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Ebserh
Quarta-feira, dia 27, debate no Instituto de Psiquiatria (Ipub), horário a confirmar. Página 5 

Negociação coletiva 
Governo deve regulamentar a Convenção 151 da OIT até o fim do ano. Página 7 

Reunião de aposentados e pensionistas
Terça-feira, dia 26, às 10h, no Espaço Cultural do Sintufrj. Tenda do Espaço Saúde será montada 
para atender com algumas modalidades de terapia alternativa. Página 6

Ato-assembleia em defesa da carreira e pelo cumprimento integral do acordo de greve e reunião
do GT-Carreira marcaram o Dia Nacional de Luta da Fasubra na UFRJ. Páginas 3 e 4

MoviMento
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doiS pontoS

Oficina de Dança do Sintufrj
Novos horários e locais das aulas

Cidade Universitária (Fundão)
 Terças e quintas-feiras, das 18h às 20h, no Espaço Cultural do 

Sintufrj.
 Terça-feira, às 13h, na sede da AmaVila. Mas atenção: somente a 

partir de 2 de abril.
Praia Vermelha

 Quartas e sextas-feiras, das 16h30 às 18h30, na sala da Escola de 
Educação Física e Desporto (ao lado do campo de futebol).

Oficina itinerante – Dentro de no máximo três meses, a direção do 
Sintufrj irá inaugurar a Oficina Itinerante de Dança, com aulas sendo 
ministradas no Fundão, Praia Vermelha e em unidades da UFRJ no 
centro da cidade. 

Otimismo marca posse no Hesfa
Numa cerimônia rápida e 

tocante, realizada na quarta-feira, 
20, foram empossados diretor e 
vice-diretor do Instituto de Atenção 
à Saúde São Francisco de Assis, an-
tigo Hospital São Francisco de Assis 
(Hesfa), para a gestão 2013-2016, 
os professores Maria Catarina Sal-
vador da Motta e Roberto José Leal. 

Como a unidade passa por 
reformas, a cerimônia foi realizada 
no auditório do Pavilhão Thomp-
son Motta, da Maternidade Escola. 
Fizeram parte da mesa o vice-
reitor, Antônio Ledo, a decana do 
Centro de Ciências da Saúde (CCS), 
Maria Fernanda Quintela, a direto-
ra da Escola de Enfermagem Anna 
Nery, Neide Titonelli. O auditório 
ficou lotado, e entre os presentes, 
inúmeros profissionais da área de 
saúde da universidade, dirigentes 
de unidades e até pacientes. Os 
coordenadores de Comunicação 
Sindical do Sintufrj, Carmen Lúcia 
e Francisco Carlos, representaram 
a entidade. 

Projetos
O vice-reitor Antônio Ledo 

fez questão de nominar alguns 
convidados, lembrando valores 
e objetivos da vida institucional. 
Para ele, a população está cres-
cendo, mas a solução não está nos 
planos de saúde privados com a 
qualidade que têm. “Temos que 
defender o SUS”, disse, afirmando 

Desafios de uma unidade em transformação

Aldeia Maracanã: 
clima de resistência

Até a tarde de quinta-feira, 21, a situação dos indígenas da Aldeia 
Maracanã permanecia incerta. Eles prometiam resistir à ordem de 
desocupação do espaço do antigo Museu do Índio, no bairro Maracanã. 
Barricadas e faixas de protesto acentuavam o clima de tensão. 

O prazo para que eles deixassem o prédio, de acordo com a imissão 
de posse concedida pela Justiça Federal a favor do Governo do Estado, 
que terminaria na quinta-feira, foi estendido por mais dois dias. Na 
véspera, os indígenas se reuniram com representantes do governo para 
tratar do assunto.

Pela oficialização de proposta
Na tarde de quinta-feira, o defensor público Daniel Macedo e re-

presentantes das 20 etnias que ocupam a Aldeia levaram documento à 
Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado, no qual 
pedem que seja oficializada – com garantias – a proposta do governo 
do Estado de cessão do espaço do antigo presídio do Galpão da Quinta 
da Boa Vista, e que só deixariam a Aldeia Maracanã quando o novo local 
estivesse preparado para receber o Centro Cultural Indígena. 

Na quarta-feira, 20, houve uma coletiva à imprensa internacional, 
quando os indígenas chamaram a atenção para o drama da Aldeia 
Maracanã. 

O imóvel em questão abrigou o antigo Museu do Índio, ficou aban-
donado e foi ocupado, em 2006, por um grupo de representantes de 
diversas etnias indígenas. Mas há meses o governo tenta se apropriar 
do imóvel. Primeiro para demolir o prédio e “melhorar” o acesso em 
torno do Maracanã, sob a argumentação de que cumpria exigências de 
comitês esportivos que nunca foram feitas. Depois, pressionado, o governo 
decidiu manter o prédio, mas transformando-o em Museu Olímpico. Os 
índios lutam pela sua permanência e pela preservação do Centro Cultural 
Indígena como patrimônio imaterial.

Maria Catarina foi vice-direto-
ra na gestão de José Mauro Braz de 
Lima, que se afastou do cargo para 
cuidar da saúde. Em novembro de 
2011, ela assumiu a direção, e um 
ano depois foi eleita com 93% dos 
votos, num pleito com a participa-
ção de 80% do corpo social.

No dia 28 de fevereiro, o 
Conselho Universitário aprovou 

a transformação do Hesfa em 
Instituto de Atenção à Saúde 
São Francisco de Assis, e isso, na 
visão de Catarina, põe a unidade 
em outro patamar: “Hoje temos 
uma responsabilidade ainda 
maior com o ensino”.  Ela conta 
que a gestão passada herdou um 
hospital em situação precária,  
principalmente em relação a 

sua finalidade de ensino. “Fo-
mos à busca de projetos que 
dessem conta da visibilidade na 
atividade acadêmica”, disse, e 
adiantou que vai continuar na 
linha de fortalecer o trabalho de 
pesquisa e ensino com foco na 
atenção primária e secundária 
da saúde, “que pouco se vê dentro 
da UFRJ“.

que nos últimos dois governos 
houve investimento na UFRJ, mas 
a área da saúde não acompanhou 
esse avanço. 

