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Vamos ampliar o Não à Ebserh
A cada debate fica mais óbvio 

para a comunidade universitária 
que a Ebserh é a maior furada 
na qual a UFRJ poderia se meter.  
Os trabalhadores do Hospital 
Universitário de Brasília (HUB), 
da UnB, estão aí para confirmar 
os alertas feitos por entidades 
sindicais, juristas e movimentos 
e frentes em defesa dos HUs e 
do SUS a respeito das mentiras 
disseminadas pelos defensores 
da Ebserh. 

Mas ainda há tempo para 
quem estiver em dúvida se infor-
mar para aderir à corrente que 
cresce a cada debate, na UFRJ, 
contra o absurdo desejo da Rei-
toria de entregar os nossos HUs à 
administração de uma empresa 
público-privada. Na sexta-feira, 
dia 19, às 11h, o debate sobre a 
empresa é no HUCFF, auditório 
Alice Rosa (12° andar).
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Aula inaugural do 
Samora Machel

Nesta segunda-feira, dia 15, o coordenador do Curso Pré-
Universitário Samora Machel, João Massena, e a Coordenação 
de Educação, Cultura e Formação Sindical do Sintufrj darão as 
boas-vindas aos alunos de 2013, na aula inaugural às 18h30, 
no auditório Horácio Macedo (CCMN), na Cidade Universitária . 

Reunião com os caravaneiros
A direção sindical se reúne sexta-feira, dia 19, às 15h, no Espaço 

Cultural do Sintufrj, com os trabalhadores que participarão da  caravana 
rumo à manifestação do dia 24, em Brasília. 

Língua instrumental no Sintufrj 
A Coordenação de Educação, Cultura e Formação Sindical informa 

que os interessados em cursar inglês e espanhol instrumental prepara-
tório para ingressar no mestrado ou doutorado podem se inscrever de 
22 a 26 de abril, das 9h às 16h (de segunda a sexta-feira) na sede do 
Sintufrj, no Fundão, e das 11h às  19h, na segunda, terça e sexta-feria, 
na subsede no IFCS (Largo de São Francisco). 

Início das aulas: dia 29 de abril, às segundas-feiras, das 18h20 às 
19h40, no IFCS.GT-Carreira faz segunda reunião
Eleição de unidades 

No IDT
A comunidade universitária do Instituto de Doenças do Tórax (IDT) 

elege um novo diretor executivo para a unidade de 24 a 26 de abril, das 
7h às 15h. As urnas estarão instaladas no hall dos elevadores e no subsolo 
do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF).

Na FND
A Comissão Eleitoral, composta por técnicos-administrativos, pro-

fessores e estudantes da Faculdade Nacional de Direito (FND), informa 
que de 29 de abril a 10 de maio estará aberto o período de inscrição de 
chapas para a disputa pela direção da unidade.

O primeiro turno da consulta paritária ao corpo social ocorrerá de 
24 a 26 de junho, e o segundo turno de 10 a 12 de julho. A homologação 
do resultado será no mês de julho em reunião da Congregação.

O Grupo de Trabalho de Carreira (GT-Carreira) do Sintufrj enviará documento à direção para cobrar da 
Reitoria a eleição da Comissão Interna de Supervisão da Carreira (CIS) e as respostas ao questionário da 
Fasubra sobre os impactos do acordo de greve na universidade. Esses foram os principais encaminhamentos 
da reunião de  9 de abril no Espaço Cultural do Sintufrj. 

Segundo um dos integrantes do GT-Carreira, Roberto Gomes, a resposta da universidade é importante 
para o GT verificar a forma como a instituição está aplicando a lei da carreira. Participaram também desta 
segunda reunião do GT-Carreira a coordenadora do Sindicato Carmen Lucia, os aposentados Débora Oliveira 
e Arnaldo Bandeira, e Nilce Correa.

Roda de Conversa debate 
violência contra a mulher 

O projeto Roda de Conversa da CUT-Rio debate quinta-feira, dia 
18, às 17h, “As sindicalistas no combate a violência contra a mulher”, 
no auditório da Central, na Avenida Presidente Vargas, 502, 15° andar.

Reunião nacional de vigilantes
A Fasubra informa que nos dias 22 e 23 de abril será realizada a 

reunião nacional dos vigilantes, em Brasília. Pauta: organização do 
próximo seminário nacional, capacitação, terceirização e acompanha-
mento de projeto de lei.

Vacinação contra gripe na UFRJ
De 15 a 26 de abril, no Centro de Vacinação de Adulto, no Centro de 

Ciência da Saúde (CCS), bloco 2.

Pesquisa para mulheres 
com obesidade

Nutricionistas alunas de pós-graduação do Instituto de Nutrição 
Josué de Castro (INJC) e do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho 
(IBCCF), ambos da UFRJ, estão selecionando mulheres com obesidade 
que trabalhem ou estudem na UFRJ (campus Fundão) para realização 
de pesquisa científica. O objetivo do estudo é investigar o efeito de 
diferentes tipos de lipídeos (gorduras) no tratamento da obesidade e 
suas morbidades.

As interessadas devem entrar em contato com Marcelly Lopes (21) 
8165-1131 ou Vanessa Chaia (24) 8845-5123.

Calendário da semana do Sintufrj
Segunda-feira, dia 15, às 18h

No DCE, Praia Vermelha: reunião das entidades. Pauta: avaliação e desdobramentos dos debates sobre 
a Ebserh.

Terça-feira, dia 16, às 10h
No Espaço Cultural do Sindicato: instalação do GT-Antirracismo do Sintufrj. Pauta: debater a agenda 

sobre todas as formas de racismo dentro da UFRJ e a organização do Seminário Nacional de Luta contra 
o Racismo da Fasubra. 

Quarta-feira, dia 17, 14h
Reunião da direção do Sintufrj com os membros da bancada do Consuni dos técnicos-administrativos. 

Quinta-feira, dia 18, às 10h
Reunião da direção do Sintufrj.

Quinta-feira, dia 18h
Em Brasília: seminário da Fasubra sobre o Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação da Educação 

Superior (Insaes).

Sexta-feira, dia 19, às 11h
Debate sobre a Ebserh no HUCFF, auditório Alice Rosas (12° andar do hospital).

Sexta-feira, dia 19, às 15h
Reunião da direção com os caravaneiros, no Espaço Cultural do Sintufrj.  

