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A marcha em Brasília, dia 24 de abril, reuniu trabalhadores públicos e do setor privado 
de diversos ramos de atividade. A manifestação foi contra os ataques do governo a direitos 
trabalhistas e pelo atendimento de reivindicações, tais como: reabertura de negociações 
com os servidores federais e não adesão das universidades à Ebserh. 

A decisão de enviar cem caravaneiros à marcha acompanhados de coordenadores 
do Sintufrj teve como objetivo, além de fortalecer o protesto, batalhar pela isonomia 
de benefícios entre os servidores dos três poderes. Os militantes visitaram o gabinete de 
todos os deputados federais da bancada do Rio de Janeiro para pedir apoio à PEC da 
Equidade. Página 3

Isonomia de benefícios é prioridade  

  Terça-feira, dia 30 de 
abril, das 14h às 22h: todos 
na Cinelândia para celebrar 
com a CUT-RJ o Dia Mundial 
do Trabalho – 1° de Maio. A 
exemplo de outras entidades 
fi liadas à central sindical, o 
Sintufrj montará estrutura na 
praça para mostrar a história 
de lutas da entidade e realizar 
panfl etagem em defesa do SUS 
e dos hospitais universitários. 

Este ano, a festa do Dia 
do Trabalhador cutista vai 
ter samba, chorinho, poesia, 
teatro e as bandeiras de luta da 
classe trabalhadora. Não fi que 
em casa, junte-se ao Sintufrj 
nessa data histórica em que se 
homenageia militantes ines-
quecíveis e confraternize com 
os companheiros que nunca 
abandonam a luta. Página 8

Sintufrj convida: 

Vamos celebrar juntos
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DOIS PONTOS

A reclamação chegou ao Jornal 
do Sintufrj e à Prefeitura da UFRJ 
ao mesmo tempo: a demora e a 
superlotação dos ônibus internos 
estavam dificultando a chegada 
de servidores à Divisão de Saúde do 
Trabalhador (DVST). 

A divisão fica atrás do prédio 
da reitoria, na Cidade Universitária 
(Rua Maurício Joppert da Silva). 
Como o local não é de fácil acesso, 
a dependência de transporte coletivo 
é grande.

Problemas confirmados
O prefeito Ivan do Carmo disse 

que recebeu a reclamação por e-mail 

UFRJ admite que faltam ônibus internos 
e pediu à equipe que confirmasse a 
demanda. O diretor da Divisão de 
Transporte Público da Prefeitura, 
Marco Antônio Paiva, consultou 
os tacógrafos dos ônibus da linha 
Estação (terminal rodoviário)-Vila 
Residencial, e que passam pela DVST.

Segundo ele, o levantamento 
feito do período em que os usuários 
reclamaram não acusou atraso de 
uma hora na circulação dos ônibus 
da linha. Mas admitiu que os cole-
tivos passam lotados nos pontos em 
horários de pico: pela manhã, em 
torno das 8h, e no almoço, entre 
12h e 13h.

“O que a gente tem feito nesses 

horários de pico, principalmente em 
torno das 8h, é pôr todos os ônibus 
para circular. A universidade cresceu 
muito, tanto que vamos fazer novas 
licitações para alterarmos o contrato 
com a empresa de ônibus, porque 
já estamos no limite. Com o novo 
contrato, vamos tentar amenizar 
o problema e ter mais ônibus”, 
explicou o diretor. 

Excesso de passageiros
Marco Antônio informa que só 

no Parque Tecnológico atuam sete 
empresas de obras, o que representa 
uma grande quantidade de trabalha-
dores utilizando os transportes inter-

nos. E concorda que isso torna ainda 
mais difícil a situação das pessoas 
que têm que recorrer aos ônibus para 
se dirigir à DVST, principalmente as 
que já estão com problemas de saúde.

“Estou dando a força máxima 
nos horários entre 7h e 9h e entre 
12h e 13h e preparando o novo 
termo de referência (termos de um 
contrato entre uma empresa e a 
UFRJ) para aumentar o número de 
ônibus e diminuir os intervalos”, 
adianta o diretor.