A decana Maria Fernanda 
destacou o atual foco acadêmico 
que o antigo Hesfa passou a ter 
como instituto, e, principalmen-
te, a integração entre assistência, 
pesquisa e extensão. O vice-
diretor, Roberto Leal, lembrou 
que no dia em que o Conselho 
Universitário aprovou a transfor-
mação do Hesfa em instituto, o 
reitor se comprometeu a realizar 
uma obra de restauro não pre-
vista no plano de reformas em 
andamento. Ele acredita que a 
universidade está investindo no 
instituto, assim como o CCS.

Maria Catarina enumerou 
os desafios da gestão, como a 
criação do mestrado multiprofis-

sional, a contratualização com 
o Município do Rio de Janeiro 
para financiamento da unidade 
de acordo com a produção, a 
implantação de um sistema para 
informar resultados de exame e 
de um programa de desenvol-
vimento de pessoal em atenção 
social à saúde, e o incentivo à 
educação continuada dos fun-
cionários.

Ebserh
Sobre a Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (Ebserh), a 
diretora disse que é “um desafio 
a ser enfrentado por todos, que 
trará recursos, mas também 
grandes mudanças, e que ainda 
há muitas questões abertas a 
serem respondidas”. Catarina 
incentivou todos a debaterem 
o assunto. 

DIRETORA agradece emocionada o apoio dos pais e dos colegas de trabalho

MOMENTO crítico na luta em defesa da cultura indígena

Fotos: Emanuel Marinho

MARIA Catarina e Roberto Leal são empossados por Ledo
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ato-assembleia 

No Dia Nacional de Luta em Defesa da Carreira e pelo 
Cumprimento do Acordo de Greve, terça-feira, 19 de março, os 
trabalhadores da UFRJ realizaram pela manhã ato-assembleia 
nos pilotis do prédio da Reitoria. Ao final, a direção do Sintufrj, 
acompanhada pela categoria, foi à Reitoria entregar documento 
no qual solicitam apoio, por meio de manifestações junto à 
Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de 
Ensino Superior (Andifes) e aos Ministérios do Planejamento 
e da Educação, para que seja respeitado o acordado que pôs 
fim à greve de 2012. 

Como o reitor Carlos Levi se encontrava em Brasília, o 
documento foi entregue pelo coordenador-geral do Sintufrj 
Francisco de Assis ao vice-reitor, Antônio Ledo, durante reunião 
do Conselho Superior de Coordenação Executiva (CSCE).

 Categoria realiza ações em defesa do acordo
 Reafirma a luta contra a Ebserh 
 Lança a Campanha pela Anulação da Reforma 
 da Previdência Social de 2003

Debate político,
cobranças e sugestões  
A técnica-administrativa Val-

denise Ribeiro informou que na 
unidade onde ela trabalha, o Ins-
tituto de Matemática, a categoria 
havia decidido parar naquele Dia 
Nacional de Luta. Neuza Luzia, 
da Faculdade de Medicina, pediu 
informações sobre o processo dos 
3,17%, quis saber da diretoria do 
Sintufrj se a demissão de uma 
funcionária da entidade teve mo-
tivação política e cobrou encami-
nhamentos da direção em relação 
à agressão física cometida por um 
coordenador a uma coordenadora 
sindical.

Valdenise defendeu que a 
assembleia deveria aprovar o  afas-
tamento definitivo do coordenador 
agressor e Neuza Luzia sugeriu que 
ele fosse afastado até a realização 
do próximo Congresso do Sintufrj.

Sobre esse assunto o coorde-
nador de Comunicação Sindical 
Francisco Carlos explicou que a 
direção está aguardando a docu-
mentação necessária para análise 
do caso, e depois de se reunir e tor-
nar público o resultado da reunião, 
irá chamar uma assembleia para 
o encaminhamento da questão. 

Quanto à demissão da funcio-
nária do Sindicato, ele afirmou que 
a diretoria entendeu que ela não 
atendia de maneira satisfatória às 
necessidades da entidade. Sobre 

Exclusão dos aposentados
O documento levado à Rei-

toria informa que a categoria foi 
surpreendida com a interpretação 
do governo sobre o acordo de greve 
do ano passado, no que diz respeito 
aos aposentados. O texto explica 
que no debate sobre a aplicação 
do dispositivo que permite agora 
o somatório dos cursos de capa-
citação a Fasubra pleiteou que 
este fosse aplicado a todos: ativos, 
aposentados ou pensionistas, e 
obteve a concordância dos repre-
sentantes do governo. Tanto que 
a Lei n° 12.772/2012 não impede 
que os aposentados (que possuem 
diplomas e certificados de educa-
ção formal de quando estavam 
na ativa) pleiteiem os incentivos 
à qualificação. 

No entanto, além da quali-
ficação, a alteração no nível de 
capacitação dos trabalhadores 
aposentados e dos pensionistas 
não está sendo garantida no que 
se refere ao somatório das cargas 
horárias e no que tange à correção 
do enquadramento daqueles que 

têm certificados com carga horária 
de 180 horas. 

“Diante do exposto, ampara-
dos pela força política da nossa 
maior Universidade brasileira, 
reivindicamos apoio desta Rei-
toria para que manifeste junto a 
Andifes, ao MPOG e ao Ministro da 
Educação a necessidade urgente do 
restabelecimento do acordado na 
mesa”, diz o documento.

Campanha
Durante o evento, os coor-

denadores do Sintufrj lançaram 
a Campanha pela Anulação da 
Reforma da Previdência de 2003 
(Emenda Constitucional n° 41). 
A mobilização consta de abaixo-
assinado que está sendo passado 
pelas entidades da base da Fasubra. 

A EC n° 41/2003, aprovada 
pelo Congresso Nacional, também 
afetou a possibilidade de aposen-
tadoria integral entre ativos e 
aposentados e definiu um redutor 
no valor dos proventos para os 
servidores que se aposentassem 
antes da idade mínima.

os 3,17%, informou que a direção 
solicitou ao assessor jurídico André 
Viz relatório completo sobre a ação. 
Até o momento o que  ele tem apre-
sentado não atende aos anseios da 
categoria. Assim que a diretoria tiver 
as explicações detalhadas repassará 
à categoria.