DÉBORA, Carmen Lucia, Roberto Gomes, Arnaldo Bandeira e Nilce Correa

Foto: Vanor Correia
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A assembleia foi iniciada 
com a socialização de informes. 
Um dos assuntos mais tratados 
pela mesa foi a Ebserh. Sobre o 
plebiscito nacional de 2 a 15 de 
abril, encabeçado pela Fasubra, 
CUT, Andes, outras entidades 
sindicais e pela Frente em Defesa 
do SUS, a direção informou que 
a prioridade era respeitar a arti-
culação conjunta das entidades, 
que estava resultando nos deba-
tes agendados pela Reitoria sob 
pressão dessa frente e em outras 
ações já postas em práticas e que 
ainda seriam organizadas.

Mas até sexta-feira, dia 19, 
a diretoria iria se reunir para 
avaliar a proposta do DCE de um 
calendário para realização do 
plebiscito na UFRJ. A categoria 
também ficou sabendo que as 
despesas com o movimento con-
tra a Ebserh na UFRJ são rateadas 
entre o Sintufrj e a Adufrj. 

Francisco de Assis orientou a 
categoria a massificar presença 
nos debates agendados pelas 
entidades e assim se preparar 
para o Conselho Universitário 
do dia 9 de maio, que irá decidir 
se a UFRJ deve ou não assinar 
contrato com a Ebserh. 

“Estamos enfrentando tuba-
rões”, alertou Alzira Trindade, 
coordenadora-geral do Sindicato 
“A Ebserh já tem corpo dentro da 
UFRJ, e a proposta dela é tirar o 
nosso poder de decidir sobre os 
HUs. Pelo status de maior uni-
versidade, a UFRJ tem que barrar 
essa empresa. Mas a Reitoria 
pensa o contrário, e indica datas 
inadequadas para os debates e 
ainda tenta deixar de fora o HU 
e o CCS. A Ebserh desmente a 
luta de todos nós durante anos 
na defesa da autonomia univer-
sitária”, concluiu a dirigente. 

Depois de vigoroso debate, 
os técnicos-administrativos 
presentes  à  assembleia  de 
quarta-feira, dia 10, no auditó-
rio do Quinhentão, aprovaram 
a proposta da direção sindical 
de prorrogação do mandato 
do atual Conselho Fiscal até 
a realização do congresso da 
categoria (11° Consintufrj), 
quando os delegados elegerão 
os novos conselheiros.    

“Fora qualquer provocação, 
a proposta exposta à decisão 
da categoria deve considerar o 
conteúdo do relatório sobre a 
atuação do Conselho Fiscal pre-
parado pela assessora jurídica 
do Sintufrj, Juliana Moreira da 
Silva, e o debate político realiza-
do nesta assembleia”, resumiu 
o coordenador de Comunicação 
do Sindicato Francisco Carlos. 

O principal motivo da direção 
defender essa proposta foi evitar 
que os atos da gestão ficassem 
sem fiscalização, já que a máqui-
na sindical não pode parar até a 
realização do congresso. E uma 
das providências que o congresso 
demanda é a eleição de delegados 
em todas as unidades da UFRJ, o 
que leva tempo.

Marcha a Brasília
A assembleia  de l iberou 

ainda pela participação da ca-
tegoria na Marcha do Dia 24 de 
Abril, em Brasília, organizada 
pelo Fórum de Entidades dos 
Servidores Públicos Federais 
(SPFs) ,  pe los  movimentos 
sociais e estudantis e pelas 
organizações sindicais. 

A direção defendeu a partici-
pação da categoria na marcha 
porque tem como compromisso 
estar presente em todas as lutas 
cujos eixos sejam a defesa dos 
interesses dos trabalhadores. 
Diferentemente da Conlutas, 
que se negou a participar  da 
marcha das centrais no dia 6 
de março liderada pela CUT e 
outras centrais sindicais. 

O Sintufrj alugará dois ôni-
bus para levar os caravaneiros 
à manifestação no Planalto 
Central, mas somente poderão 
se candidatar à caravana os que 
assinaram o livro de presença da 
assembleia e que comparecerem 
ao debate sobre a Empresa Bra-
sileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh), no Hospital Universi-

tário Clementino Fraga Filho, 
sexta-feira, dia 19, às 10h, no 
auditório Alice Rosa (12° andar 
da unidade).  

.    
Eixos políticos 

A marcha é um protesto pela 
retirada de direitos da classe 
trabalhadora, reabertura de 
negociações do governo com 
os servidores públicos federais, 
aplicação de 10% do Produto 

Interno Bruto (PIB) na edu-
cação pública, investimentos  
na saúde  pública, não adesão 
dos hospitais universitários à 
Ebserh, atuação efetiva do MEC 
para reverter a precarização das 
condições de trabalho e ensino 
nas Ifes e pela anulação da 
reforma da Previdência Social 
de 2003.

Macaé – A direção sindical 
irá consultar os trabalhadores 

Este tema foi também desta-
que na assembleia, e teve como 
centro a coordenadora-geral 
Alzira Trindade, que no dia 21 
de janeiro levou um soco na 
boca do então coordenador-geral 
Washington Ramos. O agressor foi 
afastado da direção sindical para 
tratamento médico e substituído 
por Celso Procópio Eduardo, 
que pertencia à Coordenação de 
Políticas Sociais.

O fato foi registrado na 37ª 
Delegacia de Polícia e levado 
ao conhecimento da delegacia 

ALZIRA Trindade, Francisco de Assis e Francisco Carlos

Fotos: Vanor Correia

do campus UFRJ-Macaé  para 
saber quantos poderão  integrar 
a caravana rumo à marcha do 
dia 24. 

Moção de solidariedade
Por unanimidade, a as-

sembleia aprovou moção de 
solidariedade aos trabalhadores 
da UFMG em greve desde o dia 
1°pela flexibilização da jornada 
de trabalho .  

Violência contra a mulher
de mulheres. Há duas semanas, 
segundo a sindicalista, o agressor 
faltou ao depoimento no Grupo de 
Estudos em Criminalística (Ge-
crim) e, devido a isso, conversou 
com o juiz para dar prossegui-
mento à ação criminal.    

A coordenadora-geral do 
Sintufrj classificou a atitude do 
ex-companheiro como a mais 
pura demonstração de intolerân-
cia política e postura machista. 
“Conclamo todas as mulheres a 
fazerem divulgação disso, porque 
estamos no movimento para 

fazer política e não apenas para 
levantar o braço. Ele (o agressor) 
se mostrava impaciente cada vez 
que eu me posicionava nas reu-
niões do Sindicato. Fiquei muito 
abalada, mas estou me cuidando 
para tentar levar o trabalho do 
Sindicato”, afirmou Alzira.  