De acordo com a estimativa 
de Marco Antônio, a licitação 
poderá sair em seis meses. Ele diz 
que o projeto está praticamente 

pronto e deve aumentar a frota 
em três ônibus.

Nesses horários, a Divisão de 
Transporte dispõe de 13 ônibus nas 
duas linhas: Estação-Coppead, mais 
rápido e mais vazio, e Estação-Vila, 
que circulam em intervalos de 10 
minutos.  Marco Antônio acredita 
que o problema piorou no campus 
com o deslocamento de alguns 
ônibus para servir ao Polo Macaé.

Com isso, na linha da Vila, 
por exemplo, nos horários de pico, 
é possível diminuir o intervalo e 
aumentar o número de ônibus. 
Ele acredita que assim o problema 
pode melhorar.

A Pró-Reitoria de Pessoal 
informa que de 27 a 30 de 
agosto realiza o 1° Seminário 
de Integração dos Técnicos-
Administrativos (Sintae/UFRJ), 
cujo eixo temático principal é 
“Gestão pública e universidade”. 
O local do evento será no Centro 
de Ciências Matemáticas e da 
Natureza (CCMN).   

Mas os participantes do 
seminário poderão inscrever 

1° Sintae/UFRJ
trabalhos em “Gestão pública 
e universidade” e “Ensino, pes-
quisa e extensão”. A participação 
poderá ser simples, apresentação 
oral ou apresentação de pôster. 

A comissão organizadora é 
composta das seguintes pessoas: 
Agnaldo Fernandes (superin-
tendente da PR-4), Ana Paula, 
Gustavo Cravo, Karine Guedes 
e Rita Cavalieri. Telefone de 
contato: (21) 2598-1670. 

O Grupo Alcoólicos Anônimos da Cidade Universitária 
realiza todas as quartas-feiras, das 15h às 17h, reuniões na 
subsede do Sintufrj, no HU.

Abril
Faculdade Nacional de Direito:
Dia 29/4, segunda-feira, às 10h: auditório da FND.

Maio
Centro de Ciências da Saúde (CCS):
Dia 7/5, terça-feira, às 10h: auditório Quinhentão.

Calendário de debates 
sobre a Ebserh

Alcoólicos Anônimos

Maio
21/5: Comemoração 
do Dia das Mães. 

Junho
18/6: Festa junina. 

Atividades da Coordenação de 
Aposentados e Pensionistas 

Julho
16/7: Comemoração do  
Dia dos Pais.

Agosto
20/8: Passeio no sítio.

A Coordenação de Esporte e 
Lazer do Sintufrj convida a comuni-
dade universitária para o torneio de 
futebol “Trabalhador chuta a Ebserh 
para fora da UFRJ”que será realizado 
no dia 3 de maio, a partir das 10h, 
no Grêmio da Biologia, Cidade 
Universitária. A competição faz parte 
das comemorações do Sindicato pelo 
Dia do Trabalhador – 1° de maio.

Os representantes dos times de 
futebol da UFRJ se reuniram com 
os coordenadores do Sintufrj na 
sexta-feira, 26, quando inscreveram 
as equipes e deliberaram sobre o 
regulamento e a tabela do torneio.

Enfim, tem veia artística e criatividade à flor da pele. 
A direção sindical está interessada no seu talento.  
Fale com a gente. Envie um e-mail para sintufrjfazcultura@sintufrj.org.br.

Sintufrj faz cultura

De 7 a 9 de maio, a Prefeitura da Cidade Universi-
tária realiza a IV Semana de Saúde do Trabalhador. Haverá 
palestras, mesas-redondas, caminhada e terapias corporais. 
O tema deste ano é Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Será 
no auditório do Horto da Prefeitura Universitária. Confira a 
programação:

7/5 – TERÇA-FEIRA
9h – Mesa de abertura. Participação do pró-reitor da PR-

4, Roberto Gambine; prefeito da Cidade Universitária, Ivan 
Carmo; professora Marilurde Donato; psicóloga Alzira Trinda-
de e equipe da seção de Saúde do Trabalhador da Prefeitura 
Universitária.