O coordenador de Organização 
e Política Sindical Boaventura de 
Souza Pinto ressaltou que o Sin-
dicato é dos trabalhadores e que as 
reuniões administrativas também 
são abertas à categoria.

Fábio Marinho, da Escola de 
Serviço Social, saudou a direção 
pelo lançamento da campanha 
pela anulação da reforma da Pre-
vidência Social, citou a realização 
da próxima marcha a Brasília, pre-
vista para o dia 24 de abril, contra 
a flexibilização dos direitos dos 
trabalhadores e sugeriu a criação, 
pelo Sintufrj, de comitês conjun-
tos de técnicos-administrativos, 
estudantes e professores para o 
plebiscito sobre a Ebserh.

Francisco Carlos esclareceu 
que já existem comitê conjunto  
dos três segmentos e convocou a 
todos para o debate no CT dia 20.

O coordenador-geral Francisco 
de Assis reafirmou a importância 
daquele ato pelo cumprimento do 
acordo de greve, “pois são direitos 
dos aposentados que estão sendo 
atingidos”. Segundo o dirigente, 
há ainda outros pontos na mesa 

de negociação que continuam 
pendentes, como a racionalização, 
o reposicionamento dos aposenta-
dos e a terceirização. “Portanto”, 
frisou, “é preciso fortalecer a 
organização”.

Francisco de Assis propôs a 
criação de comitês para ajudar na 
mobilização da campanha pela 
anulação da reforma da Previ-
dência Social, acrescentando que 
também era necessário organizar 
uma ação firme contra a Ebserh. 
“Essa luta é antiga, vem desde o 
final do governo Lula, quando 
foi lançada a medida provisória 
que mais tarde originaria nessa 
empresa”, citou o coordenador 
do Sintufrj, lembrando, inclusi-
ve, que já houve até reação dos 
trabalhadores contra a Ebserh no 
Congresso Nacional. Ele apontou 
a importância da frente de luta 
formada na UFRJ, composta pelo 
Sintufrj, Adufrj e DCE, e concla-
mou a categoria a unir forças para 
levar a discussão sobre a Ebserh 
a toda a universidade.

Resoluções da assembleia
A decisão sobre o afastamento 

do coordenador sindical agressor 
foi a voto. Por ampla maioria foi 
aprovada a proposta da direção: 
a questão será resolvida em 
âmbito da diretoria e o resultado 
levado à categoria na próxima 
assembleia.

FRANCISCO de Assis entrega documento a Antônio Ledo

TRABALHADORES reunidos nos pilotis reafirmam a legitimidade do acordo  

Fotos: Emanuel Marinho
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GRUPO DE TRABALHO

a terça-feira, 19, Dia Na-
cional de Luta em Defesa 
da Carreira e pelo Cum-

primento do Acordo de Greve, a 
parte da tarde foi marcada pelo 
reinício das atividades do Grupo 
de Trabalho de Carreira do Sintufrj 
(GT-Carreira). A reunião foi realiza-
da no auditório Samira Mesquita, 
prédio da Reitoria, e, para auxiliar 
na  discussão, a diretoria distribuiu 
material impresso sobre a carreira.

O que foi constatado nesta 
primeira reunião do GT na atual 
gestão do Sintufrj é que há muito 
trabalho a ser feito. Os dirigentes do 
Sindicato registraram que desde a 
instituição do novo plano de carreira, 
em 2005, a UFRJ não fez a sua parte, 
como, por exemplo, o levantamento 
da força de trabalho na universidade 
e a realização de um programa de 
capacitação para a categoria.

Início 
Como primeira tarefa, foi 

acordado que os integrantes do 
GT-Carreira analisarão a Orien-
tação Normativa n°1.263, de 5 de 
fevereiro de 2013, da Pró-Reitoria 
de Pessoal da UFRJ, que trata dos 
critérios e procedimentos para 
concessão da progressão por capa-
citação profissional. 

O objetivo desse estudo é 
esclarecer dúvidas e produzir 
documento com orientações à 
direção sindical, visando melhorar 
a interpretação e a aplicação da lei 
da carreira. O documento também 
servirá de base para retificação da 
Normativa n° 1.263 para aplicação 
dos dispositivos do acordo de greve. 

Material contendo informa-
ções sobre a carreira também 
foi distribuído. O calendário de 
reuniões do GT será divulgado o 
mais breve possível.

Categoria retoma discussões do GT-Carreira 

Demandas 
Na reunião, os participantes 

iniciaram os debates sobre as 
demandas da pasta, como a 
Racionalização dos Cargos, Di-
mensionamento de Pessoal, Ter-
ceirização,  Reposicionamento dos 
Aposentados, entre outros temas. 

Os três primeiros pontos fazem 
parte dos itens ainda pendentes do 
acordo de greve em negociação 
com o governo pela Fasubra. Sobre 
a CIS na UFRJ, o GT apenas cons-
tatou que o trabalho da comissão 
continua parado à espera que seus 
novos membros sejam eleitos. Cabe 
à Reitoria organizar o processo 
eleitoral da CIS.

Aposentados
O debate sobre o reposiciona-

mento dos aposentados expôs al-
gumas dúvidas, principalmente 
por parte dos funcionários com 
menos tempo de universidade. 
A questão é uma das distorções 
geradas no plano de carreira 
quando da transposição da 
tabela antiga para a nova. Os 
trabalhadores que já tinham 
cumprido toda a tabela antiga 
acabaram sendo reenquadrados 
de forma incorreta na hora da 
transposição. A proposta é que 
seja feita uma equivalência do 
nível que o aposentado estava na 
tabela antiga para a tabela nova.

O Grupo de Trabalho é um instrumento existente na estrutura de 
organização dos sindicatos da Fasubra que se aprofunda no estudo 
de questões específicas da categoria, formula propostas e assessora 
a direção sindical. É aberto a todo e qualquer sindicalizado. 

No Sintufrj, os GTs têm cumprido papel importante no auxílio 
para elaboração e encaminhamento de políticas necessárias ao 
movimento. O GT-Carreira, por exemplo, foi criado quando da 
formulação da carreira dos técnicos-administrativos em educação.