 “A diretoria do Sintufrj repu-
dia qualquer forma de agressão, 
por isso afastou e já substituiu 
o coordenador. Essa decisão foi 
aprovada por unanimidade”, 
disse o coordenador-geral Fran-
cisco de Assis. 

 

         

categoria

Assembleia diz sim ao Conselho 
Fiscal e à marcha do dia 24

Ebserh é 
destaque 
dos 
informes
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em defesa dos hus

O debate realizado no Instituto 
de Puericultura e Pediatria Mar-
tagão Gesteira (IPPMG) no dia 5 
de abril, foi o terceiro da agenda 
da Reitoria posta em prática por 
reivindicação do Sintufrj, Adufrj 
e DCE Mário Prata, e o primeiro 
que contou com a participação do 
reitor Carlos Levi, embora ele tenha 
atuado somente como mediador. 

A intenção das entidades com 
os debates é ampliar a discussão 
sobre a Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh) na 
comunidade universitária antes da 
sessão do Conselho Universitário 
dia 9 de maio, que vai decidir 
sobre a adesão ou não da UFRJ ao 
contrato. Dessa vez os debatedores 
foram Leia de Souza Oliveira, 
representante da Fasubra; Renato 
Vianna, procurador da UFRJ,  
Wladimir Baptista, professor e 
médico do Hospital Universitário 
Antônio Pedro (UFF) e diretor da 
Associação dos Docentes da UFF 
(Aduff),e o diretor do IPPMG, 
Edimilson Migowski. 

Futuro incerto
Edimilson expôs a situação 

de dificuldades em que vive o 
hospital e, embora considere 
a Ebserh “um plano ruim”, 
acredita que, no momento, a 

A cada debate a Ebserh é desmoralizada
empresa seja a única solução 
para os problemas dos HUs. 

Alerta da Fasubra 
Leia de Souza alertou que 

o atual projeto do governo re-
presenta abrir mão da tarefa de 
gerir a coisa pública. Para ela, ser 
submisso a uma entidade externa 
fere a missão da universidade, que 
não produz serviços, mas forma 
cidadãos, o que a Ebserh não faz.  A 
representante da Fasubra explicou 
que há 46 hospitais universitários 
no país, cada um com sua peculia-
ridade que o sistema centralizado 
de gestão não vai sequer conside-
rar, porque as normas serão ditadas 
por uma empresa de Brasília.

Ela chamou a atenção para o 
fato de os HUs serem unidades de 
excelência e os planos privados 
estarem de olho neles e a Ebeserh 
poder vender 49% das suas ações 
de capital, transação que pode ser 
feita pelas subsidiárias da empresa. 
Disse também que o tão elogiado 
modelo do Hospital das Clínicas de 
Porto Alegre tem apenas um andar 
para o SUS e dois para planos 
privados e pacientes particulares. 
“É muito bonito o terceiro andar, 
com uma UTI maravilhosa. Mas se 
for ver o primeiro andar, há leitos 
fechados”, disse, citando dados 

da matéria publicada no jornal 
Zero Hora. 

“A empresa não vai resolver o 
problema dos HUs nem dos extra-
quadro”, afirmou Leia, rebatendo 
os argumentos de Migowski. “Os 
que hoje trabalham na unidade 
terão uma sobrevida de apenas dois 
anos (talvez prorrogados por mais 
dois, no máximo), porque depois 
é seleção pública. A gente vive esse 
terrorismo, mas a universidade não 
vai demitir. Se demitir, vai fechar, e 
quero ver: a sociedade vai sair em 
defesa dos HUs lutando e cobrando 
do governo que garanta o funcio-
namento dos hospitais”, afirmou. 

Leia lembrou que na década de 
1990 o governo Collor propôs a PEC 
56 b (uma emenda constitucional), 
que transformava as universidades 
em organizações sociais. “Na época, 
fomos à rua e não aceitamos, e 
agora vamos aceitar que um setor 
altamente estratégico da universi-
dade seja administrado por uma 
empresa externa? Não. Vamos lutar 
contra isso”, frisou. 

Segundo Leia, na UnB, que já 
fechou o contrato com a Ebserh, os 
funcionários estão sendo tratados 
como móveis e utensílios. “Uma 
lista com seus nomes indica para 
onde vão. É isso que nos espera.
Portanto, na dúvida, pare”, sugeriu.

Debate
Quem se manifestou criticou e constestou os 

argumentos que vendiam ilusões sobre a Ebserh. 
Francisco de Assis, coordenador-geral do Sintufrj, 
voltou a cobrar dados do diagnóstico dos HUs 
feito pela empresa e a insistir que a comunidade 
deve unir forças para enfrentar o governo e 
cobrar a reposição de pessoal e mais verbas para 
a universidade. Para Alzira Monteiro, também 
coordenadora-geral do Sintufrj, há dirigentes 
que levaram as unidades hospitalares à banca 
rota, que venderam o hospital e que acreditaram 
que se perpetuariam no poder, e vários destes que 
levaram os HUs à condição atual estão criando a 
situação para voltar ao poder.

“A questão não é de pessoal, 
mas política e ideológica, e o 
papel do movimento sindical é 
se levantar em defesa do Estado 
referenciado socialmente e con-
trolado pelo próprio Estado. Essa 
é a posição da Fasubra, e a que 
defendemos”, concluiu Leia sob 
muitos aplausos.

Entreguismo
O procurador da UFRJ, Renato 

Viana, voltou a afirmar que a 
ação do Ministério Público ques-
tionando a inconstitucionalidade 
da Ebserh não tem a mínima pos-
sibilidade de prosperar; a empresa 
não necessita de lei complementar 
para existir; criar empresa pública 
não tem nada de imoral e isso 
faz parte do Estado; e que não há 
possibilidade de a Ebserh vender 
ações para o capital privado. 

Receituário antigo
Wladimir explicou que a im-

posição de um pensamento único 
com relação à Ebserh começou 
com o relatório do Banco Mundial 
elaborado em 1993 que trata da 
saúde pública especificamente em 
relação ao Brasil, em que foram 
propostos subsídios públicos para 
organizações não governamen-
tais e corte nos investimentos 

dos hospitais públicos terciários. 
Uma “receita de maldades” para 
a questão da saúde e que fala 
claramente em publicização da 
saúde, transformando órgãos 
estatais em entidades públicas de 
direito privado.