10h às 12h – Mesa-redonda: “A importância da saú-
de ambiental para a saúde do trabalhador”. Com Roberto 
Gambine, Ivan Carmo, Paulo Mário Ripper, vice-prefeito da 
Cidade Universitária, e Jorginaldo William de Oliveira, re-
presentante da rede de educação ambiental do Rio de Janeiro.

12h às 13h – Almoço.
13h às 15h – Comissão Interna de Saúde do Servidor 

Público – Cissp. Palestrantes: psicóloga Alzira Trindade e 
Mário Castro Perez, médico da DVST.

15h às 16h – Segurança no Trabalho. Palestrantes: 
Rachel Galdino, técnica de segurança no trabalho da DVST.

Prefeitura promove semana do trabalhador
8/5 – QUARTA-FEIRA
Aferição de pressão arterial e glicemia. Local: au-

ditório do Horto Universitário, Prefeitura Universitária.
9h às 12h – Saúde do Trabalhador. Palestrantes: Ga-

briel Schutz, Instituto de Estudos de Saúde Coletiva (Iesc).
12h às 13h – Almoço.
13h às 16h – “Planos de gestão de logística susten-

tável e seus desdobramentos para uma agenda ambiental”. 
Palestrantes: Janete da Silva Moreno Martins e Dulce de 
Lima Bernardo, Prefeitura Universitária.

9/5 – QUINTA-FEIRA
9h às 10h – 2ª Caminhada da Saúde dos Trabalhadores 

da Prefeitura Universitária. Percurso de 3 km: da Praça Jorge 
Machado Moreira à Praça da Isonomia. Organização: profes-
sora Carla do Nascimento e equipe do Espaço Saúde Sintufrj.

10h às 12h – "Crack na Cidade Universitária: um 
problema de todos". Palestrante: professora Marilurde Do-
nato, da seção de Saúde da Prefeitura Universitária.

12h às 13h – Almoço.
13h às 15h – Oficina Cultural. Convidada: Vanda 

Borges de Souza, assistente social do CT.
15 às 16h – Grupo de Trabalho – animais. Convidados: 

Paulo Mário Ripper e representantes do grupo de trabalho animal.

Se você toca algum instrumento, escreve, canta, dança, é mágico, poeta, trapezista, palhaço. 
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movimento & luta 

Diversas categorias dos setores 
público e privado, movimentos 
sociais e populares, ocuparam 
as ruas da capital federal dia 24 
abril para denunciar os ataques 
do governo aos direitos trabalhis-
tas, reivindicar investimentos na 
saúde pública, cobrar reabertura 
de negociação com os servidores 
federais e defender a não adesão 
das universidades à Empresa 

Marcha reúne mais de 20 mil em Brasília
Resultado do plebiscito da Ebserh é entregue ao MEC. Trabalhadores dizem não à empresa

96% diz não à Ebserh
Das 62.500 pessoas consultadas, 96%, ou seja, mais de 60 mil, votaram 

contra a Ebserh. Os votos foram coletados na maioria das Ifes de todo 
o país de 2 a 19 de abril e envolveram a comunidade universitária e os 
usuários dos hospitais universitários.

Durante o período de realização do plebiscito, professores, técnicos-
administrativos, estudantes, ativistas de movimentos sociais e entidades 
que estão na luta contra a privatização da saúde organizaram comitês, 
que foram a campo, num importante trabalho de base, explicando as 
consequências em caso de implantação da Ebserh nas universidades.

A força desta campanha incomodou a administração da Ebserh e 
o próprio governo federal, que responderam em nota oficial atacando 
as entidades que construíram o plebiscito. Durante a apuração do re-
sultado o movimento nacional contra a Ebserh ganhou mais aliados 
com a decisão oficial do Conselho Federal de Medicina em se somar à 
ação direta de inconstitucionalidade (Adin) movida pela Procuradoria 
Geral da República.

