esses profi ssionais vão à casa 
das pessoas, assessoram o paciente 
sobre como devem fazer as compras 
de supermercado, como usar os ali-
mentos de forma consciente, o tipo de 
panela ideal a ser utilizada, o preparo 
dos pratos e como reaproveitar as 
sobras, com a intenção de diminuir os 
descartes, o lixo.  “Dá para aproveitar 
tudo, inclusive as cascas”, diz.  

Mas, observa Vera, ainda são 
poucos os médicos que encami-
nham pacientes a nutricionistas. A 
DVST, acrescenta, é exemplo da boa 
prática, por isso consegue reverter 
casos de obesidade sem cirurgia. 
“A pessoa recupera a saúde e a 

Nutricionistas da DVST 
vão lançar guia de saúde

SAÚDE

Iniciativa baseou-se no 
aumento de doenças 
como hipertensão 
e diabetes em 
trabalhadores com 
sobrepeso

Para Vera Assunção, o ideal para qualquer 
pessoa com sobrepeso é a reeducação alimentar, 
porque vai além da dieta, e ainda junta a família 
do paciente, que se envolve no processo em busca 
de qualidade de vida. 

“A reeducação alimentar passa por uma fi loso-
fi a de vida; a dieta é um processo individual, porque 
depende de cálculos de peso, altura e do IMC (índice 
de massa corpórea)”, ensina a nutricionista. 

Segundo Vera, a reeducação alimentar pode 

Alerta aos novos concursados
autoestima, porque a qualidade 
de vida melhora sensivelmente. 
E a nutrição e a qualidade de 
vida andam juntas”, afi rma a 
nutricionista.

Não é livro de receitas
“Não é um receituário de bolo 

nem um manual de cozinha, por-
que nutricionista não é condutora 
de fogão”, faz questão de frisar 
Vera, redefi nindo o mapa da mina 
como sendo um “orientador que a 
pessoa pode consultar da maneira 
que quiser”. “Por isso”, justifi ca, 
“fi zemos uma publicação versátil, 
com as informações separadas por 
tópicos, usamos uma linguagem 
simples e direta, ou seja, sem ter-
mos técnicos e fl oreios”.  

O manual chama a atenção 
sobre a importância de se ler os 
rótulos dos produtos e dos perigos 
dos alimentos com sódio e açúcar. 
Ensina, por exemplo, onde estão os 
minerais e as vitaminas; relaciona os 
alimentos e suas funções no organis-
mo e orienta sobre como devem ser 
preparados e consumidos; e alerta 
para a necessidade da atividade física. 

Vera promete muitas surpresas 
aos leitores. “As pessoas não ima-
ginam que em tão pouco espaço 
conseguimos concentrar todas 
as informações realmente úteis, 
além de muitas dicas”, garante a 
nutricionista.  

Na atividade do Dia Nacional do Coração or-
ganizada pela DVST, há duas semanas, no hall da 
Reitoria, em parceria com o setor de Cardiologia 
do HU, Escola de Educação Física e Desporto, 
Instituto de Nutrição Josué de Castro e Espaço 
Saúde do Sintufrj, o resultado das coletas de 
dados e das medições feitas  pelos nutricionistas 
constatou que a hipertensão ainda está no topo 
das patologias apresentadas pelos trabalhadores 
da universidade, seguida da diabetes. 

Mas o que mais chamou a atenção da nutri-
cionista Vera Assunção foi o fato de que muitos 
dos que procuraram atendimento ingressaram 
na UFRJ nos últimos dois anos. “Eles apresen-
taram problemas de sobrepeso, hipertensão e 

diabetes, que foram detectados nos exames, 
feitos na hora, de glicemia, triglicerídio, coles-
terol e medição de pressão”, informou. 

