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Mobilização é a palavra de ordem da 
Fasubra para barrar a intenção do governo 
de excluir os aposentados dos incentivos à 
capacitação e à qualificação. Essa ameaça, 
que fere um princípio fundamental do 
movimento dos técnicos-administrativos 
das Ifes: a paridade, foi expressa no texto 
de minuta do governo com a intenção 

Acordo de greve na mira do governo

Dias: domingo,10, segunda-feira,11, e terça-feira, 12 de fevereiro.
Horário: a partir das 14h.
Local: Espaço Cultural, na Cidade Universitária.
Tragam seus filhos, netos, sobrinhos para se divertir a valer ao som de marchinhas e sambas-enredo.  

No dia 6 de março, Brasília vai tremer com a Marcha da Classe Trabalhadora que 
a CUT, CTB e outras centrais sindicais estão organizando com os sindicatos filiados, da 
cidade e do campo. 

A manifestação, que reunirá milhares de pessoas, é pela defesa das seguintes 
reivindicações: fim do fator previdenciário e contra o aumento da idade mínima; 

de uniformizar a aplicação da Lei n° 
12.722/2012 (lei da carreira dos TAEs) em 
todas as instituições. O secretário de Relações 
do Trabalho do MPOG, Sérgio Mendonça, 
solicitou à Fasubra prazo até março para 
o governo se manifestar definitivamente 
sobre a questão.

Como forma de pressão, várias ações 

lideradas pelos sindicatos, em suas bases, 
e pela Fasubra, em Brasília, estão previstas 
para ocorrer de 18 a 22 de fevereiro. Em 
março a Fasubra realiza plenária nacional 
(dias 8, 9 e 10), quando a categoria decidirá 
o que fazer para defender o cumprimento do 
acordo da greve de 2012 – caso o governo 
continue “interpretando” do seu jeito o 

documento, assinado com a Federação, 
que pôs fim à greve de cem dias nas uni-
versidades. Outra tarefa da plenária será 
organizar a  Campanha Salarial 2013. 

Ainda em fevereiro, dias 19, 20 e 21, o 
funcionalismo público federal agita o país 
lançando a campanha salarial unificada. 
Página 3

CAMPANHA SALARIAL 2013 

Marcha da Classe Trabalhadora
redução da jornada de trabalho sem redução de salário; ratificação da Convenção 158 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e regulamentação da Convenção 
151 da OIT; 10% do Produto Interno Bruto (PIB), que é toda a riqueza produzida 
pelo país, para a educação e 10% para a saúde; reforma agrária e valorização das 
aposentadorias. 

Matinês de carnaval 
no Sindicato
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Carnaval no 
IPPMG

O despejo de dezenas de repre-
sentantes de 17 etnias indígenas 
que se instalaram ao longo dos 
últimos anos no antigo Museu do 
Índio (atual Aldeia Maracanã), 
no Maracanã, parecia iminen-
te. Volta e meia, a cidade era 
sacudida pelo noticiário de que 
máquinas estavam demolindo 
muros no local ou batalhões da 
polícia cercavam a área e dia após 
dia grupos de ativistas se dirigiam 
para lá se revezando na resistência 
à expulsão dos índios e à demo-
lição do prédio. O sentimento 
comum era a necessidade de 
defesa de um patrimônio cultural 
da humanidade.

As idas e vindas à Justiça 
ora garantiam a permanência 
da aldeia e a integridade do 
prédio, ora liberavam o governo 
do estado e a prefeitura em sua 
sanha destruidora. O governo ar-
gumentava que precisava da área 
para modernização do estádio do 
Maracanã para os megaeventos 
agendados, como a Copa do Mun-
do em  2016. O terreno do museu 

Em defesa do povo da Aldeia Maracanã

serviria como estacionamento ou 
área de dispersão. A Fifa informa 
que em nenhum momento fez tal 
exigência, embora seja esse um 
dos argumentos dos defensores 
da demolição.

As famílias indígenas ocupam 
o local desde 2006. Hoje há cerca 
de 60 índios na aldeia, entre os 
quais cerca de 20 crianças. Em 
meados de janeiro, receberam 
uma notificação da Procuradoria 
Geral do Estado determinando 
que se retirassem em 10 dias. 

Um abaixo-assinado pedindo 
a suspensão imediata da ordem 
de demolição reuniu mais de 
10 mil assinaturas de brasileiros 
e estrangeiros e foi entregue à 
Defensoria Pública da União no 
Rio de Janeiro, chamado “O Brasil 
quer salvar o Museu do Índio do 
Brasil”, iniciativa de uma orga-
nização do Rio Grande do Sul.

Quem confia no Cabral?
Depois das manifestações 

públicas em defesa da preservação 

da Aldeia Maracanã ganharem 
repercussão internacional e mo-
bilizarem gente famosa, como a 
ministra da Cultura, Marta Suplicy, 
Chico Buarque, Milton Nascimen-
to, Caetano Veloso, Letícia Saba-
tella, entre outros, o governador 
Sérgio Cabral anunciou que não 
iria mais demolir o prédio.

Mas a permanência da aldeia 
não está garantida. Uma liminar 
obtida pela Defensoria Pública do 
Rio de Janeiro impediu a demolição 
do prédio. Mas o governo, embora 

tenha anunciado a desistência 
quanto à demolição, ainda se refere 
aos índios como invasores.

Por isso, os defensores da aldeia 
reivindicam a preservação do pa-
trimônio imaterial – a destinação 
cultural indígena ao uso do prédio 
que deverá ser tombado e recupera-
do. Por este motivo os movimentos 
sociais devem estar atentos: o go-
verno do estado diz que o destino 
do prédio, após o tombamento, 
será discutido em conjunto com a 
Prefeitura do Rio de Janeiro.

Maurício de Carvalho Machado é 
um dos mais recentes sindicalizados do 
Sintufrj e a diretoria dá as boas-vindas 
ao companheiro (foto). Ele faz parte 
da equipe do Programa de Engenharia 
Elétrica da Coppe desde 2006, quando 
ingressou na universidade, e se prepara 

Nunca é tarde para se sindicalizar 
para o mestrado em sua área de atuação. 
“O que espero do Sindicato? Apoio às 
minhas reivindicações”, diz. Maurício 
considera que seria muito justo se a 
categoria conquistasse o direito ao 
auxílio-alimentação, benefício pago, 
por exemplo, aos trabalhadores da CEF. 

O amistoso entre as equipes de futebol do Sintufrj e da 
Associação Atlética Guaratiba (AAG), que seria disputado dia 
26 de janeiro, foi transferido para sábado, 9 de março, às 10h. 
O motivo foram as chuvas que caíram nas últimas semanas 
alagando o campo da associação. 