O resultado final do plebiscito foi uma grande vitória da luta contra 
a privatização do SUS e da universidade pública, que são conquistas 
importantíssimas da classe trabalhadora. O plebiscito nacional fortalece 
todas as lutas que seguirão, como a própria Adin, que nesse momento 
questiona a Ebserh no Supremo Tribunal Federal.

Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh).  Ao todo cerca de 20 mil 
marcharam na Esplanada dos 
Ministérios.

A Fasubra mobilizou as bases 
para engrossar a manifestação, 
pois na pauta consta também a 
reivindicação de uma atuação 
mais efetiva do Ministério da 
Educação para reverter a preca-
rização das condições de trabalho 

nas instituições federais de ensi-
no superior (Ifes). A Federação 
calcula que participaram de 800 
a mil técnicos-administrativos. 
O Sintufrj mandou dois ônibus, 
levando mais de 100 compa-
nheiros. 

Na marcha, a Fasubra de-
nunciou especialmente a pri-
vatização das políticas públicas 
do país, a imposição da Ebserh 

Reitor tentou antecipar debate sobre a Ebserh 

nas universidades e o não cum-
primento integral do acordo de 
greve assinado em 2012 com 
os técnicos-administrativos em 
educação. 

Dirigentes da Fasubra e do An-
des entregaram ao MEC o resultado 
do plebiscito sobre a Ebserh, feito 
com mais de 62 mil pessoas, logo 
após a marcha.

Segundo o coordenador-geral 

da Fasubra, Gibran Ramos 
Jordão, a marcha foi muito 
positiva, unindo reivindicações 
comuns e importantes para os 
trabalhadores e para a socie-
dade. Ele avalia que marcha 
cumpriu um papel importante, 
especialmente para a Fasubra, 
na medida em que esta pôde 
apresentar o resultado do ple-
biscito que disse não à Ebserh.

Depois de muita pressão do 
Sintufrj, Adufrj e DCE, e de todos 
que são contra a Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares, o reitor 
voltou atrás na sua decisão, levada 
à sessão do Conselho Universitário 
na quinta-feira, dia 25, de antecipar 
de 2 de maio para 30 de abril o 
debate naquele órgão máximo de 
deliberações da UFRJ sobre a Ebserh.

A justificativa de Carlos Levi para 
antecipar o debate no Consuni foi a 

de que ele não pode estar presente 
na data previamente aprovada em 
virtude de uma viagem à Espanha 
para organizar o encontro nacional 
de reitores, que ocorrerá no Rio 
de Janeiro em 2014. Ele preside a 
comissão organizadora do evento. 

Somente no final da sessão o 
reitor anunciou que seria mantida 
a data de 2 de maio.

A bancada dos técnicos-ad-
ministrativos ponderou que a 

Carta conjunta
O coordenador-geral do Sintufrj Francisco de Assis, distribuiu aos 

conselheiros documentos com a posição do movimento sobre os hospitais 
universitários.  A “Carta conjunta Fasubra/MEC sobre Hospitais Univer-
sitários, concepção, papel e missão” descreve a discussão exaustiva que a 
Federação e o ministério tiveram em seminário realizado em 2007, cuja 
conclusão foi a de que “a solução da crise nos hospitais definitivamente 
não passava por soluções como fundações estatais de direito privado”. 
Francisco distribuiu também documento do Tribunal de Contas da União 
sobre o monitoramento do cumprimento das deliberações do acórdão 
que determina a substituição dos terceirizados por servidores efetivos.

Ebserh é o foco das discussões 
na comunidade universitária e 
que se o reitor tiver de cumprir 
um compromisso, que o debate 
seja adiado e não antecipado. 
Presidindo momentaneamente 
a mesa da sessão, o vice-reitor 
Antônio Ledo tentou encerrar a 
discussão dizendo que a data do 
debate não estava em pauta, mas 
sim a aprovação do afastamento 
do reitor para a viagem à Espanha.  