Nessa atividade em que a porta de entrada 
foi a nutrição, ficou provada, mais uma vez, a 
importância da consulta regular a um nutri-
cionista. Márcia Lacombe da Fonseca dedica-se 
mais à parte de atendimento, diariamente, 
na DVST e não faz distinção entre efetivos do 
quadro, terceirizados e prestadores de serviço. 
Uma consulta com Márcia é demorada, pois 
ela é minuciosa em todos os detalhes, até na 
prescrição da dieta e na marcação da próxima 
visita ao seu consultório, geralmente um mês 
depois.    

Redução alimentar versus dieta
ser feita em grupo, a partir de uma palestra. É 
abrangente. Mas, antes de tudo, ela recomenda 
que a pessoa vá ao médico fazer os exames para 
saber se tem alguma patologia (doença). Se for 
um médico consciente, ele a encaminhará ao 
nutricionista. 

De acordo com a nutricionista, as dietas po-
dem variar de 1.500 a 3.000 calorias, dependendo 
do biótipo de cada um e da patologia existente 
ou não.  

A INICIATIVA das nutricionistas Márcia Lacombe da Fonseca e Vera Assunção é inédita na UFRJ
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MOVIMENTO

O ano está terminando e, pelo 
visto, ainda vai demorar para que 
os trabalhadores da UFRJ passem 
a exercer o controle social e de-
mocrático através das Comissões 
Internas de Saúde do Servidor 
Público (Cissps). Isso porque até 
agora a Pró-Reitoria de Pessoal 
(PR-4) não encaminhou, para 
publicação no boletim da insti-
tuição, a portaria regulamentando 
as Cissps na universidade, o que 
estava previsto para ocorrer antes 
do segundo semestre.

Em maio, a comissão com-
posta pela Divisão de Saúde 
do Trabalhador (DVST) e pelo 
Sintufrj entregou ao pró-reitor 
Roberto Gambine a proposta de 
regulamento das Cissps. O texto 
original passou por várias cor-
reções e emendas até finalmente 
ser aprovado pela equipe da PR-4. 
Depois disso, a expectativa era de 
que as Cissps fossem imediata-
mente oficializadas e as eleições de 
seus representantes por unidades 
realizadas.

Saúde e qualidade de vida 
no ambiente de trabalho, 
um direito de todos

Em janeiro deste ano, a di-
reção do Sintufrj deflagrou um 
movimento de resgate de uma das 
principais bandeiras de luta da 
entidade há duas décadas: a saúde 

Reitoria, cadê a portaria das Cissps?

do trabalhador. Todas as semanas, 
o sindicato realizou reuniões 
nas unidades conscientizando a 
categoria sobre a importância de 
garantir um ambiente adequado 
ao desenvolvimento das tarefas 
profissionais, como também 
tivesse respeitado o direito aos 
adicionais a que fizesse jus. 

As Colsats foram uma con-
quista dos trabalhadores da uni-
versidade em 2003, quando a 
proposta do Sintufrj foi aprovada 
no 1º Seminário de Políticas de 
Saúde Integral do Trabalhador 

da UFRJ, realizado pela PR-4. O 
evento também deliberou pela 
institucionalização das Colsats. 

Das Colsats às Cissps
Como o governo federal 

decidiu adotar uma política de 
saúde do trabalhador para o 
funcionalismo federal e a UFRJ 
transformou a DVST, através de 
convênio com o Ministério do 
Planejamento, numa unidade do 
Subsistema Integrado de Atenção 
à Saúde do Servidor (Siass), a di-
reção sindical optou por trabalhar 

em conjunto com a universidade 
para garantir os benefícios à 
categoria. Essa decisão implicou 
na adoção das Cissps, que são as 
comissões previstas no Siass, no 
lugar das Colsats.

“O nome não importa. O que 
nos interessa é que essas comis-
sões funcionem pela ótica do 
trabalhador”, ressaltou na época 
a coordenadora sindical Gerly Mi-
celi. E foi com este objetivo que o 
técnico em segurança do trabalho 
e ex-diretor do Sintufrj, Huascar 
Costa Filho, atuou na comissão 

criada pela DVST representando 
o Sindicato.