Equipe Sintufrj joga 9 de março

Dedicação ao HUCFF
Nesta segunda-feira, 4 de feve-

reiro, a partir das 10h, nenhuma 
criança ficará fora da folia no 
Instituto de Puericultura e Pediatria 
Martagão Gesteira (IPPMG). O Bloco 
Carnavalesco Breque no Piripaque, 
produzido pelos artistas  que com-
põem o Projeto Doutores Palhaços, 
vai comandar a festa e fazer todos 
dançarem e cantarem. 

Carnaval no 
IPPMG

  Lançamento da Campa-
nha Salarial Unificada do 
Setor Público, no auditório 
Nereu Ramos, na Câmara 
dos Deputados.

Seminário sobre nego-
ciação coletiva, direito de 
greve e acordo coletivo espe-
cial, no auditório Petrônio 
Portela, no Senado.

Agenda da 
Fasubra

Trabalhar como assistente 
social no Hospital Universitário  
Clementino Fraga Filho (HUCFF) 
não é fácil, que o diga Madalena 
Rocha, 26 anos de UFRJ e há seis 
no CTI do 13° andar. Além de atuar 
diretamente com os pacientes e 

Alice Liberto Pereira é secreta-
ria do Serviço de Hemoterapia do 
HUCFF desde a inauguração, há 
mais de 30 anos. Edmilson Oliveira 
Firmo, recepcionista, está lá há dois 

Futebol

MAURÍCIO e coordenadores

MARIA José da Silva Filho (CTI) e Madalena Rocha

ALZIRA e Glória (coordenadoras do Sintufrj), Alice e Maria 
Chistina (HU), Ana Célia (coordendora do Sintufrj), Edmilson 
(HU), Geraldo (Escola de Química) e Francisco Carlos 
(coordenador do Sintufrj)

REPRESENTANTES da Aldeia (Dauá Puri, Pacari e Guará Pirá) vieram à UFRJ sensibilizar a comunidade universitária

20  

21

Dias Fevereiro

Fotos: Emanuel Marinho

anos, mas há 23 anos é técnico-
administrativo da universidade. 
Maria Chistina Marins Rosa, técnica 
de enfermagem, tem 29 anos de HU, 
sendo 11dedicados à Hemoterapia.

familiares, sua sala está sempre 
aberta aos colegas. “Cuidar de 
paciente no CTI é pesado. O que 
mais afeta as equipes é querer 
dar atendimento de qualidade e 
nem sempre poder por falta de 
condições materiais”, diz.

Quem puder doar sangue, por favor, procure o Serviço de 
Hemoterapia do HUCFF, no 3º andar da unidade.
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CAMPANHA SALARIAL 2013

GT-Terceirização se reúne 

Fasubra: mobilização pela carreira e o acordo de greve
Após o carnaval, a Fasubra 

deflagra mobilização para a 
campanha salarial de 2013 e 
pelo cumprimento do acordo de 
greve do ano passado. De 18 a 22 
de fevereiro haverá uma semana 
de ações nas bases e em Brasília.   
Paralelamente ocorrerá o lan-
çamento da campanha salarial 

Fasubra pressiona e secretário do MPOG, Sérgio Mendonça, pede prazo até março
Além de organizar a campanha 

salarial de 2013, os delegados elei-
tos à plenária nacional da Fasubra, 
em março, discutirão a minuta do 
governo que exclui os aposentados 
das concessões previstas na alte-
ração dos anexos III (Progressão 
por Capacitação Profissional) 
e IV (Incentivo à Qualificação) 
do Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em Edu-
cação (PCCTAE). A proposta de 
texto do MEC foi apresentada à 
Fasubra na reunião da Comissão 
Nacional de Supervisão da Carreira 
(CNSC) em 22 de janeiro. 

No dia 31, a Fasubra voltou 
a se reunir com o governo, desta 
vez com o secretário do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MPOG), Sérgio Mendonça. 
Segundo Mendonça, o governo 
entendia que os aposentados não 
eram beneficiários dos incentivos à 
capacitação e à qualificação, mas 
pediu prazo até março para ver o 
impacto do acordo com a inclusão 
dos aposentados.

Para a direção da Fasubra 
reunida dias 24 e 25 de janeiro, 
em Porto Alegre, a avaliação é que 

Atenção aposentados
A paridade entre ativos e aposentados é um direito e 

uma conquista do nosso movimento que a Fasubra não 
abre mão, mas o governo está interpretando de forma 
diferente o cumprimento do acordo no que se refere à 
capacitação para os companheiros aposentados. 

A Fasubra está orientando toda a categoria para que 
– no caso daqueles que possuírem curso de capacitação 
(com no mínimo 20 horas) e títulos de qualificação 
mencionados na nova lei – protocolem imediatamente 
o pedido junto ao órgão de recursos humanos de sua 
instituição para garantir a aplicação dos recursos 
financeiros à data do pedido. 

Os companheiros aposentados devem reivindicar 
os mesmos direitos dos companheiros da ativa, isto 
é, poderem também protocolar imediatamente seus 
requerimentos à Pro-Reitoria de Pessoal (PR-4). A capa-
citação e a qualificação para os aposentados referem-se 
apenas ao período laboral, não valendo para cursos ou 
títulos após a aposentadoria.

Uma das conquistas na última greve foi a criação de 
grupos de trabalho (GTs) com a participação da Fasubra e 
do governo para discutir e encaminhar soluções para cinco 
temas pendentes da nova carreira dos técnicos-administrativos 
em educação: Racionalização e Dimensionamento, Democra-
tização, Reposicionamento dos Aposentados, Terceirização e 
Ifes Militares. 

O grupo de trabalho sobre terceirização se reuniu no dia 
29 de janeiro na Secretaria de Ensino Superior do MEC (Sesu) 
com dirigentes da Fasubra, Andifes e Sinasefe e representantes 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). 
Participou das discussões o coordenador-geral do Sintufrj e 
dirigente da Fasubra, Francisco de Assis. O próximo encontro 
será dali a 15 dias, quando a Federação irá apresentar um 
documento defendendo suas posições e reivindicações, con-
forme ficou acertado.   

Detalhes da reunião
A Federação reiterou posição contrária à terceirização por 

entender que todo cargo vago nas universidades federais deve 
ser ocupado por pessoas concursadas. E argumentou que a 
terceirização traz prejuízo para o Estado quando a rotatividade 

de trabalhadores afeta a continuidade da prestação do serviço 
à população e ainda pode ser utilizada como elemento de 
troca em períodos eleitorais, com contratações baseadas em 
critérios políticos, disseminando o clientelismo.