O professor explicou que o 
capital social da Ebserh é 100% 
proveniente da União. “Por que 
não manda esse dinheiro para cá?”, 
questionou. Ele alertou para o fato 
de o contrato ser de adesão e igual 
para todos os HUs, e se a UFRJ aderir, 
a empresa é que irá ditar as nor-
mas. “Dizer que nós é que vamos 
ditar as normas é mentira. Como 
também, ou se pega tudo ou se 
larga tudo, porque não existe aderir 
parcialmente. A rigidez do contrato 
reconhece que uma parte tem 
supremacia sobre a outra. Sabem 
que vai ditar os termos do contrato? 
Segundo o artigo 44 do regimento 
interno é a diretoria executiva da 
Ebserh, composta de um presidente 
e seis pessoas nomeadas”.

Ele lembrou a transferência 
de patrimônio e de pessoal para 
a empresa e que se o funcionário 
não rezar pela cartilha da Ebserh, 
se sujeitar às suas ordens, voltará 
para a UFRJ: “Onde vai trabalhar 
o médico? Vai ser posto em disponi-
bilidade, sem previsão de retorno". 

GLORIA Pagano, professora Núbia e Alzira Trindade

Fotos: Emanuel Marinho

ROBERTO Gomes, Francisco de Assis e Francisco Carlos

DEBATEDORES: Renato Vianna, Edimilson Migowski, Carlos Levi (mediador), Leia Oliveira 
e Wladimir Baptista
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em defesa dos hus

O quarto debate público sobre 
a Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh), dia 10, 
que reuniu o Centro de Filosofia 
e Ciências Humanas (CFCH) e 
o Centro de Ciências Jurídicas e 
Econômicas (CCJE), no auditório 
Manoel Maurício, na Praia Verme-
lha, evidenciou a argumentação 
ideológica em torno dos modelos 
público e privado no âmbito de 
uma autarquia que é autônoma, 
como a das universidades federais, 
em particular a UFRJ. 

Os debatedores contrários ao 
modelo privado para gerir os HUs, 
que é a Ebserh, foram o professor 
da Faculdade de Educação da UFRJ 
Roberto Leher e a tecnologista em 
Saúde Pública da Fiocruz Mônica 
Bolívar. Os favoráveis: o procura-
dor da UFRJ, Renato Vianna, e o 
assessor da Reitoria para assuntos 
da Ebserh, Amâncio Paulino. 
A mediação da mesa coube aos 

Modelo público versus privado
decanos do CFCH Marcelo Corrêa 
e Castro e do CCJE Maria Lúcia 
Werneck.

Alteração jurídica 
Segundo Roberto Leher, a 

conceituação da universidade 
como autarquia foi aprimorada 
com o artigo 207 da Constituição, 
que trata da autonomia para 
garantir o espaço de liberdade 
na universidade de produção do 
conhecimento e para protegê-la 
de interesses alheios aos da so-
ciedade. “Uma proteção para que 
a autonomia possa ser praticada 
diante do poder dos interesses 
particulares do capital, dos credos 
religiosos, das administrações. E 
para isso a universidade precisou 
e precisa de um regime jurídico 
específico e a proteção do Estado 
para que a produção do conheci-
mento possa ser livre.”

Leher afirma que com a 

Ebserh a universidade estará 
cedendo duas dimensões da 
autonomia: a gestão financeira 
e patrimonial e a dimensão ad-
ministrativa. “A universidade vai 
ceder estas duas dimensões para 
um outro ente que, regido pelas 
normas do direto privado, passa 
doravante a regular, operar, ma-
nejar e conduzir dimensões que a 
Constituição Federal considerou 
imprescindíveis para a liberdade 
acadêmica. A concepção de que 
a universidade seria uma au-
tarquia é uma condição pública 
muito particular”.

O professor avalia que a confi-
guração institucional da universi-
dade muda ao lhe atribuir funções 
que são próprias a uma empresa. 
“Uma empresa pública que no 
ordenamento jurídico desenvolve 
atividades economicistas. É im-
portante frisar isso. Não se trata da 
questão do lucro contábil, mas se 

O Sindicado dos Trabalhadores 
da Fundação Universidade de Brasí-
lia (Sintfub) está tentando invalidar 
a lista de realocação de servidores 
do Hospital Universitário de Brasília 
(HUB) forjada pela Ebserh, confor-
me informado pela representante da 
Fasubra, Leia Oliveira, no debate, 
dia 5, no IPPMG.

Os servidores regidos pelo Re-
gime Jurídico Único foram pegos 
de surpresa: sem conhecimento da 
direção do hospital, a lista definiu 
o nome dos servidores que ficariam 
no HUB ou seriam realocados em 
outro setor da Universidade de Bra-
sília, sem possibilidade de opção.

O coordenador-geral do Sintfub, 
Antônio Guedes, informou que 
tudo que a Fasubra e as entidades 
sempre alertaram em relação 
à Ebserh está acontecendo no 
hospital. “Primeiro porque os 
servidores terceirizados vão ser 
sumariamente demitidos se não 
passarem no concurso, embora 
a Reitoria tenha prometido que 

trata da natureza da empresa. Ela 
desenvolve atividades econômicas 
e têm aquilo que Weber [sociólogo 
e economista alemão] chamou de 
espírito do capitalismo. Organiza-
da e estruturada dentro do espírito 
animal do empresário: a busca 
incessante dos resultados”.

Monstro na Fiocruz
A tecnologista Mônica Bolívar, 

que trabalhou três anos como 
técnica-administrativa da Escola 
de Serviço Social da UFRJ, apre-
sentou a experiência na Fiocruz 
com a aprovação, faz um ano, da 
criação de uma empresa subsidi-
ária nos moldes ao que está sendo 
proposto com a Ebserh. Segundo 
ela, seria inicialmente para gerir 
toda a Fiocruz e com a resistência 
dos trabalhadores, principalmente 
do Sindicato, conseguiram barrar 
parcialmente a proposta através de 
um plebiscito. “Não foi aprovado 

para a unidade de produção de 
medicamentos, mas o foi para a 
unidade de produção de vacinas 
em Manguinhos. Há um ano 
está sendo discutida na Câmara 
Técnica, com muitas dúvidas, 
e chegamos à conclusão de que 
estamos diante de um monstro. 
Tudo é no plano de intenções”.

Números a favor da Ebserh
Os defensores da Ebserh, 

Amâncio Paulino e Renato 
Vianna, se limitaram a repetir os 
argumentos expostos em outros 
debates. Amâncio, mais uma 
vez, apresentou números e expe-
riências “bem-sucedidas” como 
no Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre. Vianna procurou rebater 
o debate jurídico em torno da 
Ebserh, inclusive interpretando 
a ação no Supremo Tribunal Fe-
deral, dizendo que ele não julgou 
inconstitucional a Ebserh.