“O mérito maior do nosso 
trabalho foi ousar na busca de 
ampliar o máximo possível os 
direitos dos trabalhadores nas 
comissões”, disse Huascar. 

Consta do regulamento, por 
exemplo, que o objetivo das 
Cossps, na UFRJ, é “valorizar e es-
timular a participação dos traba-
lhadores enquanto protagonistas 
e detentores de conhecimento do 
processo de trabalho, na pers-
pectiva de agentes transforma-
dores da realidade. Propor ações 
voltadas à promoção da saúde 
e à humanização do trabalho, 
em especial para a melhoria das 
condições de trabalho, prevenção 
de acidentes e agravos à saúde 
e de doenças relacionadas ao 
trabalho. Propor atividades que 
desenvolvam atitudes de corres-
ponsabilidade no gerenciamento 
de saúde e de segurança, desta 
forma contribuindo para a me-
lhoria das relações e do processo 
de trabalho.”   

 A Reitoria precisará oferecer 
cursos aos eleitos para as Cissps 
para prepará-los para atuar 
como vigilantes dos ambientes de 
trabalho, conforme determina o 
Decreto nº 6.833, de 29 de abril 
2009, do Ministério do Planeja-
mento, que instituiu o Siass.    

CAMPUS Praia Vermelha: uma das 22 reuniões organizada pelo Sintufrj 

Um grupo de administradores 
de edifícios da UFRJ se reuniu 
com a direção do Sintufrj, dia 
10, para tratar do seu enquadra-
mento no Plano de Carreira dos 
Cargos Técnico-Administrativos 
(PCCTAE). De acordo com os 
trabalhadores, a complexidade da 
função e o requisito para o cargo 
não estão refletidos na classe para 
o qual foram enquadrados a época.

Os administradores da decania 
do Centro de Ciências da Saúde, 
Rafael Martins e Viviane Vidal, são 
os que mais sentem a discrepância 
no cargo, pois são funcionários 
novos e não têm percentuais acu-
mulados no contracheque. “Entra-
mos em contato com o Sindicato, 

pois a complexidade e o requisito 
escolar não são condizentes com 
a classe em que estamos, que é 
a C. Deveríamos minimamente 
ser enquadrados na classe D”, 
argumentam.

 “O auxiliar administrativo, 
por exemplo, que pediu equipa-
ração ao assistente, a exigência 
é o nível fundamental. Mas ga-
nha 15% se tem um diploma de 
graduação. Nós que já entramos 
com o requisito de nível médio 
temos maior complexidade no 
fazer, permanecemos na classe C 
sem direito a nada. E aí é injusto”, 
completa Rafael.

Os administradores de edifí-
cios, que são 64 em atividade na 

UFRJ, estão na classe C. Uma boa 
leva veio do concurso de 2009 em 
diante, como Marcos Dias, admi-
nistrador da decania do Centro 
de Ciências Matemáticas e da 
Natureza, José Maria Bezerra, da 
decania do Centro de Tecnologia 
e Inaldo José, da Escola Politéc-
nica. “Desde que entrei em 2010 
senti a diferença. Pensei em levar 
o problema sozinho e vi que seria 
melhor entrar em contato com o 
Sindicato e levar a luta conjunta”, 
declara Inaldo.  

Além dos funcionários mais 
recentes, o pessoal mais velho tam-
bém está junto no pleito. “Primeiro 
ficamos lá embaixo no enquadra-
mento. E ao longo dos anos nossa 

Administradores de edifícios reivindicam enquadramento
CARREIRA

administração ficou bem mais 
complexa. Temos as subestações de 
energia, a maioria muito antiga. 
Saber de segurança do trabalho é 
fundamental. Eu, por exemplo, 
tenho que ter conhecimento de 
segurança nuclear, pois convivo 
com duas fontes nucleares no 
subsolo do prédio”, relata Sérvulo 
José, administrador do Instituto de 
Geociências desde 1993.