MANIFESTANTES ocupam avenidas centrais do Distrito Federal

TRABALHADORES da UFRJ em frente ao Estádio Mané Garrincha SINTUFRJ reforça ala na marcha contra contra a Ebserh 
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SINTUFRJ

embrião do Sindicato 
dos Trabalhadores em 
Educação da UFRJ (Sin-

tufrj) foi a criação da Associação 
de Servidores da Universidade do 
Brasil (Asufrj), em 11 de junho 
de 1960. Em 1970, em todo o 
país, assim como na UFRJ, as 
categorias foram se apropriando 
das entidades subservientes e 
fisiológicas e transformando-as 
num instrumento sindical. 

A década de 1980 foi o auge 
dessa virada. Em 1982, os traba-
lhadores da universidade vencem 
o imobilismo da Asufrj e realizam 
sua primeira greve. A partir de en-
tão, um conselho de representantes 
independentes da diretoria da 
associação torna-se o interlocutor 
de fato da categoria. Em 1984, uma 
chapa combativa vence a eleição, 
e nesse mesmo ano a categoria 
faz uma greve de 84 dias com os 
professores. 

As pautas eram unificadas, e 
eles conquistam 40% de reajuste e 
o compromisso de isonomia com 
as universidades fundacionais. Em 
1985, o reitor eleito na UFRJ é em-
possado. Em 1986, é deflagrada a 
quinta greve por isonomia e, entre 
abril e maio de 1987, explodem as 
greves que conquistam a isonomia 
e a primeira carreira própria dos 
técnicos-administrativos das insti-
tuições federais de ensino superior 
(Ifes): Pucre. 

Em 1989, as universidades 
federais participam da greve ge-
ral que impõe a política salarial 
de reposição mensal da inflação 
para todos os trabalhadores. Além 
disso, depois de 54 dias em greve, 
a categoria obtém a reposição de 
todas as perdas acumuladas. Em 
1990, após muitas lutas, o RJU é 

Mais de cinco décadas de história

aprovado. Nesse ano, também, a 
categoria é a primeira do serviço 
público a fazer greve contra a 
política de demissões do governo 
Collor e lidera a luta “Fora Collor, 
por eleições gerais.”

Por força da mobilização da 
categoria, a reitoria reconhece, em 
1992, que todos os trabalhadores 
são estatutários, preservando di-
reitos de quatro mil extraquadro. 
Finalmente, em setembro 1993, 
nasce o Sintufrj, e já em 1994, lide-
ra 50 dias de greve da categoria que 
resultam na conquista da com-
plementação de três referências 
para todas as Ifes e a assinatura de 
intenções da isonomia. Começa a 
campanha pelo 13° salário. 

Os anos de 1995 e 1996 são 
marcados pela volta dos traba-
lhadores da UFRJ às ruas contra 
a revisão constitucional, pelo 
pagamento dos 26,05%, em defesa 
da autonomia universitária e da 

previdência pública. Em 1997, o 
Sintufrj ainda engrossa a luta em 
defesa da Cia Vale do Rio Doce; 
realiza os eventos “Universidade 
na Praça” e “Show dos Sem”, a 
campanha “Fome de Justiça” e a 
exposição no IFCS “Terra, MST e 
Sebastião Salgado”.

Segue a luta em 1998, sob a 
liderança do Sintufrj, pelo direito 
aos 28,86%. E, em meio a uma das 
maiores greves da história das uni-
versidades, 15 mil trabalhadores da 
UFRJ elegem Aloísio Teixeira reitor. 
Mas o governo FHC nomeia José 
Henrique Vilhena, e os trabalha-
dores e estudantes ocupam por 44 
dias a reitoria.         

Em 1999, o Sintufrj intensifica 
o combate às falcatruas de Vilhena 
e à precarização e exploração de 
mão de obra na UFRJ. A palavra 
de ordem mais ouvida em todos 
os cantos do país é “Fora FHC”.