UnB: tudo que foi dito se concretizou
haveria um processo seletivo e que 
todos seriam contemplados. Isso 
gerou indignação, porque muitos 
trabalhadores têm esperado muito 
para fazer o concurso, mas nunca 
há vagas”, disse o dirigente. 

Segundo Guedes, os adminis-
tradores da Ebserh produziram 
duas listas: uma de funcionários 
que vão ficar e outra dos que vão 
sair, à revelia dos trabalhadores 
e sem considerar as expectativas 
profissionais. Só depois da grita 
geral é que retiraram a lista e cria-
ram uma comissão para discutir 
critério para a remoção.

“Para ver a que ponto a gente 
chegou: para os extraquadro vai ter 
concurso, mas se não passar, é rua. 
Essa é a posição da Ebserh. Essa 
história de reaproveitar por processo 
seletivo é balela. Não tem nada 
disso”, reafirma  o coordenador, 
que lamenta ainda o fato de que 
servidores que fizeram concurso 
para trabalhar numa unidade de 
saúde, para atender a sociedade, 

vão ter que sair do hospital. “As 
pessoas que trabalham no centro 
cirúrgico vão para a UnB fazer o 
quê? Trabalhar em laboratórios? 
Um fonoaudiólogo contratado 
para tratar de pacientes vai ficar em 

desvio de função? São centenas de 
pessoas que ficarão nessa situação”.

Ele informou que o sindicato 
está buscando uma solução para 
o problema pela via judicial. E já 
conseguiu também apoio político 

para agendar uma audiência na 
Câmara Legislativa. O Consuni 
local, que aprovou a assinatura do 
contrato, vai ter que se deparar com 
tamanho problema e arcar com as 
consequências do que aprovou.

FACHADA do Hospital Universitário da UnB

Foto: Internet
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ORGANIZAÇÃO & LUTA

No dia 9 de abril, o Fórum 
Nacional 30 horas já, que reúne 
entidades representativas da 
enfermagem, promoveu um 
grande ato na capital federal 
pela regulamentação da jornada 
de trabalho de 30 horas sema-
nais para enfermeiros, técnicos 
e auxiliares de enfermagem. 
A regulamentação tem como 
objetivo acabar com a precari-
zação das condições de trabalho 
de milhares de profissionais de 
todo o país.

Esta regulamentação consta 
do Projeto de Lei n° 2.295, de 
janeiro de 2000, que aguarda ser 
colocado na pauta de votação na 
Câmara Federal. A mobilização, 
que teve a participação das cen-
trais sindicais CUT, CTB e Força 
Sindical, reunindo cerca de cinco 
mil pessoas na Esplanada dos 
Ministérios, contou ainda com 
audiência pública na Câmara 

Marcha pelas 30h na saúde reúne cinco mil em Brasília

dos Deputados. As coordenadoras  
do Sintfurj Marcia Farraia e 
Maria Sidônia dos Santos Lira e  
militantes de base participaram  
da mobilização. 

Os manifestantes concentra-
ram-se em frente à Catedral de 
Brasília e saíram em passeata até 
o Ministério da Saúde, onde fize-
ram um apitaço. Eles cobraram 
do ministro Alexandre Padilha o 
cumprimento do compromisso 

assumido, que foi o de apoiar 
a reivindicação. Os coorde-
nadores do Fórum acabaram 
recebidos pelo ministro. Depois 
do encontro, os manifestantes 
continuaram a caminhada, 
passando em frente ao Palácio 
do Planalto para lembrar a pre-
sidente Dilma a palavra dada, 
quando era candidata, de que 
apoiaria o projeto em trami-
tação na Câmara. E partiram 

para o Congresso Nacional para 
participar da audiência pública.

A forte pressão dos traba-
lhadores nas ruas de Brasília, 
durante a manhã, repetiu-se na 
Câmara Federal à tarde. O audi-
tório Nereu Ramos ficou lotado 
após a passeata. Na audiência, o 
presidente do Conselho Federal 
de Enfermagem, Osvaldo Albu-
querque, destacou a importância 
da aprovação do projeto. “A en-

fermagem brasileira é formada 
por 1,8 mil profissionais, porém, 
este benefício não visa apenas à 
categoria, mas aos 190 milhões 
de brasileiros. Não há nenhum 
indivíduo neste país que não 
precise de uma assistência de 
enfermagem de qualidade”, 
afirmou. O presidente da Câma-
ra, Henrique Alves (PMDB-RN), 
prometeu definir a votação 
nesta semana.

Com a aproximação da marcha 
do dia 24 de abril, em Brasília, 
a direção do Sintufrj convocou 
a categoria para discutir como é 
possível aprimorar cada vez mais as 
viagens dos militantes em caravana. 
A preocupação é garantir o conforto 
necessário aos companheiros que 
se dispõem a encarar as longas 
jornadas  em ônibus e a eficácia 
desse tipo de ação política. 

A reunião na terça-feira, dia 9, 
no Espaço Cultural do Sintufrj foi 
concorrida e movimentada: mais de 
50 pessoas participaram. As críticas 
e sugestões foram minuciosamente 
anotadas pelos coordenadores para 
ser aproveitadas na próxima edição 
da cartilha que tem servido de guia 
para as caravanas. Depois que a car-
tilha dos caravaneiros foi adotada, a 
qualidade das intervenções políticas 

Caravaneiros querem se aprimorar 

do Sindicato nas manifestações fora 
do Rio de Janeiro foi radical.

Avaliação da
última viagem 
A participação da categoria nas 

últimas duas marchas: das centrais 
e da Fasubra foi considerada um su-
cesso, principalmente em função da 
atividade política realizada no Con-
gresso Nacional por iniciativa do 
Sintufrj. Os caravaneiros  visitaram 
o gabinete dos deputados federias, 
principalmente da bancada do Rio 
de Janeiro,  para pedir apoio aos par-
lamentares e denunciar a atitude do 
secretário de Recursos Humanos do 
Ministério do Planejamento, Sérgio 
Mendonça, que ameaça descumprir 
o acordo de greve firmado com a 
Fasubra em 2012.  

Entre as falhas apontadas 

estavam alguns aspectos da orga-
nização das caravanas – que são 
consideradas como grandes eventos 
envolvendo a categoria –, como o 
local de pernoite e de refeição mal 
agendado, ônibus desconfortável, 
distância percorrida sob forte calor, 
que foi maior do que os anteriores, 
e a falta de bandeiras do Sindicato 
para as manifestações. Os carava-
neiros solicitaram que houvesse 
mais comunicação entre os coorde-
nadores das caravanas para respeito 
às normas aprovadas.