O governo defendeu a terceirização nas Ifes usando 
como argumento o baixo custo que esses trabalhadores 
dão ao Estado, a aposentadoria ser pelo INSS e por ser 
fácil demiti-los. Os dirigentes da Fasubra rebateram 
afirmando que o servidor que ingressou após a reforma 
da Previdência Social será aposentado pelo regime geral, 
que o processo que hoje existe de avaliação de desempenho 
oferece condições para demissão por insuficiência de 
desempenho e a instituição deixa de investir no ensino, 
na pesquisa e na extensão para pagar a terceirização.

Documento
Os representantes do governo solicitaram uma proposta 

e a Federação comprometeu-se a apresentar documento 
em que fundamentará a posição das entidades contrária à 
terceirização e todos os problemas que a prática ocasiona 
nas Ifes, e defenderá o fim da terceirização, o cargo único e 
a progressão na carreira com ascensão funcional.

unificada 2013 dos servidores 
públicos federais, que promete 
agitar a capital federal nos dias 
19, 20 e 21 de fevereiro.

Em março, a Fasubra realizará 
plenária nacional dias 8, 9 e 10 
para discutir o cumprimento do 
acordo pelo governo e a organiza-
ção da campanha salarial de 2013.   

Motivos não faltam para os 
trabalhadores públicos federais 
e os técnicos-administrativos em 
educação das instituições federais 
de ensino (Ifes) se mobilizarem. 
O reajuste parcelado de 15% em 
três anos deixou todos insatisfei-
tos. Além disso, os servidores das 
universidades foram surpreendidos 

(veja matéria abaixo) com o go-
verno apresentando uma proposta 
não tratada no acordo de greve, que 
exclui aposentados das concessões 
e alterações dos incentivos à capa-
citação e à qualificação.

“A campanha de mobilização 
é exatamente para preparar a cate-
goria para  defender a carreira e o 

cumprimento do acordo de greve. 
Por isso iremos convocar os téc-
nicos-administrativos para acom-
panhar as orientações futuras da 
Fasubra a fim de participar melhor 
das ações que serão organizadas”, 
informou o coordenador-geral do 
Sintufrj e dirigente da Fasubra, 
Francisco de Assis.

técnica. O que vamos fazer dia 31 
é cobrar uma posição política do 
governo. O que foi apresentado 
não foi negociado na greve e 
principalmente fere um princípio 
fundamental do movimento: a pa-
ridade entre ativos e aposentados. 
É uma questão política, e por isso 
vamos resolver na área política. 
Se o impasse perdurar, já temos 
a plenária para deliberar sobre os 

Governo ameaça romper acordo de greve
está havendo uma interpretação 
diferente por parte do governo na 
aplicação das alterações da lei do 
PCCTAE, informou o coordenador 
de Formação e Comunicação, José 
Ronaldo. Se o impasse não for 
superado, a categoria decidirá nos 
três dias de plenária como agirá 
para fazer valer o acordo de greve. 

“Avaliamos que na reunião de 
22 de janeiro houve uma discussão 

nossos próximos passos”, afirmou 
José Ronaldo. 

A direção da Fasubra fez nova 
reunião após a conversa com Sér-
gio Mendonça no dia 31 de janeiro, 
quando pressionou o secretário 
para o cumprimento do acordo. 
“Ele reiterou a posição do governo, 
mas pediu um prazo até março 
para avaliar o impacto que seria 
com a inclusão dos aposentados 

na capacitação e na qualificação. 
Agora, é chamar a categoria à 
mobilização para nos prepararmos 
para as futuras ações. A plenária 
já está marcada para março”, 
afirmou o coordenador-geral do 
Sintufrj e dirigente da Fasubra, 
Francisco de Assis. 

Orientação à categoria
Após a reunião do dia 22 de 

janeiro, a direção da Fasubra 
divulgou um comunicado oficial 
explicando a situação e orientando 
como os técnicos-administrativos 
devem proceder até o desfecho do 
impasse. Diz a nota em seu último 
parágrafo:

 “Enquanto acordamos o des-
fecho desse impasse, orientamos 
toda a categoria que, nos casos de 
possuírem títulos de qualificação 
ou capacitação mencionados na 
nova lei, que protocolem ime-
diatamente o pedido junto ao 
órgão de recursos humanos de 
sua instituição a fim de garantir 
a aplicação dos efeitos financeiros 
à data do pedido, mesmo que essa 
discussão ainda seja fruto de acerto 
entre Fasubra e governo”.

COORDENADOR-GERAL do Sintufrj e dirigente da Fasubra, Francisco de Assis, participou 
em Brasília da maratona de reuniões realizadas nas duas últimas semanas. Uma delas foi a 
do Grupo de Trabalho sobre Terceirização (foto)

Foto: Emanuel Marinho
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EXTRAQUADRO

Na UFRJ a situação não é 
diferente da maioria das uni-
versidades federais. Há tercei-
rizados em várias frentes de 
trabalho, principalmente em 
serviços gerais em centros e 
unidades. E esses trabalhado-
res estão na mira do Tribunal 
de Contas da União (TCU) 
em todas as instituições fede-
rais de ensino (Ifes).

Em dezembro, terminou 
o prazo dado pelo acórdão do 

A direção do Sintufrj 
doou às vítimas das enchen-
tes no município de Xerém 
água mineral e alimentos. 
A Unimed, a pedido do Sin-
tufrj, contribuiu com água 
mineral. Os sindicalizados 
doaram mantimentos e rou-
pas. No dia 21 de janeiro, os 
coordenadores de Políticas 
Sociais entregaram na casa 
do cantor Zeca Pagodinho a 
última remessa de doações. 

Balanço das doações a Xerém

Sintufrj vai atuar firme na defesa de 
direitos dos terceirizados na UFRJ
Estatuto da Fasubra permite sindicalização de extraquadro e alguns sindicatos modificaram 
seus estatutos e já estão filiando esses trabalhadores. Um deles é o Sintfub, de Brasília

Diversos sindicatos da base da 
Fasubra lutam para que extraqua-
dro ou terceirizados das universida-
des tenham seus direitos trabalhistas 
reconhecidos. Inclusive, algumas 
dessas entidades já modificaram 
seus estatutos para garantir a sindi-
calização desses trabalhadores.

O coordenador de Formação e 
Comunicação Sindical da Fasubra, 
José Ronaldo Ribeiro Esmeraldo, ex-
plica sobre a Fasubra ser uma crítica 
severa da terceirização, mas defender 
os trabalhadores terceirizados: “A 
Fasubra não é contra o trabalhador 
terceirizado. Pelo contrário, porque 
trabalhador não pode ser contra tra-
balhador. A Fasubra é contra a tercei-
rização. A Fasubra defende todos os 
trabalhadores, inclusive o terceiriza-
do, mas é contra a terceirização. Os 
trabalhadores terceirizados têm que 
ter a oportunidade de entrar para o 
serviço público através de concurso”.