As atribuições dos GTs

N

RECÉM-concursados aproveitaram a reunião para esclarecer dúvidas sobre a carreira 

Foto: Emanuel Marinho

Algumas pessoas não têm o 
laudo técnico de insalubridade ou 
periculosidade, embora recebam 
os adicionais nos seus contrache-
ques. O documento faz falta ao 
servidor para contagem do tempo 
de serviço especial (prestado em 
condições insalubres). 

A contagem de tempo especial 
tem como finalidade: garantir a 
aposentadoria especial (após 25 anos 
de trabalho), a conversão de tempo 
especial em comum para aquisição 
de abono de permanência ou a apo-
sentadoria comum. 

Segundo norma do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, 
para a contagem de tempo, os anos 
trabalhados em condições especiais 
são contados a mais: para mulher, 

Contagem de tempo especial: quem não tem laudo técnico, o que faz?
   Veja o que a Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) está fazendo para ajudar quem está sem o documento 

o tempo é multiplicado por 1,2; 
e para homem, em 1,4. Logo, o 
tempo regulamentar para apo-
sentadoria diminui.

O mandado de injunção que reco-
nheceu o direito à contagem especial 
de tempo de serviço e aposentadoria 
especial para servidores federais sub-
metidos a condições insalubres foi 
conquistado pela Fasubra em 2010 
por decisão favorável do Supremo 
Tribunal Federal. 

Antes do Regime Jurídico Único 
(RJU), bastava comprovar os paga-
mentos que foram feitos no contrache-
que para ter esse direito reconhecido. 
Mas, no período posterior ao RJU, 
tornou-se necessário o laudo pericial 
que gerou o benefício. 

Tanto que, no formulário padrão 

da PR-4 para requerimento da con-
tagem especial para aposentadoria, 
de modo geral, os servidores devem 
apresentar o laudo que garantiu a 
concessão do adicional, a portaria e 
a listagem com a inclusão do servidor 
no processo do mandado de injunção.

Segundo o superintendente de 
Pessoal, Agnaldo Fernandes, com 
a apresentação desses documen-
tos foi possível resolver cerca de 
80% dos casos de servidores que 
requereram a contagem de tempo 
especial para a aposentadoria. 

A partir daí, a PR-4 passou a 
considerar outros elementos, expli-
cou Agnaldo. Como, por exemplo, 
algum registro na ficha funcional ou 
o ato administrativo que comprovou 
que em algum período de sua vida o 

servidor trabalhou em condições de 
perigo ou em ambiente insalubre.

Para ilustrar o que disse, ele 
contou que a PR-4 considerou como 
documento, para beneficiar uma 
servidora, uma decisão da Justiça 
do Trabalho sobre a concessão do 
benefício a cerca de 80 servidores.

No total, segundo Agnaldo, 
foram mais de três mil casos sobre 
os quais a PR-4 se debruçou: “Mon-
tamos um operativo e conseguimos 
dar conta de tudo que estava repre-
sado”. Mas sobrou um grupo de 
trabalhadores sem a comprovação 
exigida pelo mandado de injunção.  
Eles têm a ficha financeira, o direito 
no contracheque, mas não locali-
zam o ato que concedeu o benefício. 
“Isso é um problema, porque o 

laudo é um elemento decisivo para 
o mandado de injunção”, afirma o 
superintendente.

Para tentar solucionar esses 
casos – que envolvem 188 ser-
vidores até agora –, a PR-4 está 
realizando pesquisa nos arquivos 
da Divisão de Saúde do Trabalha-
dor (DVST) e das unidades. “Às 
vezes, o documento está na pasta 
funcional da pessoa”, observa. 
Por conta disso, Agnaldo pede que 
quem tiver qualquer registro de 
documentação sobre o caso que o 
apresente à PR-4. 

“Depois nós vamos ter que ver 
uma forma coletiva de tratar a situa-
ção, o que não é uma coisa rápida. 
Mas até o próximo mês teremos um 
encaminhamento”, promete. 
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EM DEFESA DOS HUS

o debate “Ebserh: Desa-
fiando a Autonomia Uni-
versitária”, quarta-feira, 

dia 20, no Centro de Tecnologia, 
o subprocurador da República 
Oswaldo José Barbosa Silva, de-
clarou que o Ministério Público 
está com a comunidade da UFRJ 
contra a Ebserh. “Nessa luta – pelo 
respeito à autonomia universitária 
e a gestão do SUS – o Ministério 
Público Federal está com vocês e 
contra a Ebserh”. 

Oswaldo José dividiu as aten-
ções com a auditora do Tribunal 
de Contas da União (TCU) Lucieni 
Pereira da Silva, que destacou 
a importância de se discutir a 
Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh) em relação à 
dimensão da questão. “Transcende 
ao formato e ao funcionamento 
de um hospital”, afirmou. Os 
palestrantes fizeram uma abor-
dagem jurídica sobre a Ebserh 
e informaram sobre a batalha 
jurídica que ocorre país afora. E 
ficou claro para os participantes 
que é possível o questionamento 
jurídico por parte da UFRJ e da 
sociedade sobre a empresa.  

O debate foi promovido pela 
Escola Politécnica e pela Decania 
do Centro de Tecnologia (CT) em 
conjunto com o Sintufrj, a Adufrj, 
o DCE e a Frente em Defesa dos 
HUs. Realizado no auditório An-
dré Rebouças, reuniu cerca de 60 
pessoas e contou também com a 
presença da procuradora da Re-
pública no Rio de Janeiro, Roberta 
Trajano. A mesa foi composta por 
Guilherme Lemos (DCE), Eduardo 
Cortês (Faculdade de Medicina), 
Lucieni Pereira da Silva (TCU), 
o mediador Eduardo Serra (CT), 
Oswaldo José Barbosa (Ministério 
Público), Luciana Boiteaux (Adu-
frj) e Francisco de Assis (Sintufrj). 

