
A praticamente um mês (9 de maio) 
da sessão do Conselho Universitário que 
decidirá se a UFRJ deve ou não contratar a 
Ebserh para administrar os HUs, e depois 
de muita pressão dos movimentos em 
defesa da autonomia universitária, do 
ensino, da pesquisa e do SUS, finalmente 
a comunidade universitária começa a 
discutir o assunto.

Debates e reuniões sobre esse esdrúxulo 
projeto do governo federal movimentaram 
a UFRJ na semana passada e prosseguem 
na pauta do dia. Afinal, esta será a mais 
importante decisão levada até agora ao 
órgão máximo de deliberações da insti-
tuição. Estará  sob a responsabilidade dos 
conselheiros iniciar ou afastar o processo 
de desmonte da universidade pública e 
de qualidade. 

Na sexta-feira, dia 5 de abril, às 10h30, 
todos estão convidados a participar do 
debate no IPPMG. 

Páginas 3, 4, 5 e 6  

A cada debate fica mais evidente 
que a Ebserh só traz prejuízos   

Fotos: Emanuel Marinho
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Este ano o tema do Dia Mundial 
da Saúde é “Hipertensão arterial”, 
e a data será comemorada pela 
Divisão de Saúde do Trabalhador 
(DVST)/PR-4/Unidade Siass 50 
com evento multiprofissional, nos 
campi da Cidade Universitária e 
UFRJ-Macaé, em parceria com o 
Sintufrj, Faculdade de Fisiotera-
pia, Instituto de Nutrição Josué 
de Castro e Faculdade de Terapia 
Ocupacional. Veja a programação:

Terça-feira, dia 2, a partir das 
9h, no hall da Reitoria – Com o 
Espaço Saúde Sintufrj e o Instituto 

7 de abril: Dia Mundial da Saúde
de Nutrição Josué de Castro, serão 
realizadas oficinas de verificação 
de pressão, glicemia, colesterol, 
massoterapia (shiatsu expresso)
e nutrição.  

Paralelamente, haverá a blitz 
da postura, com o fisioterapeuta 
João Marcos Nicolau, a professora 
Walesca da Silveira e alunos dos 
cursos de Fisioterapia. A atividade 
também envolve a Faculdade de 
Terapia Ocupacional. A equipe 
visitará salas da Reitoria dando 
dicas de postura e de ginástica la-
boral aos trabalhadores. Também 

serão distribuídos preservativos 
acompanhados de orientações 
sobre doenças sexualmente 
transmissíveis. 

A mesma programação 
será levada ao campus UFRJ-
Macaé, na quinta-feira, dia 4. 

“A proposta é realizar-
mos um circuito de 
saúde pela UFRJ”, 
explica a divulga-
dora do evento e 
funcionária da 
DVST, Larissa 
Baruque.   

PMs agem como feras contra Aldeia Maracanã
Dirigentes do Sintufrj foram 

surpreendidos com a violência da 
polícia militar do governo Sérgio 
Cabral para desocupar a Aldeia 
Maracanã no dia 22 de março. O 
episódio aconteceu pela manhã 
quando os coordenadores Celso 
Procópio, Boaventura Pinto, Ru-
bens Morais e o aposentado Nelson 
Marins foram levar alimentos para 
os ocupantes da Aldeia.

Os parlamentares estavam 
tentando uma solução negociada 
para a desocupação e a tropa de 
choque da polícia militar invadiu 
o terreno agredindo indígenas e 
manifestantes, usando balas de bor-
racha, spray de pimenta, bombas de 
efeito moral e gás lacrimogêneo. 
Até uma arma sônica instalada 

no alto de um blindado da PM foi 
utilizada. O coordenador Rubens 
Morais acabou sendo atingido na 
perna por estilhaços das bombas 
de efeito moral.

A organização não governa-
mental Justiça Global levou à 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) denúncias contra os excessos 
cometidos pela polícia militar. O 
documento foi entregue ao Grupo 
de Trabalho sobre Detenções Arbi-
trárias da ONU no mesmo dia da 
operação. Segundo comunicado 
à imprensa, a Justiça Global quer 
que o grupo da ONU “solicite às 
autoridades brasileiras a investi-
gação dos abusos, além de pedir 
esclarecimentos sobre a utilização 
das acusações de desobediência e 

desacato como desculpa e instru-
mento para criminalizar os protestos 
e manifestações sociais”. Entre os 
abusos, a entidade denuncia o uso 
indiscriminado do spray de pimenta 
e das bombas de efeito moral pela 
polícia, além da prisão de pelo menos 
seis manifestantes sem justificativa 
e sem permissão de os advogados 
acompanhar as detenções.

À tarde o barbarismo da polícia 
militar continuou no centro do 
Rio, no protesto de índios e apoia-
dores em frente à Assembleia Legis-
lativa contra a violência da PM na 
desocupação da Aldeia Maracanã. 
O índio Achi sofreu muitos golpes 
e foi levado ao Hospital Souza 
Aguiar. Manifestantes levaram 
diversas coronhadas.

Terça-feira, dia 9, às 14h, no Espaço 
Cultural do Sintufrj (Cidade Universitária). 

Reunião do GT-Carreira

Reunião da diretoria
A reunião semanal da direção sindical é aberta à categoria. Nor-

malmente ocorre às quintas-feiras, mas algumas vezes, por razões de 
agenda de trabalho, é transferida para outro dia da semana. Por essa 
razão, o aconselhável aos interessados em contribuir com a gestão é 
entrar em contato com a entidade, através do telefone da secretaria 
ou e-mail, para confirmar a data e o horário da reunião. 

NOVO HORÁRIO
Cidade Universitária (Fundão)

Quartas-feiras, das 17h às 19h30, no 
Espaço Cultural do Sintufrj (violão e cavaquinho).

Praia Vermelha 
Segundas-feiras, das 18h às 20h30, na 

subsede do Sintufrj (violão).

Oficina de Música do Sintufrj 

A partir desta segunda-feira, dia 1º, o 
Restaurante Universitário (RU) do Centro de 
Tecnologia estará funcionando normalmente. 

RU do CT é reaberto
O RU volta a servir as refeições no horário das 
11h às 13h após o término do período das obras 
de reparo.

O cantor e compositor Jadson Mou-
ra, técnico-administrativo aposentado 
da UFRJ, informa que aceita convites 
para shows.  Contatos pelos telefones 
(21) 3108-9191 e 8648-2080. Ou pelo  
e-mail jadsonmouraoreidobrega@
hotmail.com. 