Dois mil entrou para a história 

da universidade com o fechamento 
da Linha Vermelha, por uma hora, 
pela categoria. A luta pelo resgate 
da legalidade na UFRJ continua. 
Em 2001, o 6° Congresso do 
Sintufrj (Consintufrj) aprova a 
majoritariedade para a direção do 
Sindicato e o Conselho Universitá-
rio aprova o Estatuto da UFRJ. O 
Jornal do Sintufrj completa a 500ª 
edição. A categoria conquista os 
26,05% e o vestibular em plena 
greve é anulado. 

Até que em 2002 a universidade 
comemora o fim da Era Vilhena 
e o MEC é obrigado a dar posse 
a Carlos Lessa, o escolhido pela 
comunidade universitária. O Pré-
Vestibular do Sintufrj comemora 
15 anos de existência. 

No ano seguinte, a categoria 
conquista a dos 28% e se une à luta 
contra a reforma da Previdência 
Social. Em 2004, depois de 74 
dias de greve, os trabalhadores 

têm o seu novo plano de carreira. 
Mas, em 2005, fazem greve por 
recursos para implantação da 
segunda etapa da nova carreira 
e o 8° Consintufrj restabelece o 
critério da proporcionalidade para 
composição da direção do Sintufrj. 
O ano também é marcado pelo fim 
dos arbítrios e irregularidades na 
Faculdade Nacional de Direito.

Em 2006, o Conselho Univer-
sitário homologa a segunda eta-
pa do enquadramento na nova 
carreira, os estudantes agitam a 
UFRJ pela volta dos bandejões e o 
Sintufrj, o Instituto de Estudo em 
Saúde Coletiva (Iesc) e a Divisão 
de Saúde do Trabalhador (DVST) 
lançam o portal Assédio Moral 
no Trabalho. 

Cem dias de greve marcam 
o ano de 2007 e a radicalização 
da categoria foi contra o projeto 
contido no PAC, que limitava as 
despesas com o funcionalismo até 
2016, e contra a transformação 
dos HUs em fundações. Enquanto 
isso, o Conselho Universitário 
aprova o Programa de Reestrutu-
ração e Expansão da UFRJ (PRE). 

O Sintufrj participa, em 2009, da 
jornada unificada de luta pela ma-
nutenção de direitos, do Dia Nacional 
de Luta em Defesa da Carreira e da 6ª 
Marcha da Classe Trabalhadora. E, 
em 2010, comemora os cem anos do 
Dia Internacional da Mulher. 

Em 2011 e em 2012, a enti-
dade acompanha a eleição de um 
novo reitor pelo sistema paritário, 
discute segurança e saúde do tra-
balhador nos locais de trabalho e, 
orientada pela Fasubra, organiza 
a categoria para deflagrar a mais 
longa greve de campanha salarial 
e em defesa da carreira já reali-
zada em todas as Ifes.  

O

“Fora Collor” “Fome de Justiça” “Fora FHC”
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SINTUFRJ

ob a orientação política de uma 
nova direção, que conquistou 
a preferência da categoria por 

assumir o compromisso durante a 
campanha eleitoral de pautar os atos 
sindicais e as atitudes dos dirigentes 
pela democracia, inclusão e trans-
parência, o Sintufrj inicia o ano de 
2013 elegendo quatro prioridades: 
mobilizar para  impedir que a UFRJ 
faça adesão à Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh);  exigir 
que o governo cumpra integralmente o 
acordo de greve de 2012; criar o Centro 
de Convivência dos Trabalhadores da 
UFRJ, que já conta com o apoio da 
Coppe e aleger os delegados sindicais 
de base, começando pelo campus 
UFRJ-Macaé. 

A luta pela preservação da auto-
nomia universitária, que é posta em 
xeque pela Ebserh, e pela defesa de 
direitos dos aposentados da categoria, 
segmento que se encontra na mira 
do governo, o qual se esforça para 
alijá-lo do acordo de greve, tem sido 
o centro das atenções e das energias 
desta diretoria. 