     
Unidade em prol da UFRJ

Eduardo Cortês falou sobre 
a iniciativa do garimpo acerca 
das informações sobre a empresa 
que vem sendo feito em Brasí-
lia por ele, destacando que há 
muita desinformação e mentira. 
Os representantes das entidades 
apresentaram suas opiniões, 
ressaltando a importância do 
debate em toda a universidade. 
Luciana Boiteaux reafirmou a 
luta em defesa da autonomia da 
universidade e Francisco de Assis 
ratificou sua fala. “É a unidade na 
luta em defesa da universidade. O 

Ações judiciais se multiplicam contra a 
contratação da Ebserh pelas universidades
Ministério Público Federal está com a comunidade da UFRJ contra a Ebserh

centro da discussão é a defesa da 
autonomia universitária. Esse de-
bate fortalece o movimento social 
organizado e faz com que a gente 
esteja mobilizado e mobilizando, 
por meio do debate interno, para 
mostrar para os companheiros que 
eles estão sendo iludidos com essa 
proposta que afeta diretamente 
nosso fazer universitário e a insti-
tuição, comprometendo o ensino, 
a pesquisa e a extensão”, assinalou 
o sindicalista.

Empresa só atrapalha
A procuradora da República no 

Rio de Janeiro, Roberta Trajano, 
recebeu a petição encaminhada 
pela Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão contra a con-
tratação da Ebserh pela UFRJ para 
gerir os hospitais universitários. A 
procuradora disse que estão acom-
panhando a questão da Ebserh e 
prontos para tomar as medidas 
cabíveis. “Uma vez que fere prin-
cípios da educação, como o da au-
tonomia universitária, assim como 
os princípios do SUS. E não só por 
causa disso. Nós acompanhamos 
a situação de sucateamento dos 
hospitais universitários no Rio de 
Janeiro e temos ações propostas 
em curso, uma delas é a realização 
de concursos, e a contratação da 
Ebserh interfere nisso”, explicou.

Vídeo com Aloísio
Lucieni Pereira, depois de 

apresentar questões orçamen-
tárias e constitucionais que 
inviabilizam o funcionamento 
da Ebserh, passou um vídeo feito 
pelo Sindicato dos Servidores 
do Poder Legislativo Federal e 
do Tribunal de Contas da União 
(Sindilegis) com a opinião de vá-
rias autoridades sobre o assunto, 
principalmente na área jurídica, 
para mostrar a avaliação negati-
va da empresa no que se refere 
ao impacto nas universidades. 
“Temos convicção da quebra da 
autonomia”, afirmou a auditora. 
Neste vídeo, o ex-reitor Aloísio 
Teixeira declara que o MEC errou 
ao propor a Ebserh.  

A auditora disse que é neces-
sário que toda a universidade 
debata a Ebserh por ser tratar de 
uma política maior de gestão. “É 
um balão de ensaio do governo 
federal para adotar esse modelo 
em toda universidade e em outros 
segmentos do serviço público 
federal, estadual e municipal”, 
afirmou Lucieni. Ela destacou 
que existe uma minuta de lei 
orgânica para toda a área de 
ensino e de formação tecnológica 
com modelo flexível privado para 
fazer a gestão, independente do 
que diz a Constituição. 

A auditora declarou também 
que existe uma coação moral 
ao usar o nome do Tribunal de 
Contas da União e de seus acór-
dãos como forma de legitimar a 
Ebserh. “É irresponsabilidade. É 
preciso ter consciência de que há 
vários formadores de opinião que 
não aceitam isso. Fica claro o 
posicionamento do procurador, 
que está de portas abertas para 
se manifestar, caso seja necessá-
rio”, anunciou.

Ações judiciais 
Oswaldo José, que também é 

procurador federal dos Direitos 
do Cidadão em assuntos para 
a saúde, informou que existem 
ações civis públicas já ajuizadas 
por procuradores regionais con-
tra a contratação da Ebserh pelos 
hospitais universitários. 

A análise está sendo feita 
pelos 27 procuradores regionais 
dos Direitos do Cidadão nos 26 
estados e no Distrito Federal 
com base na petição inicial da 
ação direta de inconstitucio-
nalidade (Adin) ajuizada pelo 
procurador- geral da República, 
Roberto Gurgel. A última que 
ele teve notícia foi ajuizada dia 
17 de março no Distrito Federal 
contra a Ebserh gerir o Hospital 
Universitário de Brasília.

Segundo o procurador fe-
deral, a posição da cúpula do 
Ministério Público Federal é 
explícita contra a contratação da 
Ebserh, diante de sua inconstitu-
cionalidade. Oswaldo informou 
também que o Ministério Público 
vai querer explicações do MEC 
sobre a retaliação orçamen-
tária que está sendo feita com 
as universidades que não estão 
contratando a Ebserh. 

“Nós  vamos fazer  uma 
avaliação orçamentária e finan-
ceira daquilo que hoje é a arma 
para forçar as reitorias das uni-
versidades federais a celebrar o 
contrato com a Ebserh. Estão 
querendo matar de inanição a 
administração desses hospitais 
pelas universidades, ao mesmo 
tempo que prometem engordar, 
dar dinheiro orçamentário para 
Ebserh fazer o mesmo trabalho 
que deve ser feito pelas uni-
versidades. Não só em função 
da autonomia universitária, 
mais também porque a gestão 
da saúde no SUS não pode ser 
terceirizada. Não admitimos a 
transferência da gestão”, disse 
o procurador, que encerrou sua 
fala ratificando: “Esse modelo 
de terceirização e privatização 
dos serviços públicos não pode 
continuar. É inconstitucional.”

TÉCNICOS-administrativos, professores e estudantes ouviram com atenção os argumentos dos debatedores convidados

Foto: Emanuel Marinho
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PERFIL

aria do Rosário Mar-
tins, 69 anos, e Mar-
lene Fontenelle, 66 

anos, são duas trabalhadoras que 
podem dizer que a universidade 
é responsável por uma amizade 
de 32 anos. As duas começaram 
juntas no antigo Bandejão, como 
copeiras, e hoje, já aposentadas, 
se dividem entre cuidar dos netos 
e participar das atividades do 
Sindicato. Na primeira reunião 
do GT-Carreira, dia 19, estavam 
lá no auditório Samira Mesquita, 
firmes, fortes e alegres.

Maria do Rosário é divor-
ciada e cria três netos. Dos 
tempos do Bandejão, ela conta 
que tinha tanta raiva do salário 
que ganhava que queria rasgar 
o contracheque mandando 

Duas batalhadoras 
que sabem dar 
valor à verdadeira 
amizade

tudo às favas. “A Marlene que me 
aconselhava a não fazer bestei-
ra”. Depois do Bandejão, Maria 
do Rosário trabalhou no Insti-
tuto de Puericultura e Pediatria 
Martagão Gesteira (IPPMG), no 
Centro de Tecnologia e encerrou 
sua carreira de copeira na UFRJ 
no Instituto de Ginecologia.  