Com cinco CDs gravados, sendo 24 
composições de sua autoria,  Jadson 
Moura é conhecido como o “Rei do 
Brega”, mas com o seu conjunto mu-
sical anima festas tocando e cantando 
todos os ritmos.   

Prata da casa

AÇÃO da PM não impede que os coordenadores Rubens 
Morais e Celso Procópio entreguem os alimentos aos indígenas 

Fotos: Emanuel Marinho

Reunião da direção 
sindical com os 

trabalhadores da 
UFRJ-Macaé

Quinta-feira, 4, 
às 14h, no 

Polo 
Universitário. 
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O segundo debate sobre a 
Ebserh, no dia 27, no Instituto de 
Psiquiatria da UFRJ (Ipub), teve 
o auditório cheio por mais de três 
horas e demarcou ainda mais 
claramente as distinções entre 
apoiadores e críticos da empresa. 

A diretora do Ipub, Maria Tava-
res Cavalcanti, fez um histórico do 
processo de certificação da unidade 
como hospital de ensino e de outras 
unidades que, a seu ver, deram 
origem à proposta da Ebserh. “Não 
há outra porta de acesso ao MEC e 
ao governo federal para os hospitais 
universitários que não seja a Ebserh. 
Nós já estamos em contato direto 
com a Ebserh”, disse ela, contando 
que o Ipub funciona bem, mas tem 
98 extraquadro, ou seja, um terço 
da sua força de trabalho.

Márcio Amaral, vice-diretor do 
Ipub, denunciou que o primeiro 
foco de ataques dos mentores da 
Ebserh foram os funcionários do 
Regime Jurídico Único (RJU), mas 
que sem eles é impossível admi-

Acordo 

Reveladas as armadilhas da Ebserh  
nistrar os hospitais. Ele criticou o 
discurso que tenta naturalizar a ideia 
de que todas as unidades de saúde da 
UFRJ estão na mesma situação do 
Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho (HUCFF), que segue a 
cartilha da Ebserh de terra arrasada.

O procurador federal da UFRJ, 
Renato Vianna, informou que o su-
perintendente dos hospitais será in-
dicado pelo reitor (que vai indicar 
quem quiser na forma estabelecida 
internamente nas universidades) e 
que a empresa não vai ditar cartas 
quanto à pesquisa. Inclusive irá 
apoiar da mesma forma como 
as fundações apoiam, pagando 
bolsas, contratando pessoas, 
adquirindo equipamentos. Ele 
desqualificou os argumentos com 
que o Ministério Público construiu 
a ação direta de inconstitucionali-
dade contra a Ebserh.

Debate quente
Maria Malta, do Conselho 

de Representantes da Adufrj, co-

mentou que, ouvindo o relato da 
diretora do Ipub, a conclusão a que 
se chega é que a comunidade da 
UFRJ vem administrando de forma 
excelente as unidades. No entanto, 
preocupa a possibilidade da UFRJ, 
adotando a Ebserh, perder sua ca-
pacidade de decisão sobre a forma 
de aplicação de custeio e de estar 
abrindo mão do planejamento.

Amâncio Carvalho, assessor 
da Reitoria, apontou indicadores 
sobre o aumento do financiamen-
to, e disse que há uma política de 
investimentos concretos e que a 
Ebserh veio de experiências vitorio-
sas. Citou o Hospital das Clínicas 
de Porto Alegre (HCPA) como 
exemplo e acenou com abertura de 
muitas vagas de concurso celetista 
para os hospitais que aderirem à 
empresa.

André Augustini, representante 
da Associação de Pós-Graduandos, 
desmentiu Amâncio Paulino e 
disse que no HCPA um paciente do 
SUS fica horas na fila, é atendido 

por estudantes e internado em 
quarto coletivo. Mas quando chega 
paciente de plano privado, este é 
logo atendido por um docente e 
vai para quarto particular. 

O médico Eduardo Côrtes se 
contrapôs à informação de que 
haverá centenas de vagas para os 
hospitais argumentando que não 
há sequer dotação orçamentária 
para isso.

Sintufrj propõe união
“Se ficar o bicho pega, se correr 

o bicho come, mas se unir, o bicho 
foge”, disse o coordenador-geral 
do Sintufrj Francisco de Assis, 
defendendo a união de forças não 
apenas contra a Ebserh, mas para 
a recuperação dos HUs. “A gente 
está vendo entre alguns diretores a 
síndrome de Estocolmo, que é a va-
lorização justamente do seu algoz 
que quer quebrar a autonomia da 
universidade”, observou, antes de 
perguntar: se a empresa vai fazer 
concurso para contratação pela 

CLT para substituir os extraquadro, 
por que a UFRJ não pode fazer 
concurso pelo RJU?

A coordenadora-geral do 
Sintufrj Alzira Monteiro, lem-
brou que a universidade goza 
de autonomia e deve promover 
concursos. E que há diretores 
que defendem suas unidades 
hospitalares, mas também há 
aqueles que as dilapidaram, como 
ocorreu no Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (HUCFF). 
“Não abrimos mão de nossos 
hospitais e deles funcionarem de 
forma decente”, afirmou.

Para o coordenador de Co-
municação do Sintufrj Francisco 
Carlos, o problema está nos dire-
tores que se submetem ao governo, 
que não têm coragem de resolver 
os problemas e agora falam de 
soluções alternativas, lembrando, 
inclusive, que Amâncio Paulino 
foi diretor do HUCFF. Para ele, se 
estão escondendo o diagnóstico dos 
hospitais é porque ele não existe.

Reajuste salarial conquistado 
com a greve de 2012

A primeira parcela de 5% do total do reajuste de 15,8% no piso da 
tabela salarial, conquistados pela categoria com a greve de 2012, deve 
constar do contracheque de março. Confira na tabela para quanto foi 
o seu vencimento.

Os outros 10% serão pagos nos meses de março de 2014 e 2015.
Outra conquista da greve que passou a valer a patir de janeiro deste 

ano foi a extensão dos percentuais de incentivo à qualificação ao servidor 
que possui educação formal superior à exigida para o cargo.  