Nova reunião será marcada
Foi uma primeira reunião em 

que a direção ouviu os trabalhado-
res. A partir daí o Sintufrj reunirá 
informações e elementos, conver-
sará com a Pró-Reitoria de Pessoal 
e fará uma avaliação para ver qual 

a melhor forma de encaminhar o 
pleito. Assim procedeu com os au-
xiliares de enfermagem, auxiliares 
administrativos e operadores de 
máquinas agrícolas. 

A possibilidade de recorrer à 
esfera judicial também foi debatida 
na reunião, e a maioria decidiu que 
este será um recurso a ser utilizado 
depois de esgotadas todas as possibi-
lidades no campo administrativo e 
político. Foi explicado pela direção 
e absorvido pelos presentes que o 
primeiro passo para encaminhar 
de forma segura o pleito, deve ser o 
administrativo. Uma nova reunião 
será marcada com os administrado-
res de edifícios para dar andamento 
à questão.

A comissão e o Sintufrj, após o período de entrega dos formulários, fizeram uma reunião com o reitor, na qual foi avaliado que 
é importante fazer uma reunião com o conjunto dos auxiliares administrativos para o andamento do processo. 

Auxiliares Administrativos
PRÓXIMOS PASSOS DO PROCESSO

Dia 17, às 10h, no auditório da EBA - 6º andar, prédio da Reitoria 
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DEBATE integrou diversos momentos históricos da Universidade

A EXPOSIÇÃO ITINERANTE está percorrendo várias unidades da UFRJ

Uma emocionante viagem no 
tempo ao longo de 28 anos de histó-
ria do movimento dos trabalhadores 
em educação da UFRJ, com muitas 
lutas, greves, ocupações, passeatas, 
vitórias e derrotas. Tudo isso re-
gistrado nas páginas do Jornal do 
Sintufrj. Esta foi a tônica da exposi-
ção organizada pelo Sintufrj – que 
apresenta uma seleção de capas do 
jornal e está em itinerância pelos 
campi da Universidade. 

A abertura da mostra, no hall 
da Reitoria, no último dia 9, teve 
também mesa-redonda com a par-
ticipação de dois ex-dirigentes do 
Sintufrj: Carlos Maldonado e Ro-
berto Gambine, hoje pró-reitor de 
Pessoal. E também de um servidor 
recém-chegado à UFRJ, Thiago 
Meyer, trabalhador da Faculdade de 
Farmácia, mas que já se integrou ao 
movimento e que, no debate, apre-
sentou a sua perspectiva de futuro 
para o jornal.

Para ilustrar a importância 
da continuidade da publicação do 
jornal (em contraposição aos que 
afi rmam que a internet vai levar a 
mídia impressa a sucumbir), Car-
los Maldonado abriu seu histórico 
lembrando que um importante jor-
nal inglês está se mobilizando para 
estender sua tiragem ao Brasil, o 
que consolida a ideia de que a pu-
blicação do jornal tem seu público, 
continua rentável e relevante.

Maldonado, que esteve à frente 
da entidade em momentos impor-
tantes, como a transição entre a 
Associação e o Sindicato e de enfren-
tamentos, como à gestão de Macu-
lan e aos desmandos de Collor e Vi-
lhena, lembrou a época dos boletins 
rodados em mimeógrafos que fo-
mentaram as mobilizações e foram 
o combustível para a primeira greve.

Para Roberto Gambine, chegar 
ao número 1000 já é, por si só, mo-
tivo de comemoração, pois, segundo 
ele, não é um feito comum jornais 
de sindicato ou mesmo de diferentes 
organizações chegarem a esta marca.

Ele destacou a importância dos 
investimentos das diversas gestões 
na organização do jornal, em pro-
fi ssionais e equipamentos, uma de-
cisão política e administrativa com 
a fi nalidade de informar a categoria 
sobre as informações importantes e 
os atos de seus dirigentes.

Por isso ele ressalta o feito pa-
radigmático dos trabalhadores da 
universidade que, através de sua 
organização, chegaram à edição de 
número 1000.