Por fim, a maioria concordou 
que as caravanas bem planejadas e 
organizadas ganham mais qualida-
de e assim se desfaz a impressão de 
que caravaneiros são turistas e os 
participantes passam a ser vistos 
como a vanguarda que leva a luta 
da categoria adiante.

Saúde em dia
é fundamental  
Um alerta foi dado na reu-

nião: a necessidade daqueles 
que se propõem a participar das 
caravanas de cuidarem da saúde 
e, mais ainda, de perceberem se 
estão mesmo em condições de 
enfrentar a jornada. 

Foi definido também o perfil 
desejado do coordenador das 
caravanas e as tarefas que deve 
desempenhar: ser responsável 
pela delegação e fazer a interlo-
cução com o motorista, bem como 
tomar decisões em conjunto com 
os caravaneiros. 

Marcha do dia 24
Ficou acertado que na marcha 

do dia 24 de abril, cada um dos 
dois ônibus terá dois coordena-

dores, sendo um da direção e 
um da base, que será eleito pelos 
caravaneiros. Em Brasília, os tra-
balhadores, além de participarem 
da mobilização de rua, repetirão 
a visita aos congressistas, ação 
política que realizarão ainda 
melhor organizados.  

As sugestões foram incor-
poradas pela direção sindical e 
serão incluídas no regimento já 
aprovado. O Sintufrj vai produzir 
material para identificar a coluna 
dos trabalhadores da UFRJ com 
faixas e bandeiras e haverá uma 
charanga no grupo.  

Próxima caravana 
Dia 22/4, às 13h: saída da sede 

do Sintufrj.
Dia 23/4, às 16h: atividade no 

Congresso Nacional.
Dia 24/4, às 7h: concentração 

no Estádio Mané Garrincha.
Dia 24/4: saída de Brasília após 

encerramento da marcha.
  
Reunião de organização
Sexta-feira, dia 19, às 15h, no 

Espaço Cultural do Sintufrj.

Na próxima edição do Jornal 
do Sintufrj publicaremos as Nor-
mas dos Caravaneiros. 

Os efeitos terríveis da Em-
presa Brasileira de Serviços 
Hospitalres (Ebserh) sobre os 
hospitais universitários, assim 
como a campanha pela anulação 

Sintufrj faz panfletagem no HU e chama categoria à luta
da reforma da Previdência Social 
de 2003, foram os eixos da ativi-
dade sindical pelo Dia Mundial 
da Saúde, realizada na manhã 
do dia 8, na entrada principal do 

Hospital Universitário Clementi-
no Fraga Filho (HUCFF).

Munidos de panfletos in-
formativos, cartazes e se reve-
zando no carro de som, vários 

coordenadores reproduziram as 
informações e procuraram sen-
sibilizar os trabalhadores, estu-
dantes e usuários do hospital a 
aderirem ao abaixo-assinado 

pela anulação da reforma pre-
videnciária. Os sindicalistas 
aproveitaram também para 
convocar a categoria para a 
assembleia do dia 10.

MOBILIZAÇÃO pelas ruas do Planalto Central 

BOAVENTURA, Rubens, Francisco de Assis, Aluízio, Gersino e Jorge Pierre, e caravaneiros. Ao fundo, Gloria e Alzira 

Fotos: Divulgação

Fotos: Vanor Correia

MARIA Sidônia e Marcia Farraia (penúltima e última à direita) 
com os companheiros de base, representaram o Sintufrj 
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UFRJ-MACAÉ

A direção do Sintufrj e apoia-
dores foram à UFRJ-Macaé dias 3 e 
4 de abril numa primeira visita da 
nova gestão ao campus. Na reunião 
com os trabalhadores no Polo 
Universitário, a direção sindical 
informou sobre os resultados da 
greve de 2012, expôs os desafios do 
movimento e ouviu as demandas 
específicas dos mais de 30 técnicos-
administrativos presentes. 

Uma parte da direção chegou 
a Macaé no dia 3 para mobilizar 
para a reunião que ocorreu no 
dia 4, levar fichas de sindicaliza-
ção e ajudar na organização da 
atividade com o Espaço Saúde 
Sintufrj e a  Divisão de Saúde do 
Trabalhador (DVST), alusivas ao 
Dia Mundial da Saúde.   

Após debate de ideias sobre a or-
ganização sindical e a necessidade 
de a UFRJ-Macaé ter representantes 
de base junto ao Sindicato, a reu-
nião decidiu que haverá eleição 
para delegado sindical em maio. 
O coordenador-geral do Sintufrj 
Francisco de Assis destacou que era 
um dos objetivos da atual direção 
eleger delegados de base em toda a 
universidade. O campus tem direito 
a dois titulares e dois suplentes. 

Reivindicações
A presença da direção no 

campus com a intenção de atender 
às reivindicações da categoria foi 
elogiada pelos trabalhadores na 
reunião. Segundo eles, visitas es-
porádicas não dão conta das suas 
demandas, que começam com a 
extensão para eles dos benefícios 
oferecidos pela entidade a todos os 
sindicalizados no Rio de Janeiro, 
como, por exemplo, atendimento 

Trabalhadores do campus serão os 
primeiros a eleger delegados de base

jurídico, convênios e combate ao 
assédio moral. Segundo denun-
ciaram os funcionários, como 
a maioria é recém-concursada 
e encontra-se em estágio proba-
tório, a pressão de chefias e de 
professores é um problema que 
enfrentam cotidianamente. 

Condições de trabalho e saúde 
do trabalhador também foram 
questões levantadas pelos fun-
cionários, que inclusive querem 
debater a inserção da DVST em 
Macaé. O funcionário Fábio Porto, 
que é sindicalizado, questionou a 
entidade sobre o atendimento de 
reivindicações feitas há algum 
tempo, como a instalação de uma 
subsede do Sindicato no campus e 
a instituição de creche pela UFRJ. 
“A gente sempre apresentou nos-
sas demandas para o Sindicato 
mas nada foi feito”, queixou-se o 
técnico-administrativo.

Adriano Neves fez um desa-
bafo: “Não sou sindicalizado, 
mas não nos interessamos só por 
benefícios salariais, apesar deles 
serem significativos. Sugiro que o 
Sindicato faça uma reunião com 
a gente para apresentar qual o 
planejamento que ele tem para 
Macaé, até para fortalecer o espaço 
da entidade no campus e conosco”.