SIMULAÇÃO DE TABELA SALARIAL - GREVE 2012

em defesA dos hus 
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A agenda de discussão sobre 
a Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh) foi aberta 
com o debate realizado na Mater-
nidade-Escola, em Laranjeiras, 
no dia 22 de março. No auditório 
lotado, um público atento acom-
panhou a explanação do diretor da 
unidade, Joffre Amim, do procura-
dor federal da UFRJ Renato Viana, 
da diretora da Adufrj, Fátima 
Silianski, e da desembargadora 
federal e professora da Faculdade 
de Direito, Salete Maccalóz. 

O diretor detalhou a enorme 
crise por que passam os hospitais. 
Disse que a Maternidade Escola 
chegou a ser declarada insolvente, 
mas que com o apoio de fundações, 
doações, recursos da Prefeitura e 
linhas de financiamento houve 
uma recuperação. Contou que 
lida com o drama de ter 48% de 
extraquadro em sua equipe, com 
salários abaixo do mercado, sem 
direitos trabalhistas, situação que 
está tentando resolver. Dentre os ex-
traquadro, há cargos fundamentais 
para a unidade, como obstetras e 
anestesistas:  “É um quadro dramá-
tico, e estes profissionais gostam da 
casa. Por isso ela permanece aberta 
e consegue cumprir suas missões”.

“Excrescência”
Fátima Silianski apontou que 

está em jogo a autonomia univer-
sitária e que a decisão pode alterar 
a vida da universidade. Explicou 
que um acórdão do Tribunal de 
Contas da União determinou a 
substituição da mão de obra nos 

hospitais por meio de concursos 
públicos e que o Ministério do Pla-
nejamento não cumpriu, e agora 
apresenta a Ebserh como solução.

Lembrou que o hospital apon-
tado como modelo (de Clínicas de 
Porto Alegre) tem orçamento mui-
to maior que o dos nove hospitais 
da UFRJ. E sustentou que desde 
o governo Collor está em curso a 
reforma do Estado brasileiro.

“Saúde não é mercado”, diz 
ela, afirmando que se recursa a 
discutir a questão da forma como 
está sendo apresentada aos direto-
res: ou aceitam a Ebserh ou fecham 
os hospitais; e que há dirigentes da 
Ebserh ameaçando dirigentes uni-
versitários com redução de vagas.

Salete Maccalóz explicou que 
a tentativa de privatizar serviços 
hospitalares é de longa data e que 
ninguém questiona a terceirização 
de serviço de higiene, cozinha, 
lavanderia, ambulâncias, segu-
rança. E comentou que a partir 
daí começou-se a pensar na pri-
vatização de outros setores, sempre 
com a mesma argumentação: de 
agilidade de gestão e contratação, a 
necessidade de profissionais.

“Sob o argumento de que 
não se poderia perder tempo com 
concurso ou prestação de contas 
ao TCU, foi concebida essa figura 
hibrida e impossível, que é fun-
dação pública de direito privado, 
uma excrescência. É mais fácil 
misturar azeite e água, substâncias 
em princípio não misturáveis”, diz 
Salete, argumentando que tudo 
que está sendo criado hoje não tem 

novidade nenhuma: “A fundação 
pública de direito privado já era 
um frankenstein, monstro criado 
de várias partes de pessoas mortas. 
A Ebserh vai na mesma linha, tal-
vez com um pouquinho de botox.”

Segundo Maccalóz, o servidor 
público estatutário, por todos estes 
motivos que estão sendo apresenta-
dos, é um ser jurídico em extinção.

Raciocínio simplista
Renato Viana disse que a 

Ebserh é nada mais que um 
mecanismo de apoio e que os 
hospitais não deixarão de existir. 
Criticou a ação direta de incons-
titucionalidade interposta pelo 
Ministério Público, “que apenas 
teria cumprido seu papel de 
acolher uma representação com 
argumento muito fraco (o de que 
a implantação da Ebserh exigiria 
uma lei complementar, o que só 
valeria para uma fundação pública 
de direito privado)”.

Para ele, empresas públicas 
compõem, sim, a administração 
pública e que existe um grande 
preconceito pelo fato de se chamar 
empresa. Ele se disse um dos pais 
que têm “trabalhado neste contrato, 
que será mostrado no momento 
oportuno”. E que está cuidando da 
legalidade, para alterar o que for 
do interesse da universidade, e que 
todos “saberão no momento certo”.

Um novo modelo de Estado 
O coordenador-geral do Sin-

tufrj Francisco de Assis externou 
o que se comentava à boca miúda 

no plenário: “Se tem que fazer 
concurso para contratar pela CLT 
para a Ebserh, então por que não 
se faz pelo RJU?”, questionou. Para 
ele, o governo está mudando o 
modelo de Estado, apostando no 
Estado mínimo.

Francisco lembrou que muitos 
das promessas do Reuni (plano 
do governo de Reestruturação e 
Expansão da Universidade) não fo-
ram cumpridas. “Os que defendem 
a Ebserh dizem que virão novos 
recursos. Quem me garante que, 
amanhã, não vamos cair numa 
nova armadilha? Dizem que a 
Ebserh vai absorver extraquadro. 
Nem todos, e é bom que isso seja 
elucidado. A verdade hoje poderá 
ser a mentira de amanhã”.

Além de Francisco, represen-
taram o Sindicato a coordena-
dora-geral Alzira Monteiro e os 
coordenadores da Comunicação, 
Francisco Carlos e Glória Pagano.

Concurso público  
Muitos apontaram a arma-

dilha que o contrato pode conter, 
como o fato de a UFRJ ter que 
ceder tudo – bens, equipamentos 
de última geração, pessoal – mas, 
se quiser rescindir o contrato e 
ter seus bens de volta, terá que 
ressarcir a empresa.

O procurador explicou que se o 
contrato se desfaz, não há risco do 
serviço parar, porque é essencial e o 
pessoal e equipamento seguem em 
atividade até se “resolver a questão” 
e não precisa “resolver imediata-
mente, ou devolve ou indeniza”. 

Salete Maccalóz respondeu à 
pergunta de Francisco de Assis: 
“Não se faz concurso por vontade 
política. A Ebserh está posta por 
vontade política e vou dizer por 
quê: quando você fala do Estado 
mínimo, na hora em que o Estado 
está se desapegando de suas fun-
ções, vai criando intermediações. E 
são estes intermediários que ficam 
com o grosso do dinheiro. Para o 
cidadão, chega o mínimo”.