Três meses de trabalho da atual direção 
em defesa de direitos da categoria

A direção do Sintufrj com a Adufrj 
e o DCE Mário Prata formaram 
uma frente na defesa da dignidade 
da UFRJ. E essa união política e de 
esforços conseguiu impor à reitoria 
a realização de audiências públicas 
(debates) sobre a Ebserh, impedindo, 
assim, que o Conselho Universitário 
vote, com vendas nos olhos, o início 
da privatização dos HUs. 

Mas nem por isso as lutas gerais da 
classe trabalhadora, como a redução 
da jornada de trabalho para 40 horas 
semanais, sem redução de salário, a re-
visão da reforma da Previdência Social 
de 2003, o fim do fator previdenciário, 
a reforma agrária sob o controle dos 
trabalhadores, 10% do Produto Interno 
Bruto (PIB) para a educação, entre 
outras bandeiras históricas, não são 
deixadas de lado pelo Sintufrj. 

A entidade está lado a lado com a 
Fasubra nas manifestações de rua e 
na pressão nos gabinetes de ministros 
e dos parlamentares, no Congresso 
Nacional, pelo atendimento destas e 
de outras reivindicações dos trabalha-
dores brasileiros.

S

DIA de festa e de reafirmação do compromisso assumido com a categoria, de atuar com ética e transparência: nova direção toma posse no auditório do CT

LUTAR pelos aposentados é uma das tarefas da atual diretoria 

SINTUFRJ à frente de um dos atos no HUCFF contra a Ebserh 

Fotos: Arquivo do Sintufrj
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categoria

As longas horas de reunião 
para discutir ajustes nas normas 
implantadas para as caravanas, 
bem como a conduta pessoal e 
coletiva dos caravaneiros durante 
as viagens, não foram em vão. Os 
caravaneiros do Sintufrj foram 
exemplo na marcha do dia 24, 
em Brasília, como mostram os 
depoimentos de alguns dos coor-
denadores da caravana. 

Depois de completar o percurso 
da marcha, cerca de 10 quilôme-
tros, os caravaneiros da UFRJ es-
tavam prontos e organizados para 
mais uma atividade no próprio 
dia 24: a visita aos parlamentares 
da bancada do Rio de Janeiro na 
Câmara Federal. Assim que con-
cluíram a tarefa no Congresso, os 
militantes retornaram aos ônibus e 
iniciaram a viagem de volta ao Rio 
de Janeiro, com a gostosa sensação 
do dever cumprido.

“A atividade deu certo e con-
seguimos alcançar nosso objetivo. 
Nesta caravana tinha mais gente que 
na última e o trabalho que estamos 
fazendo no Congresso Nacional re-
percutiu em todo o Brasil. Agora, ou-
tras caravanas estão parabenizando a 
gente pela ideia, e passaram a visitar 
congressistas também”, comentou 
Rubens Nascimento, coordenador 
de Organização e Políticas Sindicais 
do Sintufrj.

Celso Procópio, coordenador-
geral do Sintufrj, disse que a mar-
cha foi cansativa, mas bem-suce-
dida e sem incidentes. Em meio a 
mais de 40 mil pessoas (segundo 
informaram os organizadores da 
marcha), os caravaneiros da UFRJ 
atuaram muito bem, inclusive 
com a “bandinha maluca”, que 
a ala do Sindicato levou especial-
mente para animar o ato.

Celso avalia que a organiza-
ção tem que fazer alguns ajustes, 
porque houve atrasos, mas que 
no contexto geral a atividade foi 
ótima, e será ainda melhor da 
próxima vez. Ele explicou que o 

Caravana do Sintufrj é destaque mais uma vez em Brasília

A coordenadora de Aposentados 
e Pensionistas do Sintufrj, Maria 
Passerone, levou, no dia 17 de 
abril, cerca de 20 aposentados para 
participar da comemoração da 
Páscoa promovida pela Unidade 
da Terceira Idade (UTI) do Instituto 
de Atenção à Saúde São Francisco 
de Assis – antigo Hospital Escola 
São Francisco de Assis (Hesfa). A 
atividade reuniu mais de 60 pessoas.