Por tudo isso, segundo o coor-
denador-geral Francisco de Assis, a 
eleição dos delegados sindicais de 
Macaé é de suma importância para 
encaminhar e dar consequência às 
demandas apresentadas. “Eles (os 
delegados) serão a voz do Sintufrj 
aqui. E é bom termos consciência 
de que o Sindicato somos nós, 
todos os trabalhadores, não é só 
a direção”, enfatizou.

O delegado sindical implementa 
as campanhas e lutas definidas nas 
instâncias do Sintufrj; representa 
a categoria junto à direção da sua 

O campus UFRJ-Macaé foi ins-
titucionalizado pelo Conselho Uni-
versitário em 2011, funcionando 
até então com normas provisórias 
até a aprovação do regimento. A 
proposta do regimento definitivo 
foi debatida entre funcionários e 
professores e enviada à Reitoria, 
mas para surpresa da comuni-
dade universitária o documento 
retornou totalmente modificado, 
ou seja, sem as contribuições 
propostas pelos segmentos. 

Campanhas
A direção sindical explicou 

as campanhas que hora movi-
mentam o Sindicato e distribuiu 
material para os trabalhadores. 
Além de Francisco Assis explicar 
a movimentação pós-greve, a 
coordenadora de Comunicação, 
Carmen Lucia, falou sobre a luta 
contra a Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh) e 
a campanha pela anulação da 
reforma da Previdência de 2003.

 A dirigente, que é da área 
de saúde, distribuiu panfleto e 
adesivos do movimento em defesa 
dos HUs, como também passou 
o abaixo-assinado que pede a 
anulação da reforma da Previ-
dência Social. Duas mobilizações 
de caráter nacional e que estão 
sendo feitas em todo o país pelos 
sindicatos da base da Fasubra. 

Outra importante ação da 
direção em Macaé foi a filiação 
de cerca de 20 trabalhadores ao 
Sintufrj. 

Comitiva – No dia 3 foram 
a Macaé os coordenadores Celso 
Procópio, Márcia Farraia, Rubens 
Morais, Carlos Alberto e Jorge 

Pierre. No dia 4, para a reunião, 
foram os coordenadores Francisco 
de Assis, Carmen Lucia, Boaven-
tura Sousa, Genivaldo Santos, a 
assessora jurídica Juliana Bauer 
e os apoiadores Gercino Teotônio, 
Antônio Eduardo, Geraldo Teotô-
nio, Helena Vicente e Nelson Alves.

O que faz o delegado sindical de base
unidade, negociando em nome 
do Sindicato quando necessário; 
convoca a categoria de seu local de 
trabalho para atos, mobilizações e 

Funcionários rejeitam novo regimento
Os trabalhadores realizaram 

assembleia que deliberou pela 
rejeição ao novo regimento e 
também para que o regimento 
provisório continuasse vigorando 
até a solução do problema.

“O regimento provisório res-
peita a proposta inicial do campus 
e foi defendida pelo ex-reitor Aloí-
sio Teixeira, que era a integração. 
O novo regimento, inclusive, 
destrói totalmente o processo de 
integração da UFRJ-Macaé”, disse 

Milton Madeira. “Se a integração 
deixar de existir, voltaremos à 
estrutura fragmentada e arcaica 
da universidade”, acrescentou o 
técnico-administrativo.  

Milton chama atenção ainda 
para o retrocesso na organização 
dos funcionários com o regimento 
imposto pela Reitoria. “Perdemos 
a capacidade de representação 
nos órgãos colegiados, além de 
precarizar a atuação técnico-
administrativa e de nos colocar 
numa condição de serviçais”.

A técnica de laboratório Maria-

assembleias do Sindicato.
Os delegados de base podem 

convocar a qualquer momento a 
Coordenação de Organização e Polí-
tica Sindical e o restante da diretoria 
executiva do Sintufrj para auxiliar 

no encaminhamento das questões 
relativas ao local de trabalho.

É o responsável pela mobilização 
dos servidores em seu local de traba-
lho, sendo o elo entre o Sindicato e 
a sua unidade, e tem por atribuição 

realizar reuniões para discutir os 
problemas, levantar demandas e pro-
por ações que promovam melhores 
condições de trabalho.

(Vide atribuições dos delegados  
sindicais no Estatuto do Sintufrj).

na Magaldi, com apenas seis meses 
de UFRJ, também já despertou 
para o problema. “Fizemos umas 
quatro reuniões, lemos passo a 
passo a proposta de regimento e 
acrescentamos contribuições e apre-
sentamos nossas discordâncias. Pro-
pusemos, por exemplo, que os cursos 
fossem trabalhados de uma forma 
integrada, mas o regimento propõe 
que todos os cursos sejam separados e 
com respectivas secretarias e serviços. 
Considero o documento danoso para 
a nossa estrutura e para a organiza-
ção técnico-administrativa”.

A criação de uma estrutura de-
partamentalizada, segundo Milton, 
vai criar o caos administrativo pela 
ausência de corpo técnico para gerir 
o campus. “Macaé hoje tem uma 
proporção inversa da de técnico e pro-
fessor. Temos três técnicos para um 
professor. Criando essa estrutura de-
partamentalizada, quando a Reitoria 
vai enviar para cá mais funcionários 
para suprir as demandas que serão 
geradas com o novo regimento? É 
isso que temos de pensar e as pessoas 
que propuseram esse regimento 
responderem pra gente.”

FRANCISCO de Assis e Carmen Lucia conduzem reunião no Polo Universitário 

COORDENADORES Celso Procópio, Márcia Farraia, Rubens 
Morais, Carlos Alberto, Jorge Pierre e equipe da DVST

Fotos: Emanuel Marinho
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ssim podemos definir a 
técnica-administrativa 
Ana Rosa Santos Almei-

da, 57 anos. Ela ingressou na 
UFRJ em setembro de 1993 como 
secretária executiva e há mais de 
dez anos trabalha na Secretaria 
dos Órgãos Colegiados. Ana 
passou por vários setores, como 
o Instituto de Nutrição Josué de 
Castro, o Tanque Oceânico, o 
Conselho de Ensino de Graduados 
(Cepeg), a Agência de Notícias do 
Centro de Ciências da Saúde e a 
Pró-Reitoria de Pessoal. 

“Trabalhei numa empresa de 
economia mista por 12 anos, no 
cargo de secretária. Fiz concurso 
para professor da rede pública de 
ensino e acabei optando por tra-
balhar apenas como professora, 
já que o horário me possibilitava 
ficar mais tempo com os meus 
filhos e cuidar melhor da família. 
Com eles já mais crescidos e mais 
independentes, achei que poderia 
ter a minha outra atividade de 
volta. Vi o anúncio da UFRJ e re-
solvi fazer o concurso”, disse Ana.