O representante do Centro 
de Filosofia e Ciências Humanas 
(CFCH) no Conselho Universi-
tário (Consuni), Roberto Leher, 
lembrou que, pela determinação 
do Tribunal de Contas da União, 
o governo deveria fazer concurso 
público, e questionou por que a 
opção pela empresa. 

“Não sabemos o que existe 
sobre o diagnóstico da Materni-
dade Escola e a avaliação que o 
MEC fez e o que pensa da gente, 
o que propõe. Se falou em gestão 
democrática. Mas alguém viu o 
contrato? Estamos no dia 22. No 
dia 9 de maio isso vai ser votado 
no Consuni“, alertou Fátima 
Silianski.

O médico Eduardo Côrtes, do 
grupo de estudo da UFRJ de alterna-
tivas à Ebserh, alertou que os mem-
bros do Consuni deveriam assistir 
aos debates e que seria fundamental 
a organização de uma consulta 
pública. Segundo ele, ninguém tem 
o direito de integrar um colegiado 
com esta responsabilidade (decidir 
sobre a Ebserh) sem conhecimento 
do que está em questão.

Foto: Internet

EM DEFESA DOS HUs

Discussão evidencia projeto
de redução do Estado brasileiro
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premo?”, indagou, criticando 
o terrorismo feito pela Reitoria 
de que ou se assina o contrato 
ou não há um plano B. E acres-
centou que há 240 entidades 
da sociedade civil organizada 
sustentando a ação no Supremo 
Tribunal Federal.

O decano do Centro de 
Filosofia e Ciências Humanas 
(CFCH), Marcelo Correia e 
Castro, vê um aparelhamento 
da universidade: “O Reuni é um 
contrato de gestão cujas conse-
quências já estão aparecendo 
através de vários problemas 
colocados”. Ele questionou 
como com a Ebserh pode ser 
melhor que agora. “Somos 
excelente gestores há 35 anos 
sem dinheiro ou pessoal, dando 
nó em pingo d´água numa si-
tuação causado pelos sucessivos 
governos, MEC e Ministério do 
Planejamento”, acusou. 

Carlos Vainer, coordenador 
do Fórum de Ciência e Cultura, 
disse que o debate é ideológico 
sim. “Se estamos hoje aqui é 
porque a universidade resistiu e 
não se curvou diante de governos 
de ocasião e tem projeto que vai 
além de partidos ou coalizões. 
Nossas decisões têm a ver com o 
destino da saúde e da educação 
pública no país”, frisou.

Ele foi mais um a criticar 
os termos em que a decisão está 
posta: ou se aceita ou fecham-
se os hospitais em função dos 
extraquadro. “Por que não se 
abre concurso, não se vai à 
Justiça denunciar o crime de 
responsabilidade do Ministé-
rio do Planejamento que não 
cumpre o acórdão?”, perguntou.

Para o pró-reitor de Pessoal, 
Roberto Gambine, o acórdão do 
Tribunal de Contas da União 
determinou a abertura de con-
curso público e não a constitui-

trazer para a UFRJ. A seu ver, 
será uma reforma administra-
tiva devastadora e uma afronta 
ao princípio constitucional da 
autonomia com a quebra da 
indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão.

Para o diretor, a decisão joga 
por terra a luta de décadas para 
que a UFRJ tivesse seus próprios 
hospitais. O contrato, garante, 
é uma afronta: “alienaremos 
nossos bens com tudo neles 
contido. Estamos embarcando 
numa coisa às cegas. Por causa 
da inconstitucionalidade, já 
existe uma ação aberta pelo 
procurador-geral da Repúbli-
ca. Vão contratualizar uma 
empresa alvo de uma ação de 
inconstitucionalidade no Su-

ção dessa empresa, posta agora 
como única realidade possível e 
sem a qual não há alternativa.

“A decisão não é apenas 
dos hospitais, mas do Conselho 
Universitário, porque é a criação 
de um novo paradigma nas 
instituições universitárias. Um 
novo modelo de gestão pública 
de caráter privado”, afirmou 
Gambine. Para ele, ou é uma 
coisa ou outra.

Gambine é de opinião que, 
se a UFRJ aderir à Ebserh, a 
curto prazo a UFRJ vai passar 
30% do seu quadro de pessoal 
para a empresa:  “Imagino 
que em médio prazo todo esse 
contingente estará sob a respon-
sabilidade da empresa, e a UFRJ 
não terá nenhuma ingerência 
efetiva sobre o corpo de trabalho 
contratado”. Ele também não 
tem dúvidas de que um modelo 
de gestão diferenciado, com 
remuneração diferenciada, cria 
um problema interno de gestão. 
“Se avizinha uma crise de fun-
cionamento institucional muito 
grande”, profetizou. E concluiu 
dizendo que o preço que o go-
verno impõe para socorrer os 
HUs é alto demais e que a UFRJ 
tem que pensar muito antes de 
tomar a decisão.

ma longa e cansativa 
plenária de decanos e 
diretores de unidade, 

realizada no dia 25 de março, no 
salão do Conselho Universitário, 
foi mais um fórum de debates 
para defensores e opositores da 
Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh). O reitor 
Carlos Levi anunciou que a 
UFRJ entra agora numa etapa 
de deliberação e que o Conse-
lho Universitário programou 
para 9 de maio definir-se pela 
contratação ou não da empresa. 

Para levar a discussão à 
plenária, Levi convidou Nelson 
Souza e Silva, diretor do Insti-
tuto do Coração Edson Saad, 
crítico da Ebserh, e Joffre Amim, 
diretor da Maternidade Escola e 
defensor da empresa. Segundo 
o reitor, Amim está “ultimando 
negociação com a empresa a fim 
de produzir documento final” 
que será apreciado no Conselho 
Universitário.

Debate
Joffre Amim detalhou o his-

tórico de crise da Maternidade 
Escola. Explicou que a situação 

“Preço que governo impõe é muito alto”

Ebserh: “Uma 
reforma administrativa 

devastadora e uma 
afronta ao princípio 

constitucional 
da autonomia 

com a quebra da 
indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa 
e extensão”.

    
Nelson Souza e Silva

melhorou muito, mas mesmo 
assim vive problemas sérios de 
reposição de pessoal e que a 
unidade tem 50% dos funcioná-
rios extraquadro com vínculo 
“desprezível”. 