“A gente sabe a importância 
desse instrumento político”, co-
mentou ele, argumentando que as 
classes poderosas que controlam a 
mídia não têm a menor dúvida de 
usar seus instrumentos em defesa de 
seus interesses.

“Tenho que falar do porvir. O 
que espero é que o Jornal do Sintufrj 

Jornal do Sintufrj: 1000 edições a serviço da categoria

Surpresa
Além da exposição dos ban-

ners com capas selecionadas do 
jornal, o público foi presenteado 
com exemplares da publicação 
especial “Páginas da Histó-
ria - Jornal 1000”, um registro 
ilustrado destes 28 anos. Ao fi m 
da cerimônia, os presentes pude-
ram assistir ao fi lme preparado 
pelo Sintufrj em homenagem 
ao marco das mil edições, com 
depoimentos de alguns sindica-
lizados e dirigentes que ajuda-
ram a reconstruir um pouco a 
história e importância de nosso 
jornal. Entre eles a aposentada 
Noêmia Guimarães Pereira, de 
90 anos, que guarda a memória 
de grande parte da trajetória de 
nossa categoria, assim como os 
antigos coordenadores da enti-
dade, como Marcílio Lourenço, 
Lenin Pires e Ana Maria Ribeiro, 
e Neuza Luzia, atual coordena-
dora-geral do Sindicato.

“O jornal é necessário por-
que é através dele que tomo 
conhecimento de todo o mo-
vimento. Minha idade já não 
permite que eu frequente as reu-
niões, mas sempre que consigo 
oportunidade, estou presente, 
e o maior conhecimento do 
desenvolvimento das lutas do 
Sindicato, das suas mudanças 
e do trabalho da diretoria se dá 
através do jornal”, disse Noêmia 
Guimarães.

JORNAL 1000

chegue à edição número 2000”, dis-
se Thiago Meyer, destacando a im-
portância do jornal para a unidade 
da categoria num momento em que 
o neoliberalismo continua dissemi-
nando sua cultura do individualis-
mo.  “O Jornal do Sintufrj tem que 
fazer a diferença como instrumento 
de unidade”, disse. 

Momentos de luta
A dinâmica na mesa-redonda 

trouxe uma novidade muito interes-
sante. Os debatedores comentaram 
sobre algumas das principais capas 
do jornal que eram escolhidas ale-
atoriamente. Gambine falou sobre 
a capa que desencadeou a campa-
nha “Fora Vilhena”, discorrendo 
sobre o episódio da desocupação da 
Reitoria, com a chegada da polícia, 
e detalhando a luta que começou 
no fi m da década de 90 e chegou a 
2002.

Carlos Maldonado, sobre a capa 
com a manchete “Fora Bush”, re-
memorou o protesto da categoria 
na vinda do presidente americano 
ao Brasil. E destacou um momen-

to importante daquele período, em 
que o jornal foi ameaçado, quando 
denunciou um dos procuradores da 
UFRJ por negligenciar demandas da 
categoria. Foi processado, mas ga-
nhou na Justiça direito de informar 
a categoria.

Thiago comentou a capa “Edu-
cação não rima com lucro”, que, 
embora seja de 1995, ainda é atual. 
Ele comparou aquela época com 
a atual luta contra a Ebserh, que é 
também a luta contra a privatização 
de direitos importantes para o povo. 

A coordenadora-geral do Sin-
tufrj Noemi de Andrade destacou a 
importância das histórias de luta 
registradas pelo jornal e lembrada 
pelos presentes, mas destacou que 
toda história tem seus bastidores e 
que esta história precisa ser contada. 
“Isso tudo não surgiu do nada”.

Fortunato Mauro, ex-coor-
denador do Sintufrj, lembrou a 
importância do jornal para a luta 
contra-hegemônica diante do poder 
da chamada grande mídia e pela 
democratização da comunicação.

Para exemplifi car a impor-

tância do jornal, Wander de Araújo 
lembrou que é comum os servido-
res chegarem no início da semana 
ao trabalho procurando o jornal 
do Sindicato disposto nas unidades 
para inteirar-se das notícias impor-
tantes da categoria.