José Ronaldo informou que o es-
tatuto da Federação prevê a sindica-
lização dos trabalhadores extraqua-
dro. Segundo o dirigente, entre os 
sindicatos que já adaptaram seus es-
tatutos para atender os terceirizados 
estão os dos técnicos-administrativos 
em educação das universidades fede-
rais da Bahia, Mato Grosso, Brasília e 
Belo Horizonte.

“Muitas entidades fizeram isso 
em seus estatutos, embora não te-
nham concretizado na prática ou 
não tenham feito o trabalho de 
adesão. Mas há muitas também 
onde há fundações de apoio que 
contam com trabalhadores filia-
dos”, informou o coordenador, ci-
tando o exemplo do Sindicato dos 
Técnicos-Administrativos em Edu-
cação da Universidade de Pelotas. 

De acordo com a PR-4, 
este é o número de ex-
traquadro nas unidades 
de saúde da universi-
dade: 

HU – 716 
Inst. de Ginecologia – 17
Ipub – 100
IPPMG – 185
IDT – 14
Hesfa – 14
Maternidade Escola – 258

Mauro Mendes, coordena-
dor de Terceirizados do Sindi-
cato dos Trabalhadores da Fun-
dação Universidade de Brasília 
(Sintfub) explica que a entida-
de há muitos anos filia extra-
quadro: “Mudamos o estatuto 
no congresso de 2008. Na UnB 
temos terceirizados que não têm 
direito trabalhista nenhum. O 
Sintfub representa esses traba-
lhadores, que agora sofrem com 
ameaça de demissão. Pessoas 
que trabalham há muitos anos 
aqui, e se não tiver o sindicato 
vão ficar a ver navios”, frisa 
o coordenador. “Além disso”, 
acrescenta, “como no dia 17 de 
janeiro a UnB assinou contrato 
com a Ebserh, a expectativa é 

Sintfub tem Coordenação de Terceirizados
que aumente a situação de preca-
riedade de mão de obra na uni-
versidade”.

Segundo Mauro, há trabalha-
dores na UnB inclusive em cargos 
estratégicos, como médicos, en-
genheiros e jornalistas. E todos 
correm o risco de não ter seus 
direitos trabalhistas reconheci-
dos, embora sejam essenciais à 
instituição. Isso ocorre por falta 
de concurso público.

A posição da Reitoria é de de-
mitir esses trabalhadores. “Nós 
estamos fazendo a discussão com 
o reitor para que a universidade 
tenha responsabilidade com esses 
trabalhadores: adapte os cargos 
ou os contrate pela Fundação 
Universidade de Brasília. Muitos 

estão na faixa dos 50 anos de ida-
de e podem não conseguir traba-
lho depois que saírem da univer-
sidade”, preocupa-se Mauro. 

São 590 trabalhadores nesta 
situação no Hospital Universitá-
rio de Brasília e 630 na univer-
sidade. “Agora, com a Ebserh, os 
trabalhadores do HU vão estar em 
que sindicato?”, questiona o co-
ordenador da Fasubra, apontan-
do que o caso da  Ebserh também 
foi um dos motivos pelos quais a 
Fasubra mudou seu estatuto para 
absorver os terceirizados.

Reajuste salarial
Mauro explica que o Sintfub 

sempre esteve ao lado dos terceiri-
zados, lutando contra a demissão 

deles, entrando com ações ju-
diciais para fazer valer direitos, 
como o pagamento de salários, 
por exemplo, pois muitas vezes 
a empresa terceirizadora recebe 
o dinheiro da UnB mas não o re-
passa aos trabalhadores. No fim 
de 2012, o sindicato conquistou 
um aumento de 20% para o seg-
mento. Outra conquista, segun-
do Mauro, foi a garantia de per-
manência dos terceirizados na 
universidade, mesmo depois da 
substituição das empresas ter-
ceirizadas a cada licitação, di-
minuindo, assim, a rotatividade 
dessa mão de obra. Ele lembra 
com orgulho que o Sintfub foi 
um dos primeiros a representar 
terceirizados.

Situação na UFRJ
TCU para as Ifes concluírem 
o processo de substituição dos 
trabalhadores irregulares nos 
HUs. No caso da UFRJ, até ago-
ra a PR-4 não recebeu qual-
quer notificação do TCU ou do 
governo a respeito, e a folha 
de pagamento está fechando 
como sempre. Quem paga os 
extraquadro dos HUs na uni-
versidade é a Reitoria.

Em vez de resolver o proble-
ma dos extraquadro dos HUs, 

realizando, por exemplo, um 
concurso simplificado – por-
que, além de os HUs não terem 
condições de funcionar sem 
esses trabalhadores, a maio-
ria se encontra nessa situação 
há muitos anos –, o governo 
cria a Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh) 
para gerir os hospitais univer-
sitários, o que irá garantir o 
emprego dos extraquadro por 
apenas dois anos. 

CARLOS Alberto da Silva 
(coordenador), Edmilson  
(militante de base), três 

familiares do cantor Zeca 
Pagodinho, Celso Júnior  
(coordenador), João Luiz 

(coordenador) e Jorge Ferreira 
(coordenador)   

A maioria dos médicos e 
enfermeiros e outros profis-
sionais da área de saúde do 
Hospital Universitário Cle-
mentino Fraga Filho (HUCFF) 
sem contrato de trabalho atu-
am na unidade há mais de 
dez anos. São especializados e 
essenciais à continuidade do 
atendimento de alta comple-
xidade. Sem os extraquadro o 
HUCFF não tem condições de 
funcionar. 
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A expectativa da Coordenação 
de Educação, Cultura e Formação 
Sindical é de que este ano cresça a 
procura pelas vagas oferecidas pelo 
CPV do Sintufrj e pelo CPV Samora 
Machel.“A ideia é termos alunos 
suficientes para ampliarmos as 
turmas no Fundão com a parceria 
do Sintufrj com o CPV Samora 
Machel, e, assim, beneficiarmos 
mais integrantes da categoria e 

Quem pode inscrever-se, por ordem de prioridade – 
Qualquer trabalhador terceirizado da UFRJ; jovens e adultos moradores 
do entorno da Cidade Universitária, mas que tenham concluído ou 
ainda cursam o ensino médio em escola pública; técnicos-adminis-
trativos em educação da UFRJ filiados e em dia com suas relações 
com o Sintufrj, de acordo com o estatuto da entidade; e dependentes 
diretos da categoria sindicalizados. 