Segundo o diretor, no re-
dimensionamento de pessoal 
feito pela Ebserh, foi proposto 
que, além das 226 vagas para 
reposição dos extraquadro, a 
Maternidade Escola receberia 
mais 100 vagas. Ele está con-
victo de que a governança será 
toda do hospital. 

Nelson Souza e Silva acha 
que a discussão deve ser en-
grandecida com juízes e pro-
curadores para abordagem dos 
problemas jurídicos que a deci-
são de contratar a Ebserh pode 

A Ebserh representa 
“a criação de um novo 

paradigma nas 
instituições 

universitárias. Um 
novo modelo de 

gestão pública de 
caráter privado”.

    
 Roberto Gambine

U

EM DEFESA DOS HUS

`

O Centro Acadêmico Carlos 
Chagas (CACC), da Faculdade de 
Medicina da UFRJ, promoveu dia 25 
de março, no auditório Alice Rosas 
do Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho (HUCFF), debate sobre 
a Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh). 

O objetivo do centro acadêmico 
foi esclarecer os estudantes sobre os 
prós e os contras à empresa, a fim 
de reunir subsídios para poderem 
tomar uma posição. Além de alu-
nos, o debate reuniu professores e 
técnicos-administrativos. 

Os debatedores a favor da con-
tratação da Ebserh pela UFRJ foram 
os professores Amâncio Paulino e Gil 

Estudantes da Medicina debatem Ebserh
Salles, e os contrários os professores 
Nelson Souza e Silva e Eduardo 
Côrtes. O diretor do HUCFF, Marcos 
Eulálio, também participou.

Nelson fez um apelo aos estudan-
tes: “Espero que vocês não aceitem 
essa Ebserh. Leiam e vejam o que é 
a Ebserh. Sua contratação vai signi-
ficar a perda da autonomia, que é 
um princípio desta universidade, e 
princípios não se abre mão”. Côrtes 
cobrou: “Cadê o diagnóstico? Cadê o 
plano de ação de recuperação deste 
hospital?”Amâncio Paulino, que é 
assessor da Reitoria para assuntos 
da Ebserh, disse que a empresa fará 
um contrato de apoio similar ao que 
é feito pelas fundações. 

Foto: Emanuel Marinho

LOTADO: dezenas de estudantes discutem a Ebserh antes de tomar uma decisão 
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Pressão na base do terrorismo
ma carta entregue pela 
Congregação da Facul-
dade de Medicina ao 

Conselho Universitário resultou 
num intenso debate no expe-
diente da sessão de quinta-feira, 
dia 28, embora o assunto Ebserh 
não estivesse pautado. Lida pelo 
vice-diretor da unidade, Afrânio 
Lineu, o texto continha dados 
sobre a crise nos HUs e postulava 
a contratação da Ebserh para que 
os hospitais não fechassem.

Representantes dos movimen-
tos contra a Ebserh reagiram. Mas 
dessa vez a crítica também veio da 
bancada dos conselheiros. Alguns 
deles já começam a identificar 
uma estratégia de terrorismo 
por parte de quem visa aprovar 
a Ebserh e questionam por que 
não são apresentados o prome-
tido diagnóstico dos problemas 
dos hospitais feito pela empresa, 
assim como o contrato.

Adeptos da 
Ebserh apelam 
Segundo Afrânio, o reitor Car-

los Levi informou numa reunião 
com diretores dos hospitais que 
se o Conselho Universitário não 
aprovar a contratação da Ebserh, 
a Reitoria não teria mais condi-
ções de manter os extraquadro. 
Ele leu um trecho da carta que 
diz: “É imperioso salientar que 
a Congregação manifesta sua 
profunda preocupação com as 
graves consequências da eventual 
rejeição à Ebserh/MEC pelo Con-
selho Universitário. A demissão 
dos 1.220 extraquadro acarretará 
o fechamento dos leitos do HUCFF, 
IPPMG, Ipub e da Maternidade 
Escola”. O documento lista ou-

tros desdobramentos, tais como: 
realocação de 2.360 alunos dos 
quatro cursos de graduação em 
outros hospitais; fechamento 
da pós-graduação lato sensu, 
“interrupção certamente irrecu-
perável” de linhas de pesquisa 
fundamentais e a perda de equi-
pamentos sofisticados, e a quebra 
do compromisso com pacientes 
(48.875 atendimentos por mês).  
E refere-se à atual crise como a 
pior da história dos HUs.

A conselheira Mônica Pereira 
esclareceu que o depoimento de 
Afrânio não é um convencimen-
to, mas uma coação: ou adere 
à Ebserh ou não tem recursos. 
Ela reivindicou a divulgação dos 
debates com antecedência para 
que os conselheiros, e isso inclui o 
reitor, possam participar. “A ques-
tão diz respeito a uma concepção 
de sociedade”, frisou.

Para o representante técnico-
administrativo Nilson Theobald, 

a carta da Congregação da 
Faculdade de Medicina tenta 
pôr o Consuni numa sinuca de 
bico: “é o caos ou a Ebserh”. E 
usa (a Congregação) para isso 
argumentos falaciosos, porque o 
Tribunal de Contas da União já 
apontou o caminho: o Ministério 
do Planejamento tem que realizar 
concurso público. “A situação 
deve ser resolvida não com a 
privatização dos hospitais, mas 
com a continuidade de serviços 
públicos e com vagas de concurso 
público”, afirmou. 

Alcino Câmara solicitou a 
exibição de um vídeo feito com 
o ex-reitor Aloísio Teixeira, fa-
lecido ano passado, em que ele 
expressou sua crítica à Ebserh.  
O reitor Carlos Levi garantiu que 
o filme seria enviado por e-mail 
para todos os conselheiros.

Francisco de Assis, coorde-
nador-geral do Sintufrj, também 
denunciou o ataque aos trabalha-

dores do RJU, como a posição do 
procurador da UFRJ nos debates. 
E informou que desde janeiro ma-
nifestou por escrito no Conselho 
de Centro do CCS a reivindicação 
do diagnóstico, explicando que a 
Fasubra tem proposta alternativa 
para os hospitais universitários.