A coordenadora-geral do Sin-
tufrj Neuza Luzia ressaltou o acer-
to na fala de Thiago ao afi rmar o 
movimento que o Sintufrj faz no 
sentido contrário ao individualis-
mo preconizado pelo neolibera-
lismo: “Nossa geração tem muito 
orgulho de fazer um movimento 
em defesa da universidade, como 
em 1986, quando abrimos mão 
da isonomia contra a imposição 
de um projeto do governo que le-
vava à privatização”. E, colocou 
em pauta a questão: “Ainda existe 
mercado para o jornal impresso? 
Este ainda cumpre um papel im-
portante na categoria?”

Gambine avaliou que há mui-
ta informação na mídia eletrônica, 
mas nem sempre de qualidade, e 
abordou o impacto que o Jornal do 
Sintufrj tem na UFRJ, com suas de-

núncias e informações.
“Acho que a mídia impressa 

continua fundamental”, afi rmou 
Carlos Maldonado. “Não signifi -
ca que tem que ser contra a mídia 
eletrônica. Mas o jornal impresso, 
papel, é um instrumento impor-
tante. Inclusive de aproximação da 
categoria.”

Thiago recordou uma frase 
importante de um antigo diretor, 
Oswaldo, “Meu partido é a UFRJ”, 
para chamar à razão grupos que 
não entendem a importância de 
integração nas lutas em defesa da 
universidade. “Enquanto não hou-
ver unidade, não conseguiremos ser 
vitoriosos”, disse ele, também ressal-
tando o papel do jornal em defesa da 
universidade.
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Em seus 60 anos de existên-
cia o Colégio de Aplicação da 
UFRJ (CAp) não tinha o apoio 
do Serviço Social na sua estru-
tura administrativa. O serviço, 
fundamental para o trabalho 
pedagógico de uma escola de 
educação básica e para atendi-
mento das demandas dos alunos 
e seus familiares, só passou a 
existir a partir de 2010. Essa foi 
uma conquista da comunidade 
acadêmica, mas que a atual 
direção do CAp julga não ser 
relevante. 

Segundo informações que 
chegaram ao Sindicato, a dire-
ção do CAp sugere que o Serviço 
Social do colégio seja transfe-
rido para a Superintendência 
Geral de Políticas Estudantis 
(SuperEst). A diretora Celina 
Maria de Souza foi procurada 
insistentemente pelo Jornal do 

Com a greve houve a necessi-
dade da construção do calendário 
de reposição das aulas. Isto foi feito 
para toda a universidade. No caso 
do Colégio de Aplicação (CAp), a 
decisão foi tomada no Conselho Pe-
dagógico e aprovada no Conselho 
Universitário em 13 de setembro de 
2012. Isto significou trabalho para 
todos os servidores aos sábados até 
dezembro de 2013.

Os funcionários técnico-admi-
nistrativos, assim como os profes-
sores, entenderam a necessidade 
da reposição, mas os funcionários 
estão com um problema em relação 
aos seus benefícios. No pagamento 
dos benefícios da UFRJ há uma 
padronização referente a 22 dias de 
trabalho e não é prevista uma repo-
sição aos sábados como neste caso. 
A diretoria do Sintufrj procurou a 
direção do CAp, que respondeu que 
o problema é com a Pró-Reitoria de 

Problemas no Colégio de Aplicação

MOVIMENTO

CAp não tem mais serviço social
Sintufrj para explicar seus mo-
tivos, mas não retornou os con-
tatos. A própria coordenadora-
geral do Sindicato, Neuza Luzia, 
tentou falar com a diretora e 
nem sequer foi atendida pela 
professora. Ela recebeu apenas 
o recado enviado por secretária: 
“Não tenho nada a declarar”.