Um problema de saúde afastou 
Maria do Rosário da função de 
copeira e ela  se inscreveu para 
participar da então Comissão 
Permanente de Pessoal Técnico-
Administrativo (CPPTA) – órgão 
de assessoramento da administra-
ção extinto com o novo plano de 
carreira –, onde permaneceu por 
10 anos e diz “sentir muita falta”.
Ela lembra que quem a levou para 
a CPPTA e o movimento sindical foi 

“o saudoso companheiro Paulão”.  
A experiência na CPPTA foi seu 

passaporte para a Comissão In-
terna da Carreira (CIS). Maria do 
Rosário era responsável por preen-
cher os formulários de transição da 
antiga para a nova carreira. “Não 
podia errar, se não prejudicava 
as pessoas. Como trabalhei nessa 
comissão!”, relembra. De ruim 
sobre a instituição, a aposentada 
aponta não poder ter passado do 
nível de apoio para o nível médio, 
e por causa da datilografia: “Na 
última ascensão funcional eu fiz a 
prova. Passei na avaliação escrita, 
mas fui reprovada em datilografia. 
Foi uma injustiça”.   

Aposentada em abril do ano 
passado, Maria do Rosário declara 
que, apesar de ter permanecido 

no nível de apoio, a universidade 
foi tudo na sua vida: “Foi mãe, 
marido, pai. Foi tudo pra mim. 
Agradeço a Deus por ter contado 
com a UFRJ em tudo o que fiz, 
tive e tenho”.

 Já a amiga Marlene Fonte-
nelle teve melhor resposta da 
UFRJ. Em 1987, ela conseguiu 
ser enquadrada como assistente 
administrativa. Mas depois do 
Bandejão, ainda trabalhou 
como copeira no Instituto de 
Psiquiatria. Somente passou 
para outra função quando foi 
para a biblioteca da Escola de 
Belas Artes (EBA). E quando se 
aposentou há três anos, traba-
lhava na Escola de Educação 
Física e Desporto (EEFD). Mora 
com o marido, dois filhos e cria 

uma neta.
A participação nas ativi-

dades do Sindicato apurou a 
avaliação crítica que Marlene 
tem da instituição. “Eu e Maria 
completamos 32 anos de UFRJ, 
mas não nos deram valor. 
Trabalhei muito na biblioteca 
e não tive reconhecimento. 
Esse valor que é necessário só 
é dado quando a gente não está 
mais na instituição”, constata 
com tristeza. 

Tamanha é a convivência 
e a amizade entre as duas fun-
cionárias que durante a con-
versa com o Jornal do Sintufrj 
Marlene corrige a amiga sobre 
o número de netos e bisnetos: 
“Maria, você tem quatro netos 
e quatro bisnetos”. 

“A Marlene 
que me 

aconselhava 
a não fazer 

besteira.”
Maria do Rosário

“Eu e Maria 
completamos 32 

anos de UFRJ, 
mas não nos 

deram valor.”
Marlene Fontenelle

“Apesar das 
decepções, 

agradeço a Deus 
por ter contado 
com a UFRJ.”

Maria do Rosário

“Maria, você 
tem quatro netos e 

quatro bisnetos.”

M

A primeira reunião do ano e também da nova Coordenação de Apo-
sentados e Pensionistas será realizada terça-feira, 26 de março, às 10h, 
no Espaço Cultural do Sintufrj. 

Os coordenadores Joana Angélica Pereira, Paulo César de Souza e 
Maria Severina da Silva Passerone irão expor suas ideias e perspectivas 
de atividades para os próximos meses.

Mas a intenção da coordenação é incorporar ao plano de trabalho 
as sugestões que forem consenso da maioria. Toda contribuição será 
muito bem-vinda. 

Por conta disso, essa reunião de estreia dos atuais coordenadores está 
sendo preparada com muito carinho. Não vá faltar, hein! 

Coordenação organiza a 
agenda de atividades do ano

REUNIÃO DOS APOSENTADOS

JOANA Angélica PAULO César MARIA Severina

MARIA do Rosário e Marlene Fontenelle: amigas de verdade

Foto: Emanuel Marinho

Fotos: Emanuel Marinho

Marlene Fontenelle
corrige Maria , provando a 

intimidade  que tem
com a amiga
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CONVENÇÃO 151

O Dejur /Trabalhista tem re-
cepcionado diversos servidores que 
informam estar recebendo ligações 
a respeito de valores a receber no 
processo judicial nº 99.0010884-1, 
que tramitou na  23ª Vara Federal 
do Rio de Janeiro.

Esse processo trata de mandado 
de segurança coletivo impetrado 
pelo Sintufrj em 1999, objetivan-
do evitar desconto progressivo de 
PSS instituído pela então recém-
publicada Lei n° 9.783/99.

Regulamentação deve ocorrer até o fim de 2013
primeira conquista ob-
tida com a 7ª Marcha 
da Classe Trabalhadora, 

organizada pelas Centrais Sindi-
cais e pelos Movimentos Sociais 
e realizada no dia 6 de março, 
em Brasília, foi a assinatura, pela 
presidenta Dilma Rousseff, do 
Decreto nº 7.944/13, que ratifica e 
renova o compromisso do governo 
brasileiro junto à Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) 
de regulamentar a Convenção 151. 

A Convenção estabelece o 
princípio da negociação coletiva 
entre os trabalhadores públicos e 
os governos das três esferas: federal, 
estadual e municipal. Fortalece os 
sindicatos, federações e confede-
rações com o direito à liberdade 
de expressão, de representar e ser 
representado, de participar, organi-
zar atos que busquem a ampliação 
dos direitos e melhorias nas condi-
ções de trabalho e, acima de tudo, 
faz com que os gestores públicos 
passem a respeitar as entidades 
como órgãos que representam a 
classe trabalhadora.  