Ele alertou que há diretores 
de hospitais que estão vendo nos 
seus algozes a salvação para os 
seus problemas: “Não podemos 
perder a capacidade de pensar”, 
afirmou, acrescentando que, ao 
contrário de acatar o acórdão 
do TCU de 2006, que orienta a 
substituição dos extraquadro, 
houve movimento para substituir 
os trabalhadores do RJU através 
de cooperativas e terceirizações. 
E o que a universidade deve fa-
zer é buscar concursos públicos. 
“Vamos juntar forças para sair 
dessa”, conclamou, sugerindo 
que se entrasse com uma ação 
civil pública para garantir os con-

U
Foto: Emanuel Marinho

CONSUNI: Francisco de Assis denunciou o ataque aos trabalhadores do RJU 

A direção do Sindicato enviou 
em 9 de janeiro ofício à decana 
do Centro de Ciências da Saúde 
(CCS), Maria Fernanda Quintela, 
solicitando o diagnóstico sobre os 
hospitais universitários da UFRJ 
realizado pela Ebserh. 

No pedido a direção defendeu 
que a universidade é capacitada 
para realizar qualquer diagnóstico 
que possa colaborar na formula-
ção de políticas públicas que apon-
tem soluções para os diferentes 
problemas detectados nos HUs, e 
criticou a opção por conceder este 
papel à Ebserh, “ferindo o seu [da 
universidade] papel autônomo 

cursos necessários para os HUs.
O médico Eduardo Côrtes 

explicou que nem todos estão 
representados na Congregação da 
Faculdade de Medicina. Criticou 
a boa-fé em relação à Ebserh, 
porque nem sequer há orçamento 
da União previsto para a pro-
metida contratação de centenas 
de celetistas para quem aderir 
ao contrato. Ele sugeriu que os 
conselheiros participem do debate 
público como se fossem especia-
listas em financiamento público 
e leis, e que é preciso ouvir todas 
as correntes de pensamento.

O diretor da Faculdade de 
Medicina, Roberto Medronho, 
declarou no Conselho Universi-
tário que não existe diagnóstico 
de hospitais da UFRJ e nem con-
trato, e que o modelo de contrato 
poderia ser o da universidade de 
Minas Gerais.  

Luciana Boiteaux, diretora 
da Adufrj, foi mais uma a de-
nunciar a falta de informações. 
Para ela, a carta da Medicina 
reforça a teoria da faca no pesco-
ço e que a importância do termo 
autonomia está na capacidade 
de escolha. Ela está preocupada 
pelo cheque em branco que a 
universidade estará passando a 
uma empresa que não se sabe a 
que veio, e reiterou a importân-
cia dos conselheiros no debate e 
cobrou o diagnóstico dos HUs.

O reitor Carlos Levi disse que 
tinha a expectativa de receber até 
o fim daquele dia a documen-
tação completa da Maternidade 
Escola e que até esta semana 
poderia dispor desse material: 
“Esse é um compromisso que a 
mesa assume”.

Sintufrj cobra diagnóstico desde janeiro

previsto na Constituição”.
No documento, que também 

foi remetido ao Conselho de 
Coordenação do CCS, a direção 
apresentou um extenso relatório 
expondo a posição contrária à 
Ebserh do movimento sindical 
nacional da Fasubra e do Conselho 
Nacional de Saúde.

Esta posição foi contextua-
lizada no relatório do Sintufrj, 
que resgatou o debate sobre a 
concepção de Estado, a origem 
da Ebserh, situando o papel da 
universidade e dos HUs, assim 
como analisou o significado da 
Ebserh no ambiente acadêmico. 

De acordo com a avaliação 
do Sintufrj apontada no docu-
mento, o governo poderia ter 
utilizado os dados do Programa 
Nacional de Reestruturação dos 
Hospitais Universitários Fede-
rais (Rehuf) para se pensar no 
saneamento das dívidas e na 
solução dos problemas de ges-
tão, criando, assim, alternativas 
para fortalecer os HUs e evitar o 
impasse atual. 

O documento do Sindicato é 
claro ao afirmar o descomprome-
timento do governo com os HUs: 
“Se houvesse vontade política do 
governo a problemática dos HUs 

seria resolvida de outra forma, não 
havendo necessidade de criação da 
Ebserh. O fato inconteste é que o 
MEC pretendia se desvencilhar dos 
HUs, tanto que já acabou com a 
Coordenação de Hospitais Univer-
sitários do MEC, mesmo antes da 
adesão dos HUs ao novo modelo”.

No pedido de vistas ao diag-
nóstico realizado nos HUs a dire-
ção afirma: “Cabe ao Sintufrj fazer 
valer a nossa atuação, defendendo 
a posição dos trabalhadores desta 
Ife e da Fasubra, por estarmos 
convictos de que a UFRJ não pre-
cisa dessa empresa para continuar 
cumprindo com o seu papel social. 

Esperamos que os HUs continuem 
sendo referência para o SUS no 
nosso estado sem abrir mão do 
seu papel primeiro que é o ensino, 
a pesquisa e a extensão”.

E finaliza a solicitação apre-
sentando seu voto contrário à 
adesão da UFRJ à Ebserh – reafir-
mando o pedido de envio para o 
Sindicato da cópia do relatório da 
Ebserh para os HUs –  e defendendo 
a manutenção dos HUs vincula-
dos à UFRJ com a reivindicação 
de abertura de concurso público 
pelo RJU para reposição da força 
de trabalho de todos os hospitais 
da universidade.
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APOSENTADOS

primeira reunião do ano 
da Coordenação de Apo-
sentados e Pensionistas foi 

concorrida e a pauta diversificada. 
O Espaço Cultural do Sintufrj foi 
preparado para receber os con-
vidados em clima festivo. Os três 
coordenadores: Maria Passerone, 
Joana Angélica e Paulo César de 
Souza, foram os anfitriões, mas as 
primeiras boas-vindas foram dadas 
pelos coordenadores-gerais Francis-
co de Assis e Alzira Trindade. 

Enquanto a reunião transcorria 
dentro do salão do Espaço Cultural, 
do lado de fora uma equipe de pro-
fissionais do Espaço Saúde Sintufrj, 
sob uma tenda, fazia aferição de 
pressão arterial, medição de glicose 
capilar, aplicava shiatsu expresso e  
auriculoterapia.  

“Estamos aqui com o objetivo 
de fechar uma agenda de trabalho 
mensal e atualizá-los politica-
mente sobre o que está ocorrendo 
desde a última greve. A intenção é 
orientá-los e chamá-los à mobili-
zação para garantir a paridade no 
cumprimento do acordo de greve 
de 2012”, antecipou Francisco de 
Assis ao se apresentar e saudar os 
companheiros. 