Horário e local de entrevista – Os inscritos passarão por 
uma entrevista nos dias 8, 9 e 10 de abril, das 16h30 às 18h30, no térreo 
do bloco A do Centro de Tecnologia (CT), na Cidade Universitária. 

Documentos necessários no dia da inscrição – Uma foto 
3 X 4, cópia da carteira de identidade, do comprovante de residência 

Sintufrj inscreve para preparatórios ao Enem
Sindicalizados e dependentes, e trabalhadores terceirizados da UFRJ: atenção ao prazo 

EDUCAÇÃO

 Até o dia 28 de 
fevereiro a entidade 
inscreve candidatos 
para a seleção aos 
Pré-Vestibulares do 
Sintufrj (CPV/Sintu-
frj) e Samora Machel.  
Os dois cursos prepa-
raram para o ingres-
so à universidade e a 
obtenção do diploma 
do ensino médio por 
meio do Enem 2013. 

As inscrições para 
os dois CPVs podem 
ser feitas on line: 
www.sintufrj.org.br/
cpv/index.html ou na 
sede do Sintufrj: Pra-
ça Jorge Roberto s/n, 
Cidade Universitária, 
das 9h às 16h. 

O CPV Samora Ma-
chel também é aberto 
aos trabalhadores 
terceirizados da UFRJ 
e moradores do entor-
no do Fundão que já 
concluíram ou cur-
sam o ensino médio.

Direção quer formar novas turmas 
do CPV do Sintufrj em 2014  

CPV do Sintufrj 
Quem pode inscrever-se – São 120 vagas à disposição 

dos técnicos-administrativos da UFRJ filiados e em dia com suas 
relações com o Sintufrj, de acordo com o estatuto da entidade, 
incluindo os alunos remanescentes de 2012 e que também te-
nham cumprido com as exigências constantes do Manual dos 
Estudantes. As vagas restantes serão distribuídas aos dependentes 
da categoria sindicalizados.  

Local e horário – O CPV do Sintufrj funciona no Instituto 
de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS), no Largo de São Francisco, 
de segunda a sexta-feira, das 17h às 21h50. Eventualmente aos 
sábados poderão ocorrer aulas de reforço, reposição de aulas, além 
de trabalhos de campo, cuja presença do aluno é obrigatória.  

Início do ano letivo – A aula inaugural será realizada no 
dia 11 de março, no Salão Nobre do IFCS (2° andar), às 18h. 

CPV Samora Machel
(conta de água ou luz) e do certificado de conclusão do ensino médio 
ou declaração de escolaridade. 

Resultado – A partir do dia 11 de abril, no hall do bloco A do CT. 
Início das aulas – As aulas serão iniciadas no dia 15 de abril, 

de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 21h30, no Centro de Ciências 
Matemáticas e da Natureza (CCMN), na Cidade Universitária. 

Deveres do aluno – Não faltar a mais de três aulas, pois terá 
a matrícula cancelada, e participar de todas as atividades do curso.

Direitos do aluno – Estudar, receber material de apoio e ter 
toda a atenção por parte dos professores.

Outras informações com Vânia pelo telefone 2562-7257 ou aces-
sando o site www.presamora.iq.ufrj.br.

seus dependentes, principalmente 
aqueles que ainda não concluíram 
o ensino médio”, disse a coorde-
nadora Ana Célia da Silva. 

A coordenadora também espe-
ra que, com o apoio do Sintufrj, o 
CPV Samora Machel, que foi criado 
há 10 anos, continue sendo uma 
opção para quem mora próximo 
ao Fundão, quer e precisa estudar. 
“Acreditamos que a retomada da 

parceria com o Samora Machel é 
uma boa notícia para a categoria 
e para todos que desejam fazer o 
Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem). Além de ser gratificante 
colaborar para que um pré-
vestibular social e de qualidade 
acadêmica não feche suas portas. 
A previsão para este ano é o curso 
formar mais duas turmas”, afir-
mou Ana Célia.   

Foto: Cícero Rabello / 2009

ANA Célia 

UMA noite especial: em 2009, ex-alunos prestigiam a aula inaugural do CPV do Sintufrj, no Salão Nobre do IFCS

Foto: Emanuel Marinho
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Perfil

osana Barreto de Siqueira 
Torres, 53 anos, casada, 
dois filhos, museóloga por 

formação, é chefe de gabinete da 
Decania do Centro de Tecnologia 
(CT) e atua como cogestora na 
administração do coração de um 
dos centros de maior destaque da 
UFRJ. Esta visibilidade ela atribui 
ao trabalho cotidiano do técnico-
administrativo aliado ao apoio 
e incentivo do gestor, no caso o 
decano Walter Suemitsu.

Quem imagina que Rosana 
fica às voltas com a burocracia 
diária da Decania se engana.  Ela 
comanda o Programa de Qualida-
de de Vida do CT e depois de mais 
de 30 anos na UFRJ afirma que é 
uma profissional realizada e feliz. 
“Abracei essa responsabilidade e o 
gestor me deu abertura e liberdade 
de trabalho. Eu adoro. Sinto-me 
realizada. Saí da minha área e 
passei para outra que eu conhecia, 
mas não atuava. Sou muito feliz 
aqui”, afirma. 

Vontade, criatividade e disposi-
ção não lhe faltam. Rosana tam-
bém está envolvida nos programas 
ambientais do CT (Recicla CT, CT 
Consciência e CT Verde) e integra 
o comitê gestor da Decania. Ela 
não tem medo de se expor quando 
precisa sair atrás de recursos para 
manter as atividades quando ne-
cessário. O Programa de Qualidade 
de Vida, por exemplo, tem mais de 
quatro anos e é sucesso. No ano 
de 2012 foram mais de três mil 
participantes. 

Trabalham na Decania 170 
pessoas, entre funcionários da 
universidade,  
contratados 
pela Funda-
ção Coopetec 
e estagiários. 
As atividades 
voltadas para 
o bem-estar e 
a saúde fun-
cionam como 
forma de in-
t e g r a ç ã o  e 
retorno da de-
dicação destes 
trabalhadores 
à instituição. 
“Tudo o que 
realizamos é 
fruto do tra-
balho técnico-administrativo”, 
garante Rosana.