A Convenção 151 é defendida 
pela CUT desde a criação da Cen-
tral, em 1983, e, conforme assina-
lou o ex-presidente da CUT, Artur 
Henrique, “a entrada em vigor da 
Convenção será o marco de uma 
mudança na cultura política e ad-
ministrativa do Brasil, onde ainda 
prevalece em muitos estados e mu-
nicípios a ideia de que governador 
ou prefeito têm poder absoluto e 
não devem satisfações ou atenção 
aos trabalhadores públicos, como 
se estes fossem meros serviçais de 
uma suposta grande eminência”.

Trajetória da 
Convenção 151

A Convenção foi aprovada pelo 
Congresso Nacional em 2010 e a re-
gulamentação deveria ocorrer até 
junho de 2011. Com esse descum-
primento por parte do governo, a 
Convenção perdeu sua eficácia. Por 
isso houve a necessidade da pro-
mulgação do Decreto nº 7.944/13. 

Porém, para que efetivamente os 
princípios da Convenção 151 da 
OIT sejam uma referência legal no 
exercício das relações de trabalho 
no setor público brasileiro, se faz 
necessário sua regulamentação 
legal via aprovação pelo Congresso 
Nacional de uma lei.  

Em novembro de 2012, as 
centrais sindicais entregaram à 
Secretaria-Geral da Presidência 
da República uma minuta de 
proposição de projeto de lei para 
regulamentação da Convenção 
151. Diz o enunciado: “O projeto 
de lei n°.... Dispõe sobre as relações 
de trabalho entre os servidores 
públicos e o Estado, definindo 
diretrizes para a negociação 
coletiva dos servidores públicos, 
para o tratamento dos conflitos, 
o direito de greve e o afastamento 
de dirigentes”.    

Situação atual 
da categoria

Como não foi aprovada uma lei 
pelo Congresso Nacional reconhe-
cendo que os servidores públicos 
têm direito à negociação coletiva, o 
coordenador-geral da Fasubra, Paulo 
Henrique dos Santos, explicou que a 

mesa de negociação que existe, hoje, 
tem apenas status político. Pois a 
categoria fica dependendo do Con-
gresso Nacional sancionar projeto de 
lei que o Executivo enviar para que 
passem a valer os acordos firmados 
entre a Federação e o governo. 

 “A Convenção 151 estabelece 
o princípio e o reconhecimento ao 
direito à negociação coletiva para 
o funcionalismo público, mas não 
estabelece como vai ser o processo 
negocial. Quem seria o árbitro em 
caso de impasse, por exemplo?”, 
indaga Paulo Henrique. 

Para a Fasubra, o melhor 
arbítrio para os trabalhadores 
é a sociedade por meio de suas 
organizações sindicais.  

Prazo 
Segundo Paulo Henrique, a 

presidenta da República só assinou 
o decreto ratificando o compromis-
so de regulamentar a Convenção 
151 porque as centrais estavam 
preparando uma carta-denúncia 
que seria entregue em junho na 
reunião da OIT. “Agora a expec-
tativa do movimento é que a 151 
seja regulamentada antes do fim 
do ano”, informou o coordenador.  

.Proteção contra os 
atos de discriminação 
que acarretem violação 
da liberdade sindical em 
matéria de trabalho.. Independência das 
organizações de traba-
lhadores da função pú-
blica face às autoridades 
públicas.. Proteção  contra 
atos de ingerência das 
autoridades públicas na 
formação, funcionamento 
e administração das orga-
nizações de trabalhadores 
da função pública..Concessão de libera-

Princípios estabelecidos 
pela Convenção 151

ção aos representantes das 
organizações de trabalha-
dores da função pública 
reconhecidas, permitindo 
cumprir suas funções seja 
durante as suas horas de 
trabalho ou fora delas.. Instauração de pro-
cessos que permitam a 
negociação das condições 
de trabalho entre as auto-
ridades públicas interessa-
das e as organizações de 
trabalhadores..Garantias dos direi-
tos civis e políticos essen-
ciais ao exercício normal 
da liberdade sindical.     

Comunicado do Jurídico aos sindicalizados
 Na ocasião, o Sintufrj obteve 

liminar, evitando o aumento dos des-
contos de PSS previstos pela nova lei, 
o que foi confirmado posteriormente 
em sentença ratificando a vitória 
do Sindicato pelo  não desconto de 
percentuais acima do que já previsto, 
o que foi confirmado pelo Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região.

Após a vitória do Sintufrj, a 
lei foi revogada e mantidos os 
percentuais de PSS anteriormente 
praticados, não havendo qualquer 

prejuízo para os servidores da UFRJ.
Portanto, não há qualquer 

valor a executar neste processo, 
que já está finalizado desde 2007. 
As movimentações recentes estão 
sendo efetuadas por terceiros para 
conhecimento do processo.

Assim, recomendamos aten-
ção a abordagens de estranhos 
informando valores a receber desse 
processo, porque não houve qual-
quer desconto e não há qualquer 
atrasado para ser executado. 

Foto: internet
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Mantenha a mente ati-
va: pesquisas mostram que a 
doença de Alzheimer tem maior 
incidência entre as pessoas com 
baixo nível de instrução. Estudo 
publicado no New England 
Journal of Medicine relaciona 
a leitura, os jogos de cartas e de 
tabuleiro e as palavras cruzadas 
com a redução do risco de de-
mência em pessoas com mais 
de 75 anos.

Faça exercícios físicos 
diariamente: caminhe, ande 
de bicicleta, faça um pouco de 
ioga, jogue vôlei, futebol, bas-
quete, tênis. Exercícios físicos 
moderados são essenciais para 
manter a saúde e uma atitude 
equilibrada diante da vida, 
evitando as causas do estresse 
e da tensão. 

Saboreie um bom 
chocolate: em pequenas 
quantidades, ele pode ser 
benéfico à saúde. Segundo 
estudo do King's College, 
de Londres, a quantidade de 
favonoides encontrada em 

Combate ao estresse dos trabalhadores no HU  
Serviço de Treinamento 
e Desenvolvimento da 
Divisão de Recursos Hu-

manos (STD/DRH) do Hospital 
Universitário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF) pesquisou sobre 
estresse entre os trabalhadores e, 
com base nos resultados, pôs em 
prática iniciativas para melhorar 
a qualidade de vida no ambiente 
de trabalho.