No decorrer da reunião, Assis 
detalhou a conquista que o governo 
não quer estender para o segmento, 
assim como esclareceu dúvidas sobre 
processos e outros temas. E fez um 
breve histórico das ações empreendi-
das pela Fasubra e pelo  Sintufrj para 
garantir o cumprimento integral 
do acordo, como também para 
impedir que a Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (Ebserh) se 
aproprie dos hospitais universitários 
da universidade.   

“A participação efetiva de to-
dos vocês no dia a dia da entidade 
é importantíssima. O congresso 
da categoria em 2010 aprovou a 
criação de cinco departamentos e 
esta direção decidiu implementá-
los, e gostaríamos muito que 
se engajassem neles. O Sintufrj 
tem também as oficinas, e a de 
dança, por exemplo, ajuda muito 
no relaxamento, equilíbrio e 
coordenação motora. Como co-
ordenadora-geral, garanto-lhes 
que o Sindicato investirá sempre 
em atividades para estimular e 
tornar a vida mais aprazível”, 
comprometeu-se  Alzira Trindade. 

 
Calendário
Foi acordado que as reuniões 

dos aposentados e pensionistas se-
rão realizadas na terceira terça-feira 
do mês. Somente haverá mudança 
de data se esta coincidir com algum 
evento político do Sindicato. Mas 
atenção: nem sempre os encontros 
ocorrerão no Espaço Cultural do 

Coordenação apresenta proposta de trabalho
Aposentados e pensionistas têm seu primeiro encontro com os novos coordenadores 

Sindicato, na Cidade Universitária. 
Por isso também é importante 
confirmar o dia, horário e local 
da reunião consultando o site da 
entidade ou o Jornal do Sintufrj.  

      
Proposta de trabalho
Com alegria e emoção, os 

novos coordenadores de Aposen-
tados e Pensionistas saudaram os 
presentes. “É um grande prazer 
recebê-los”, disse Joana Angélica, 
que em seguida expôs a proposta 
de trabalho da Coordenação.

“Nossa ideia é desenvolver 
atividades culturais, como ida a 
museus, passeios à beira-mar, um 
dia de lazer num sítio, e sempre 
comemorar datas importantes 
para todos nós. A gente precisa ter 
à disposição opções para viver bem, 
se divertir com o que temos e somos 
e parar de ir às lojas se endividar”, 
propôs a coordenadora.  Segundo 
Joana, é ainda intenção da Coorde-
nação promover a integração com 
os aposentados da Vila Residencial, 
através de realização de alguns 
eventos no bairro, e também levar 
para lá parte da programação do 
Espaço Saúde Sintufrj.  

“Estou aqui para conhecer 
quem eu não conhecia nesta uni-
versidade e dizer que as doenças 
e as dores acabaram para mim 
quando vim para o Sindicato. No 
meio dos companheiros recuperei 
minha autoestima e a vontade de 
viver plenamente”, compartilhou 
Maria Passerone. A coordenadora 
aproveitou o momento para 
informar que o recadastramento 
agora é feito pelo banco e não 
mais pela Reitoria. 

Passerone apresentou na reu-
nião uma companheira que será 
uma importante aliada da Co-
ordenação, pela experiência que 
acumula em 15 anos de trabalho 
no Instituto São Francisco de 
Assis (ex-Hesfa). Trata-se da en-
fermeira Irineia Gomes Menezes, 
vice-coordenadora da Unidade de 
Terceira Idade da instituição. 

O coordenador Paulo César de 
Souza foi econômico nas palavras, 
mas sem perder a simpatia jamais: 
“Sejam bem-vindos e estou com 
vocês até quando Deus quiser”.  

Manifestações
A palavra foi franqueada aos 

presentes, e vários aposentados 
se manifestaram. Alguns fizeram 
propostas, como a ex-coordenadora 
do Sintufrj (gestão 2008-2010) 
Marylena Salazar, que gostaria de 
ver criado o GT-Aposentados. “O GT 
se reuniria todas as terças-feiras e 
no dia da reunião dos aposentados 
apresentaria o resultado do trabalho 
realizado”. A proposta será avaliada 
pela direção sindical.

 Já Elliú presenteou a todos com 
uma das suas vibrantes poesias:

“Liberdade, senhor.
Dai-nos paz, dai-nos luz,  
 justiça, verdade e amor.

Saúdo mãe natureza:
sol, mar e a terra.

Libertai-nos do ódio e do mal.
Consciência aos governantes 

na terra.
Saúdo as crianças de olhares 

francos e profundos.
Tu és o alicerce na terra e as 

colunas do mundo.”  

Djalma Cabral ressaltou a 
importância da luta e da existência 
do Sintufrj na vida dos trabalha-
dores da UFRJ. “Considero nosso 
movimento pela paridade nobre. 
Somente nossa categoria tem essa 
conquista. Temos divergências? 
Sim. Mas é através delas que cres-
cemos. E isso ocorre porque temos o 
nosso Sintufrj”, frisou emocionado. 

O aposentado aproveitou o 
momento para divulgar o recém- 
criado Departamento de Documen-
tação e Memória Sindical. “Nosso 
movimento começou na década de 
80 e não contava com um acervo 
de memória. Mas, finalmente, será 
possível fazer esse resgate histórico”. 

Djalma informou que participa 
do grupo que discute o projeto. E, 
para encerrar, propôs: “Tragam 
suas mensagens de otimismo para 
serem publicadas no nosso jornal”.  

José Cristiano Nascimento fez 
uma constatação triste: “A cada dia 
eu percebo como é importante dar 
apoio a esta coordenação. Porque este 
pequeno espaço foi o que sobrou para 
nós na universidade”, e convocou  
todos a não faltarem às reuniões.   

 
Ávidos por informações
A maioria dos participantes da 

reunião queria mesmo era saber 
notícias de processos, como o dos 
3,17%, relembrar o que conquis-
taram com a atual carreira e os 
ganhos com o último acordo de 
greve, reposicionamento, entre 
outras demandas que dependem de 
decisões da Reitoria e/ou do governo 
federal, mas que estão na pauta 
reivindicatória e de luta do Sintufrj. 

A reunião foi encerrada com 
a Coordenação de Aposentados 
e Pensionistas oferecendo um 
lanche para lá de caprichado. 
Afinal, foi o primeiro dia de 
muitos outros encontros. 