Educação continuada
Ainda bem jovem, Ana quis 

ser médica, mas a família não 
tinha condições de bancar os 
estudos. Por isso optou por 
outra paixão: é formada em 
Letras e tem pós-graduação lato 
sensu na área de Educação. Mas 
continua fazendo cursos a dis-
tância. Os mais recentes foram  
Qualidade no Atendimento, pela 
Codep, e Formação de Leitores e 
Produção de Textos, pelo Cederj.

Dois dias por semana, quan-
do sai da universidade, vai para 
o Colégio Estadual Teresa Cris-
tina lecionar língua portuguesa 
e literatura.

Ana desenvolveu uma habi-
lidade inusitada que chama de 
ouvir vozes. “São as vozes da 
universidade, as vozes dos con-
selheiros que vou identificando 
no dia a dia de trabalho, para o 
registro oficial das atas”. Isso lhe 
permite desempenhar a tarefa 
com mais rapidez. “Dificilmente 
me engano com as vozes que já 
conheço”, diz ela. Claro que há 
uns tons bem parecidos e ela 
acaba se confundindo, mas até 
hoje, segundo conta, não trocou 
as vozes de ninguém: “Nem o 
Ivan Hidalgo, o Marcos Gil ou 
o Antônio Carlos, meus colegas 
de trabalho,  iriam deixar isso 
acontecer, porque eles sempre me 
socorrem”, elogia.

“Na verdade, a vida é um 
eterno aprendizado. Em qual-
quer lugar estamos aprendendo 
alguma coisa. Onde estou não 
é diferente. Então, o melhor é 
aproveitar as oportunidades e 

Uma cidadã feliz com as escolhas que fez na vida 

buscar o aperfeiçoamento nas 
atividades que fazemos no dia 
a dia de trabalho, tanto para o 
crescimento profissional quanto 
para o pessoal”, diz ela.

Bons amigos
Além dos companheiros de 

trabalho, Ana faz questão de 
lembrar de uma boa amiga, 
parceira nos almoços de todo 
dia e também das viagens: Maria 
do Carmo. “Claro que eu gos-
taria de incluir muitas outras 
pessoas, mas nem o tempo nem 
o espaço permitem”, lamenta.

“Amigos não são muitos. 
Mas os que tenho, posso contar 
com eles e, claro, podem contar 
comigo. Amigos, diferentemen-
te de parentes, são escolhidos 
por nós. Aliás, amigos também 
são presente de Deus. Sem eles, 
a vida ficaria muito sem graça. 
Aproveito e mando um grande 
abraço para todos eles (elas), 
que sabem quem são”, diz ela. 

Emoções na UFRJ
Ana participou de diversas 

experiências ricas na UFRJ. En-
tre 2006 e 2007 fez um curso de 
teatro oferecido pelo Programa 
Humanizar da Codep. O elenco 
teve oportunidade de se apresen-
tar em vários setores da univer-
sidade com enorme sucesso. Ela 
participou também do projeto 
UFRJMar, se apresentando em 
várias escolas públicas da Re-
gião dos Lagos: “Fomos muito 
bem recebidos pela comunidade 

escolar, principalmente pelas 
crianças. Foi emocionante ver 
aqueles pequenos encantados 
com o que viam. Vimos o brilho 
no olhar de cada uma e até de 
alguns adultos. Presenciamos o 
famoso ‘quero mais’ de pessoas 
que nunca tinham visto uma 
peça de teatro na vida. Foi um 
presente maravilhoso de Deus 
para todos nós que participamos 
daqueles momentos”.

E foi com grata surpresa que 
recebeu do diretor de teatro a 

notícia de que a professora da 
UFRJ Marylena Barreiros Salazar 
no seu livro de crônicas Verdes 
Litanias & Ruço, com muita 
sensibilidade, emoção e criati-
vidade, fala ao público sobre o 
autor, a peça e a atuação de cada 
participante do elenco. “Aprovei-
to este momento para agradecer 
essa generosa referência no seu 
livro de crônicas, onde há outros 
textos belíssimos e envolventes”, 
elogia Ana Rosa.

 
Tempos de luta
A família, ela considera um 

presente de Deus. Casada, mãe de 
dois filhos, Ana tem uma linda 
neta de 11 anos. “Também sou 
mãe de uma meninona de 77 
anos (a minha mãe), portadora 
de Alzheimer”, diz ela. 

A técnica-administrativa 
acredita que cada dia é um tempo 
que Deus nos dá para que pos-
samos melhorar. “No momento, 
luto para dar melhores condições 
de vida para minha mãe, que 
sofre de Alzheimer há mais de 
dez anos. Recentemente quebrou 
o fêmur e passou uma semana 
internada. Está fazendo fisiote-
rapia, numa tentativa de voltar 
a andar. É uma guerreira. Luta 
pela vida há muito tempo, prin-
cipalmente depois que contraiu 
essa doença. Seu nome é Euzébia 
e vive sorrindo, cantando para 
a vida. Tiro o chapéu para ela”, 
relata Ana, explicando que busca 
aprender tudo que se refere à 
doença para dar o melhor que 
pode à mãe, contando com o 
apoio da família e dos amigos.

Muitos sonhos 
Ana guarda muitas lembran-

ças boas: “Casamento, nascimento 
dos filhos, formaturas, nascimento 
da minha neta. Casamento do 
meu filho, reuniões em famílias, 
aniversários, horas de lazer com a 
família, com os amigos, pois são 
momentos importantíssimos para 
mim e estão sempre nas minhas 
melhores lembranças”. 

E também tem vários sonhos. 
“É muito bom a gente poder 
sonhar”, diz, contando que um 
em especial está guardando com 
carinho para quando se aposen-
tar: “publicar as histórias que 
tenho registradas. São contos e 
peças de teatro, histórias que um 
dia contei para os meus filhos, 
para a minha neta (inclusive é 
de autoria dela as ilustrações da 
última história que escrevi) e que 
estão pacientemente esperando 
para serem publicadas. Gosto 
de inventar histórias e depois 
escrevê-las. Aliás, é um hobby 
que eu pretendo manter enquan-
to Deus me der forças para isso”. 

Fotos: Vanor Correia
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IVAN HIDALGO e Ana Rosa: um chefe que é um amigo

“Amigos 
não são muitos. 

Mas os que tenho, 
posso contar 

com eles e, 
claro, podem contar 

comigo”

Ana Rosa Santos Almeida
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