Ela conta que o programa 
cresceu também com as sugestões 
dos funcionários. “Fizemos uma 
pesquisa de opinião para saber 
o que realmente os funcionários 
gostariam de fazer num horário 
determinado que lhes trouxesse 
prazer e bem-estar, sem atrapalhar 

Na primeira chance, mostrou todo o seu talento

Rosana Barreto, 
chefe de gabinete 
da Decania do CT, 
comanda o Programa 
de Qualidade de 
Vida voltado para 
os trabalhadores da 
unidade e aberto 
à comunidade 
universitária, atua em 
projetos ambientais 
e faz parte do comitê 
gestor da Decania.   

a hora de trabalho. Surgiram 
várias ideias e começamos a im-
plementar dança de salão, tango,  
ginástica laboral, ioga, todas as 
artes marciais e coral. Foi uma 
reivindicação da comunidade”, 
relata Rosana. “Com isso, conse-
guimos um ambiente de trabalho 
muito favorável aqui no CT. To-

dos os setores 
se harmoni-
zam e a gente 
trabalha em 
conjunto ”, 
complementa.

A secretá-
ria executiva 
equilibra bem 
o trabalho e a 
rotina pessoal. 
Hoje as coi-
sas estão mais 
t r a n q u i l a s , 
com os filhos 
praticamente 
criados e uma 
vida ajustada, 
mas ainda não 

tem hora para sair do CT quando 
a demanda exige. Sorte que mora 
na Ilha do Governador. “Levo 
uma vida normal de toda mulher 
que trabalha. É um corre-corre. 
Fazer compras, dar atenção ao 
marido, filhos e cuidar da ad-
ministração da casa. Dá para 
contrabalançar até porque tenho 
quem me ajude”.

No Centro de Tecnologia exis-
tiam também grupos isolados que 
lidavam com a qualidade de vida 
e a Decania reuniu esses grupos, 
juntando as verbas das unidades, 
e criou o Programa de Qualidade 
de Vida. “Então pudemos fazer um 
trabalho conjunto – que também 
é uma das missões do CT –, a 
integração das unidades,  que está 
no planejamento estratégico da 
Decania”, contou Rosana. 

Segundo a técnica-admi-
nistrat iva,  o grupo inicial 
tinha basicamente funcionários 
representando a Coppe e a De-

Início
Rosana Barreto começou 

na UFRJ como estagiária de 
museologia em 1976, durante 
a implantação do museu da 
Escola Politécnica. Formou-se 
pela Uni-Rio no final de 1979 
e permaneceu trabalhando no 
projeto do museu, sendo encai-
xada como auxiliar adminis-
trativa. Fez prova de ascensão 
funcional, que naquela época 
era permitido, e passou a agente 
administrativo. Já em 1984 fez 
prova para nível superior para 
técnico em assuntos culturais 
num concurso interno da uni-

versidade. Quando veio a lei da 
isonomia, passou para o cargo 
de museóloga. De 1976 a 2006 
permaneceu no museu da Escola 
Politécnica. 

Em 2006 foi convidada pelo 
professor Walter Suemitsu, então 
decano do CT em seu primeiro 
mandato, para chefiar o gabinete 
da Decania. Ele já almejava novas 
funções para Rosana, que aceitou 
o desafio. “O perfil era diferente. 
Não iria fazer serviços de secretaria 
somente. Iria trabalhar também 
com os eventos da Decania. Resolvi 
aceitar, porque organização de 
eventos existe na museologia”.

Com a chegada de Rosana, 
foi instituída uma comissão de 
eventos que organizava palestras, 
exposições, etc. Essa comissão 
identificou que havia um grupo 
que trabalhava com esse tipo 
de atividade no CT e já pensava 
em fazer algo que beneficiasse 
os funcionários, como um pro-
grama de qualidade de vida para 
os funcionários.  A Coordenação 
de Desenvolvimento Profissional 
(Codep) promovia algumas ati-
vidades, e assim começou no CT, 
num primeiro momento, com a 
instalação de um polo de dança 
de salão e tango. 

R

Programa próprio
cania. Pesquisa foi feita para 
que indicassem o que gostariam 
de ter e qual o melhor horário, 
sendo escolhido o intervalo 
do almoço. Nasceu assim o 
Programa de Qualidade de 
Vida do CT. Posteriormente ao 
programa foi agregado o Pro-
grama Ativida, do Laboratório 
de Pesca Submarina da Coppe, 
com fisioterapia, pilates e RPG. 
“Isso só veio a somar ao nosso 
programa e complementar tudo 
o que a gente imagina de bom 
para os nossos funcionários”, 
disse Rosana.

Aberto a todos
O Programa de Qualidade 

de Vida é aberto para todos os 
funcionários do CT e também 
para os demais trabalhadores da 
universidade. As atividades são 
divulgadas no site www.ct.ufrj.br 
no link Programa Qualidade de 
Vida. Rosana Barreto não dispensa 
o benefício. “Gosto muito de dança 
de salão e forró, que faço desde o 
início. Dançar é bom para o corpo, 
para a alma, para tudo. Uma das 
vantagens é o funcionário não ter 
de se ausentar de seu local de tra-
balho para fazer atividade fora”.   

ROSANA: com talento suficiente para transformar um cargo burocrático num espaço para pôr em prática projetos coletivos 

Foto: Emanuel Marinho
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Inclusão, renda e cidadania 
Segundo o coordenador da 

ITCP, que faz há anos um trabalho 
de sucesso com os catadores, tem 
de se pensar no conceito geral da 
reciclagem, isto é, transformar em 
matéria-prima tudo aquilo que é 
rejeito, reconceituando assim o 
resíduo: “O que era um ônus vira 
um bônus. Faz bem para o meio 
ambiente, para a sociedade e para 
as pessoas, e isso com o envolvi-
mento dos catadores”.

Gonçalo vai mais além e afir-
ma que os conceitos mudaram, o 
lixo não é mais visto como lixo e os 
catadores não mais como o rejeito 
da sociedade:“Você pode transfor-
mar isso tendo essas pessoas como 
atores e protagonistas no processo 
de reciclagem. Aqui temos várias 

RECICLAGEM

O lixo como renda e inclusão social
A reciclagem é uma alter-

nativa de renda para muitas 
pessoas, porém ainda há falta 
de informação e conscientiza-
ção por parte da população. O 
Brasil perde anualmente R$ 8 
bilhões por não fazer a correta 
reciclagem de seu lixo, mas com 
a aprovação da nova política 
nacional de resíduos sólidos os 
cerca de cinco mil municípios do 
país deverão implantar a coleta 
seletiva de lixo até 2014.

Uma das principais novida-
des desta política é o princípio da 
responsabilidade compartilhada 
pelo ciclo de vida dos produtos. 
Isto significa que fabricantes, 
comerciantes e também con-
sumidores terão obrigações e 
exigirá mudanças de hábitos de 
todas as pessoas. Será necessário 
reduzir a geração de lixo, depois 
reutilizar e em seguida reciclar 
o que não puder ser reutilizado. 
O que aumentará as oportu-
nidades para os que estão na 
informalidade e até a margem 
da sociedade.