A
Fotos: Emanuel Marinho

FRANCISCO de Assis (em pé) e na mesa os coordenadores Joana Angélica, Maria Passerone, Alzira Trindade e Paulo 
César de Souza. Aposentados e pensionistas participam da reunião que deliberou sobre calendário e plano de trabalho

ESPAÇO SAÚDE em ação: tenda foi montada em frente ao Espaço Cultural
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Uma trabalhadora com a 
solidariedade no sangue

“Posso até mudar de setor, mas o 
que faço é uma realização muito 
grande. São coisas que me dão 
orgulho. Faço aqui o que amo”
       

Rubia Silveira

Rubia Silveira, 
40 anos, é uma 
daquelas mulhe-
res movida pela 
sol idariedade. 
Trabalhadora do 
Instituto de Pue-
ricultura e Pe-
diatria Martagão 
Gesteira (IPPMG) 
há 26 anos, ela 
está sempre em 
movimento para 
tentar ajudar 
crianças e mães 
carentes assisti-
das na unidade. 
Uma atividade 
voluntária que 
a realiza como 
pessoa.

A técnica-ad-
ministrativa co-
meçou na uni-
versidade traba-
lhando na por-
taria em 1987 e 
a contragosto do 
pai, que não via 
necessidade dela 
trabalhar. Mas 
sua iniciativa 
acabou ajudan-
do a família mais 
à frente. “Logo 
em seguida ele 
se aposentou e o 
meu trabalho na 
universidade foi 
fundamental pra 
gente se manter e 
me dar estrutura 
de vida”.

Encontro com a vocação
Rubia passou por vários postos 

de trabalho no hospital até chegar 
ao setor Materno-Infantil e passar 
a auxiliar administrativo. “Foi 
quando a minha supervisora à 
época, Francisca Chagas, pediu 
para não sair mais. Ela que me 
incentivou a fazer a prova para 
auxiliar em 1989”, contou. 

A trabalhadora ficou apenas 
dois anos na portaria do setor 
Materno-Infantil e após a prova 
foi para a recepção, tratando de 
questões administrativas. “Sou 
muito grata a minha companheira 
de trabalho Nilcea Gomes Vascon-
celos, hoje aposentada. Ela que me 
ensinou tudo, desde a lidar com os 
procedimentos administrativos até 
a tratar com o público”, lembra.  

Desse setor Rubia foi deslocada 
para o ambulatório de atendimen-
to pré-natal para gestantes de alto 
risco. Foi nesse tempo que viveu seu 
primeiro drama pessoal e também 
achou sua vocação. “Tinha perdi-
do um filho, fiquei sem condição 
emocional para trabalhar com as 
gestantes. Falei com o diretor Luiz 
Afonso Mariz e ele me deu uma 
licença com a condição que eu 
ficasse no IPPMG. Quando voltei 
fui trabalhar no Serviço Social. Lá 
me encontrei. Por minha conta 
consigo doações para as crianças 
e mães”.

Doações se multiplicam
Ela disse que já conseguiu 

doações com MC Marcinho, com 
um grupo de senhoras da sua 
convivência, levou crianças e pais 
ao circo do Beto Carrero como 
convidados, e também teve ajuda 
do grupo de estudantes do Centro 
de Formação e Aperfeiçoamento 
de Praças (CFAP), de Sulacap. Dos 
meninos do CPAF, foi buscar 500 
brinquedos e voltou com 2 mil.

 “Sempre quando tenho opor-
tunidade eu corro atrás e a resposta 
acaba sendo muito maior. Conheci 
a esposa do MC no hospital e pedi a 
ela para me apresentar a ele, pois 
fazia um trabalho voluntário para 
captar doações. Isso foi em dezem-
bro de 2012. Ele doou mais de 20 
caixas de cestas básicas e trouxe 
da sua casa quase 300 brinquedos, 
todos etiquetados e embalados 
para menino e menina, separados 
por idade. Isso me incentivou a 
continuar”, afirma.

 Fraldas, leite e roupas fi-
cam guardados para quan-
do mães e crianças carentes 

necessitam,“Quando vejo que há 
necessidade a mãe leva pacotes de 
fraldas e uma cesta básica quando 
temos. O retorno não tem preço. 
Fico muito emocionada e gratifi-
cada quando vejo aquelas grávidas 
com suas filhas adolescentes virem 
me abraçar dizendo que eu mar-
quei a vida delas”.

Para Rubia, tais gestos lhe dão 
a certeza de continuar a perseverar 
no seu trabalho voluntário. Com 
os pais já falecidos e dois filhos: 
Gabriel de 16 anos e Bruna de 10,  
nossa guerreira, que é divorciada, 
segue em frente, criando os filhos 
sozinha com todas as dificuldades 
inerentes à sua realidade. “É uma 
luta. Minha vida não é mole, 
mas graças a Deus tenho a uni-
versidade. Eu não sei o que seria 
da minha vida sem ela e o meu 
trabalho”, diz. 

Lição de vida
O segundo drama pessoal, e o 

pior pelo qual já passou, foi vivido 
por Rubia quando o filho sofreu 

um grave acidente em junho do 
ano passado. “Enfrentei sozinha 
a barra. Foi o pior momento da 
minha vida, mas obtive ajuda de 
todos os lados: do médico que o 
atendeu, do diretor do IPPMG, 
Edimilson Migowski, e até de um 
amigo que não via há 10 anos”, 
desabafa Rubia, com lágrimas 
nos olhos. Desta experiência, diz 
que o que aprendeu no IPPMG 
em termos de saúde foi de grande 
valia para acompanhar e cuidar do 
filho, que ficou 15 dias internado 
e saiu sem sequelas.

Atualmente, Rubia vive seu 
terceiro drama pessoal. Está com 
problemas de saúde e deveria, 

segundo recomendações do 
médico, sair da área médica 
devido ao grande estresse a que 
é submetida. No entanto, ela 
não abre mão de permanecer 
no IPPMG e continuar o seu 
trabalho voluntário. “Posso até 
mudar de setor, mas o que faço 
é uma realização muito grande. 
São coisas que me dão orgulho. 
Tem muita gente boa querendo 
ajudar. É só ter boa vontade. Faço 
aqui o que amo”. 

Os filhos de Rubia seguem o 
seu exemplo. Eles fazem questão 
de entregar os brinquedos às 
crianças junto com ela e costu-
mam fazer suas próprias doações.       

RUBIA: já conseguiu doações até com o MC Marcinho. Ajudar o próximo a faz feliz 
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