O silêncio da diretora do 
CAp perante a questão não 
será obstáculo para o Sintufrj. 
Estamos cobrando informações 
e reivindicando o debate sobre a 
questão. Em que espaço acadê-
mico esta discussão foi travada 
para se chegar à conclusão 
de que não há necessidade 
de um assistente social no 
CAp?  O que pensam os pais a 
respeito? Foram consultados?  
São perguntas que não podem 
ficar sem resposta. E vamos 
ao debate.

Funcionários querem benefícios 
Pessoal (PR-4). 

Diante do impasse com a di-
reção do CAp, o Sintufrj procurou 
a superintendência da PR-4 para 
realizar uma reunião. Infeliz-
mente alegou-se falta de agenda 
e a discussão não pôde ser feita. 
Para tentar resolver o problema, 
a direção do Sintufrj encaminhou 
ofício à PR-4 para discutir a situa-
ção dos benefícios para o trabalho 
aos sábados até dezembro de 2013.

É importante ressaltar que os 
técnicos-administrativos organiza-
ram-se e sugeriram uma escala que 
garantisse a reposição, já vislum-
brando problemas como a questão 
dos benefícios. A sugestão não foi 
aceita, sendo colocada então a pro-
posta da direção, que foi aprovada no 
Conselho Pedagógico e no Consuni.

O Sintufrj informa que está bus-
cando um desfecho para o problema 
junto à PR-4.  

Hugo Chávez obteve 7,4 mi-
lhões de votos (54,4%) nas eleições 
presidenciais realizadas no último 
dia 7, com a participação popular 
recorde de 80,94% dos 19 milhões 
de venezuelanos. Na Venezuela, o 
voto não é obrigatório. O opositor, 
Henrique Capriles, recebeu 6,1 
milhões de votos. Foi a terceira 
reeleição de Chávez, que governará 
até 2019.

Não é novidade que a cha-
mada grande mídia, na defesa de 
interesses de classe, ridiculariza 
Chávez, torcendo pela queda do 
“ditador populista”. Tanto que, 
ressentidos, alguns articulistas 
deram a vitória moral a Henri-
ques Capriles, representante dos 

Mídia tenta minimizar
vitória de Chávez

ricos e que reuniu os partidos 
de oposição. Mas nem mesmo 
abrindo mão do discurso neo-
liberal ele conseguiu derrotar 
Chávez. 

Chávez é um crítico do im-
perialismo, do neoliberalismo, 
defensor da cooperação entra 
as nações pobres, do socialis-
mo e adotou projetos sociais a 
exemplo do brasileiro “Minha 
casa,minha vida”.

No dia seguinte, a presidente 
Dilma Rousseff parabenizou Chá-
vez pela vitória, elogiou a eleição 
e disse que o Brasil está pronto a 
colaborar com a Venezuela para a 
construção de uma América do Sul 
mais justa e igualitária.

CHÁVEZ, eleito, na Venezuela onde o voto não é obrigatório 
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Em setembro de 2011, o Sintufrj lançou o Caderno de Unidades, que semanalmente vem 
encartado no Jornal do Sintufrj. O propósito do projeto editorial é dar visibilidade à produção 
dos técnicos-administrativos e professores e mostrar à comunidade universitária o que cada 
unidade produz. 

A publicação também dá ênfase à história da unidade e suas particularidades, contadas 
pelos trabalhadores. As tarefas de cada um – do servente ao diretor – que, juntas, somam o 
que de melhor a universidade oferece para o público interno e a sociedade. E o investimento 
na pesquisa e na extensão que resultar em benefícios imediatos à população.  

Como a iniciativa agradou à categoria, a direção sindical resolveu dar um acabamento mais 
sofi sticado ao conteúdo dos suplementos e presentear os técnicos-administrativos. Assim, em 
dezembro de 2011 foi editado o volume 1 do Caderno de Unidades em formato de revista. As 
próximas edições virão.   

Em virtude da greve dos trabalhadores e, agora, da proximidade da eleição sindical, a pu-
blicação foi suspensa. Somente circulará na próxima semana uma edição que já estava pronta 
antes da defl agração do movimento grevista. 

Desvendando a UFRJ e 
valorizando os profissionais
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