Um milhão
Em todo o Brasil o número 

de catadores chega a quase 1 
milhão. A reciclagem traz o 
benefício ecológico – redução de 
lixões e da degradação do meio 
ambiente – e o aporte financeiro 
possibilita a cidadania. 

Para se ter uma ideia, o 
alumínio é fonte de renda para 
160 mil catadores no Brasil. A la-
tinha de alumínio é a campeã do 
ranking de materiais recicláveis, 
o preço do quilo varia de acordo 
com o dólar e pode chegar a R$ 
3,60. Além do alumínio, os ma-
teriais que podem ser reciclados 
são plástico, embalagens PET, 
embalagem longa vida (leite, 
suco e outros produtos), papel, 
papelão, vidro. Tudo limpo e 
sem resíduos. 

Cidades como São Paulo e 
Aracaju têm grandes coopera-
tivas de reciclagem que geram 
emprego e renda para centenas 
de pessoas. O pioneirismo partiu 
de Porto Alegre, que foi uma das 
primeiras cidades a contratar 
cooperativas de catadores para 
limpeza urbana. “A vantagem 
disso é que se começa a colocar o 
conceito de econômico onde era 
de limpeza. Então o olhar óbvio 
do catador de lixo é diferente do 
seu olhar. Com os catadores você 
consegue envolver mais a comu-
nidade”, explica o coordenador 
da Incubadora Tecnológica de 
Cooperativas Populares (ITCP) 
da UFRJ, Gonçalo Guimarães. 
A ITCP trabalha na formação 
de catadores, organização e 
melhoria tecnológica.

Experiências 
da ITCP

A ITCP trabalhou numa parte 
do programa Cataforte da Se-
cretaria Nacional de Economia 
Solidária, que promove ação de 
formação e assessoria técnica 
para o setor de reciclagem dos 
resíduos sólidos. “Foram mais de 
mil catadores. São no mínimo  22 
cooperativas no Rio de Janeiro e 
Região Metropolitana”, informa 
Gonçalo.

O trabalho de inclusão que 
mais orgulha o coordenador 
da ITCP foi o do município de 
Paraty. Catadores à margem da 
sociedade foram organizados pela 
incubadora e contratados para 
fazer a reciclagem do lixo da Feira 
Literária Internacional de Paraty, 
a Flip. “Ninguém sabia que lá 
tinha lixão, pois era escondido 
e os  catadores tinham um nível 
alto de agressividade. Eles foram 
se organizando, articulamos 
eles com a rede de cooperativas 
do Rio de Janeiro e durante três 
anos foram contratados pela Flip, 
que até adotou o slogan “Flip 
Sustentável”.

Nos próximos dois meses a 
ITCP iniciará o projeto nacional do 
Ministério do Trabalho e Emprego 
e do Ministério de Desenvolvimento 
Nacional “Economia Solidária e 
Redes de Cooperação: Estratégias 
para Inclusão Produtiva e Conso-
lidação da Sustentabilidade dos 
Empreendimentos de Catadores 
de Materiais Recicláveis” com 
catadores de rua do Rio de Janeiro 
e da Baixada Fluminense. A ITCP 
foi a única instituição do Rio de 
Janeiro a ser classificada para o 
projeto e ficou em 7° lugar.

O trabalho será realizado em 
cinco municípios da Baixada, com 
a participação das prefeituras, e 
envolverá os catadores que não 
estão vinculados a nenhuma es-
trutura. A aproximação se dará em 
articulação com os catadores das 
cooperativas. O projeto permitirá 
aos catadores terem acesso aos 
programas do governo. “Gran-
de parte dos catadores não são 
contemplados pelos programas 
até por falta de documentação. É 
um trabalho que já fizemos, não 
redundará numa cooperativa, 
mas, sim, em fazer a articulação 
com  elas, sendo assim um resgate 
de cidadania. A estratégia é forta-
lecer as cooperativas de catadores 
da Baixada e aproximá-las desses 
catadores ,” afirma Gonçalo.

experiências bacanas mostrando 
que isso é possível. Trabalhar 
numa usina de lixo pode não ter 
muito destaque para muita gente, 
mas para essas pessoas que vêm de 
uma condição tão precária de vida 
é um up grade”.

O coordenador da ITCP afirma 
que para fazer a inclusão destas 
pessoas é preciso envolver os 
catadores, transformando-os em 
recicladores em todo o projeto. 
Ele dá o exemplo do recolhimento 
do óleo de cozinha: “Fizemos esse 
trabalho a partir da cooperativa 
de catadores. Elas fazem a coleta, 
vendem e o dinheiro fica para elas. 
Então estamos transformando es-
sas cooperativas em protagonistas 
econômicos. Para o lixo eletrônico 
propomos que seja uma cooperati-

va de catadores a fazer o trabalho. 
É fortalecer quem já trabalha com 
isso, não precisando inventar os 
atores da reciclagem”.

Gonçalo adianta, porém, 
que não é tão fácil assim, pois os 
programas de reciclagem podem 
ou não envolver catadores, sendo 
preciso mudar a forma de se lidar 
com a limpeza e a reciclagem: 
“Alguns projetos são concorrentes 
dos catadores. Então a Comlurb 
e as outras empresas de limpeza 
disputam com os catadores o ma-
terial reciclável. O que acho que as 
empresas devem fazer é a coleta se-
letiva e levar para as cooperativas. 
Fazer a triagem, separação, venda 
e futuramente transformação cabe 
a elas. E aí você fortalece essa rede 
de cooperativas”.

Fotos: Emanuel Marinho

ELES são quase um milhão em 
todo o país e realizam um trabalho 
silencioso que resulta na redução 
da degradação do meio ambiente. 
O trabalho do coordenador 
da Incubadora Tecnológica de 
Cooperativas Populares da UFRJ 
(ITCP/Coppe/UFRJ), Gonçalo 
Guimarães (foto), e equipe é 
transformar os catadores, que 
já foram vistos como o rejeito da 
sociedade, em protagonistas do 
processo de reciclagem.
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A proporção das catástrofes e 
tragédias no Brasil alcança o ta-
manho da irresponsabilidade, da 
impunidade e do esquecimento 
após o fim da espetacularização 
da notícia e do rol de promessas 
das autoridades. A cada uma o 
número de vítimas aumenta, 
assim como número de mortos. 
Hoje os brasileiros se levantam 
para não deixar que Santa Maria 
seja esquecida. É hora de chorar, 
mas é hora também de cobrar 
justiça. E exigir providências para 
que não mais se repitam histórias 
como essas que acabam ceifando 
vidas em pleno uso da felicidade 
e da alegria. 