Desde agosto do ano passado 
os trabalhadores têm à disposição 
terapias de relaxamento e alon-
gamento, aplicadas pelo Grupo 
de Ginástica Laboral, e diversos 
tratamentos como auriculoterapia 
e aromaterapia. Para quem pensa 
que são alternativas sem efeito prá-
tico, a pesquisa da equipe do STD 
mostrou que fazem efeito, sim.

A pesquisa, que faz parte do 
projeto “Estresse na qualidade 
de vida do servidor”, serviu 
para embasar um programa de 
tratamento através de terapias 
consideradas alternativas. 

Estresse e ansiedade
A fonoaudióloga do setor, 

Izabel Gondim de Paula, expli-
cou que foram avaliados níveis 
de estresse e ansiedade em 228 
servidores do hospital, por meio 
de entrevistas e questionários. O 
levantamento apontou que um 
pouco mais da metade desses 
trabalhadores apresentou níveis 
de estresse leve ou moderado.

Entre os servidores pesqui-
sados, 17 foram submetidos à 

auriculoterapia por cerca de oito 
sessões. Este método de trata-
mento de enfermidades estimula 
os pontos auriculares através da 
pressão de sementes de mostarda. 
A pesquisa apurou que, com a 
terapia, houve diminuição dos 
níveis de estresse e ansiedade no 
grupo de teste.

Com base nesse trabalho, a 
equipe sustentou a proposta de 
oferecer  aplicação das terapias no 
local de trabalho. Embora a pesqui-
sa não tenha informado os efeitos 
da aromaterapia (terapia através 
do olfato, com uso de aromas como 
alfazema, canela e artemis), este 
serviço também é oferecido para o 
tratamento de estresse.

Mulher em tripla jornada
Izabel analisa alguns ele-

mentos que chamaram sua 
atenção durante o levantamento: 
“A pesquisa identificou que as 
mulheres são as que mais sofrem 
com o estresse em virtude da tripla 
jornada – dão conta dos cuidados 
com a casa, com os filhos e do 
trabalho”, diz ela, explicando 
que são as que trabalham na 
área de saúde as que mais sofrem 
desgaste devido a lidarem com 
pessoas doentes e seus familiares.

“Nossos profissionais preci-
sam de uma válvula de escape 
e pensamos em melhorar esta 
situação com o alongamento e 
o relaxamento no local de traba-

lho”, diz Izabel, mencionando a 
importância das terapias alterna-
tivas e fazendo questão de frisar 
que o projeto de promoção de 
saúde tem participação da equipe 
multidisciplinar da STD.

Relaxamento para  
melhorar o dia

A ginástica laboral combina 
exercícios de alongamento e 
relaxamento, aplicados de forma 
periódica no local de trabalho. A 
prática alivia o estresse, assim 
como proporciona um momento 
de aproximação entre colegas.

Além de Izabel, Ademir Cy-
priano e Maria Cecília ministram 
a ginástica, que tem a duração 

de quinze minutos e estimula o 
movimento da coluna, pernas, 
braços, pescoço, quadril e exer-
cícios faciais.

Em entrevista para site do 
Hospital Universitário, o diretor 
da Divisão de Recursos Huma-
nos, Moacir Moura, aponta o 
ânimo e a disposição com que os 
funcionários retomam as ativi-
dades laborais após a realização 
das sessões.

A ginástica é aplicada às 
segundas-feiras no Setor de Lici-
tação e Contratos e no Almoxari-
fado Central do HU. Na terça, no 
Protocolo da Divisão de Atividades 
Gerenciais e na Divisão Médica. 
Na quarta, na DRH e no Serviço 
de Computação. E na quinta, no 
Almoxarifado e na Enfermagem 
Ambulatorial.

Atuação em questões 
sociais e profissionais

A equipe do STD-DRH de-
senvolveu também um progra-
ma para atendimento social 
e funcional dos profissionais 
do HU. Atuam no programa 
psicólogos, assistentes sociais, 
fonoaudiólogos, enfermeiros e 
médicos, que acolhem os servi-
dores, intermedeiam situações 
de conflito, agem em questões 
relativas à saúde e na inserção 
social e psicológica do trabalhador 
quando necessário. O atendimento 
é realizado não apenas por deman-
da de chefias, mas também por 
solicitação do servidor.

50 gramas de chocolate é equi-
valente a de seis maças, duas 
taças de vinho ou sete cebolas. 
Os flavonoides têm sido apon-
tados como importantes armas 
no combate aos radicais livres. 

Pratique meditação: con-
siderada por alguns como instru-
mento para uma ecologia da mente 
e dos sentimentos, a meditação 
não é uma prática tão complicada 
quanto se pensa. Basta sentar-se em 
silêncio e observar a passagem dos 
pensamentos pela mente como se 
fossem nuvens do céu. Isto é, não 
se prenda a eles, apenas  observe-os 
e deixe-os passar. 

Tenha mais contato com 
a natureza: deixe de lado a ten-
são do trabalho urbano e visite os 
lugares da natureza. Esvazie-se da 
pressa e aprenda a ouvir a música 
e harmonia presentes no silêncio 
da natureza. 

Durma bem: estudos suge-
rem que a falta de sono crônica 
pode ter um impacto negativo nas 
funções metabólicas e endócrinas. 

Quando se dorme menos de cinco 
horas, há um desequilíbrio no 
metabolismo.

 Seja mais otimista: após 
dez anos estudando como a perso-
nalidade de uma pessoa pode influir 
no aumento ou na diminuição da 
expectativa de vida, pesquisadores 
holandeses concluíram que ter uma 
atitude positiva melhora o bem-
estar e diminui o risco de doenças.

Se alimente bem: dê 
uma atenção especial ao mo-
mento da refeição. Prefira uma 
alimentação natural, evitando 
exagerar nas carnes vermelhas, 
que são de difícil digestão. 
Inclua doses de fibras, frutas e 
verduras no seu dia a dia. Evite 
comer muita fritura e doces. 
Cuidado com as quantidades, 
comer menos e mais vezes é a 
melhor solução. 

O
Foto: Priscila Viana

AS mulheres são as maiores vítimas do estresse em virtude da tripla jornada de trabalho

Algumas atitudes simples que podem ajudar a 
                                     manter seu bem-estar físico e mental

Dicas sobre 
      QUALIDADE de VIDA
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