 O incêndio na boate Kiss, 
em Santa Maria (RS), na ma-
drugada de 27 de janeiro de 
2013, é o segundo maior do 
país e a sexta maior tragédia da 

Crescem reações contra a Ebserh   
Na UFRJ aumenta o volume de vozes e de atitudes na defesa da autonomia universitária   

Enquanto corre a ação di-
reta de inconstitucionalidade 
movida pelo procurador-geral 
da República, Roberto Gurgel, 
por iniciativa da Fasubra, 
Andes e Fenasps, contra a lei 
que cria a Empresa Brasilei-
ra de Serviços Hospitalares 
(Ebserh), outros organismos 
públicos e segmentos da uni-
versidade também se manifes-
tam com veemência.

A ação (Adin nº 4.895, de 7 de 
janeiro de 2013) contra a Lei nº 
12.550/2011, que cria a Ebserh, 
baseia sua argumentação no 
fato de que esta lei viola disposi-
tivo constitucional ao atribuir a 

prestação de serviço público, como 
a saúde, a uma empresa, mesmo 
que pública, porque não há lei 
complementar federal que defina 
área de atuação das empresas 
públicas.

Também para o Tribunal 
de Contas da União (TCU), 
que determinou a substituição 
dos terceirizados irregulares, 
o governo tem que resolver a 
questão com medidas consti-
tucionais. Segundo o relator 
José Múcio Monteiro, o TCU não 
predefiniu nenhum modelo a 
ser seguido, e cabe ao governo 
“soluções jurídicas adequadas 
à Constituição”.

“Quando lemos o acórdão 
do TCU que indefere a prorroga-
ção do prazo para o processo de 
substituição dos extraquadro, 
observamos que o problema 
tem que acabar, mas a univer-
sidade tem que contratar pelo 
Regime Jurídico Único (RJU) e 
não através de uma empresa e 
pela CLT”, diz o diretor do Ins-
tituto do Coração Edson Saad 
(Ices), Nelson Souza e Silva. 
“O TCU mandou contratar pelo 
RJU e não criar empresa algu-
ma ,que, como explicita o texto 
da solicitação (que originou o 
acórdão), é inconstitucional, 
ilegal e imoral”, acrescenta o 

professor, destacando, também, 
que o TCU não culpa reitores, 
mas o Poder Executivo, que 
não deixou os reitores fazerem 
os concursos. 

Reação na UFRJ 
Documento produzido pelo 

TCU e por combatentes da Ebserh 
na UFRJ foi entregue ao senador 
Paulo Paim (PT-RS), presidente 
da Comissão de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa do Sena-
do, apontando a inconstituciona-
lidade da medida do governo e a 
importância da indissociabilidade 
do ensino, pesquisa e extensão.

Segundo Nelson Souza e Silva, 

que tem entrado em contato com 
membros dos colegiados, inclusive 
o conselho de eméritos, crescem as 
críticas à Ebserh, no mínimo pela 
ameaça de alienação de bens da 
universidade em favor da empresa.

Mas, embora haja uma forte 
reação da comunidade e mesmo 
entre dirigentes universitários, 
surgem rumores de que unidades 
de saúde da UFRJ estão fazen-
do acordos às escondidas para 
implantar a Ebserh. Porém, ele 
frisa que isso de nada adianta, 
porque a instituição só pode tomar 
uma decisão por meio do seu 
colegiado máximo: o Conselho 
Universitário.

Tragédia anunciada para ninguém esquecer
SANTA MARIA

história do Brasil. Isto por quê? 
Como divulgou em nota oficial a 
Fasubra, “tragédias como essa são 
um reflexo da vulnerabilidade que 
cerca a população do nosso país 
em razão do ineficiente sistema 
público de controle de fiscalização, 
do desrespeito às leis que protegem 
a vida humana, da má gestão dos 
setores públicos responsáveis por 
garantir à sociedade uma vida 
segura em todos os espaços, quer 
públicos, quer privados”.

Para não esquecer
O maior incêndio aconteceu 

há 50 anos, em 1961, no Gran 
Circo American, deixando 503 
mortos em Niterói, cidade da 
região Metropolitana do Rio 
de Janeiro. Outras milhares 
de pessoas ficaram feridas por 
queimaduras de segundo e 

terceiro graus ou pisoteadas na 
correria. A maioria das vítimas 
foi de crianças. O incêndio foi 
assumido por um funcionário 
que havia sido demitido e disse 
ter colocado fogo na lona do 
circo, mas muitos acreditam 
que houve um curto-circuito. Os 
espetáculos de circo só voltaram 
ao município em 1975.   

O então presidente à época, 
João Goulart, chorou, assim como 
a presidente Dilma Rousseff. 
Jango ofereceu recursos da União, 
Dilma cobrou providências. A 
omissão da prefeitura de Santa 
Maria e do Corpo de Bombeiros 
na fiscalização da boate, repleta 
de irregularidades, está sendo 
apurada. E uma onda de anúncios 
de levantamentos, fiscalizações e 
ações dos prefeitos no país tomou 
vulto. Começaram a fazer o que 

já deveria ser uma prática normal 
nas gestões municipais. E a histó-
ria mostra tais omissões.

 Na década de 1970 tivemos os 
incêndios no edifício Andraus  (16 
mortos e 330 feridos) e no Joelma 
(188 mortos e 345 feridos), ambos 
em São Paulo. A tragédia do Joel-
ma foi acompanhada pela TV, que 
mostrou o desespero das pessoas 
durante as oito horas e meia de 
fogo. Cinco pessoas foram conde-
nadas por crime de negligência e 
omissão, mas ninguém foi preso. 
Outro exemplo de omissão foi a do 
incêndio do edifício Andorinha, no 
Rio de Janeiro, na década de 1980. 
Faltaram água e equipamentos 
para os bombeiros. Em 2001, em 
um show no Canecão mineiro, em 
Belo Horizonte, houve um aciden-
te com uma queima de fogos no 
palco e as chamas se espalharam 

rapidamente (7 mortos e 300 
feridos). A casa de espetáculos 
não tinha alvará. Proprietário, 
produtor e dois músicos foram 
condenados.

 A tragédia de Santa Maria 
está entre as maiores do Brasil, se 
considerados também os acidentes 
aéreos e os desastres naturais. 
O maior número de mortos em 
apenas um único fato no país 
foi em janeiro de 2011, quando 
mais de 900 pessoas morreram 
em chuvas na Região Serrana 
do Rio de Janeiro. Mortes estas 
causadas também pela falta de 
fiscalização do poder público. Em 
escala mundial, podemos dizer 
que em Santa Maria morreu em 
poucas horas mais gente, especi-
ficamente jovens, do que em um 
dia de batalha numa das guerras 
da primavera árabe. 
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