É intenção da Coordenação 
de Aposentados e Pensionistas é 
firmar parceria com a UTI. Maria 
Passerone conhece bem o trabalho 
desenvolvido na UTI, pois traba-
lhou no Hesfa de 1988 a 2008. 
“Acho importante essa troca de 

A PEC da Equidade
A proposta de emenda à Consti-

tuição chamada PEC da Equidade 
foi apresentada recentemente pelo 
deputado federal Augusto Carvalho 
(PPS-DF), que pediu o apoio dos 
demais parlamentares.

O deputado apontou a divisão 
no funcionalismo pela maneira 
desigual com que é tratada a 
chamada verba indenizatória para 
alimentação, transporte, creche e 
diárias de viagem. No Poder Exe-
cutivo, a verba para alimentação 
vai de R$ 330 a R$ 340 por mês, 
enquanto que no Legislativo é mais 
de R$ 740. Por isso a PEC propõe 
a igualdade de valores.

Parceria em benefício dos aposentados e pensionistas
experiências entre nós e a UTI. Nós 
participaremos de suas atividades 
e eles das nossas. Nosso pessoal se 
encantou com a dança sênior, o 
recital de poesia, a apresentação de 
ritmos do nordeste. Ninguém ficou 
parado. E a equipe  da UTI ficou en-
tusiasmada com as nossas ações”, 
garante a dirigente sindical. 

 “Nosso objetivo é a sociali-
zação, trazer o idoso para dentro 
do grupo. Isso é importante para 
tirá-los do isolamento e da de-
pressão. Aqui ninguém precisa 
ficar com vergonha se não sabe ou 
não tem jeito, o que interessa é a 
integração”, diz a psicóloga e co-
ordenadora da UTI, Vanda Seabra. 

Na Unidade da Terceira Idade 
funciona o Programa Integral 
da Pessoa Idosa (Paipi), que 
oferece às pessoas acima de 60 
anos atendimento médico de 
qualidade e atividades educa-
cionais que visam à integração 
social. Os idosos passam por uma 
triagem, na qual primeiramente 
são avaliados pela enfermagem 
e depois encaminhados, de 
acordo com suas necessidades, 
para a equipe multidisciplinar, 
que envolve psicólogo, assistente 
social, terapeuta ocupacional, 
fonoaudiólogo, fisioterapeuta 
e nutricionista. Passeios fazem 
parte das atividades realizadas.  

pessoal gostou da atividade polí-
tica no Congresso, mas avaliou 
que a ação não obteve o resultado 
previsto, porque muitos deputados 
estavam nas comissões e não 
puderam ser contatados. Mesmo 
assim os manifestantes consegui-
ram conversar com os assessores e 
apresentar as demandas.

Para Aluizio Paulino do Nas-
cimento, coordenador de Orga-
nização e Políticas Sindicais, a 
viagem transcorreu bem, embora 
a caravana tivesse saído do Rio de 
Janeiro algumas horas depois do 
previsto e os motoristas tivessem 
errado uma parte do trajeto. A 
organização funcionou e os ca-
ravaneiros responderam à altura. 
“Estão vestindo a camisa”, brincou 
o sindicalista.

Os caravaneiros vestiram 
literalmente a camisa durante 

a marcha e a ida ao Congresso 
Nacional. A ala do Sintufrj na 
manifestação exibiu camisetas 
com os dizeres: “UFRJ adverte: a 
Ebserh faz mal à saúde pública”.

“O Sintufrj foi um sucesso na 
marcha. Nossa delegação foi uma 
das maiores: 100 pessoas, que saíram 
em dois ônibus cheios. Represen-
tamos bem nosso Sindicato, como 
sempre”, comemorou Aluizio.

Além de formar uma ala 
organizada e uniformizada, o 
grupo levou também instrumentos 
como tarol, bumbo e reco-reco, 
animando o ato e ajudando a dar 
visibilidade à marcha.

Aluisio parabenizou todo o 
pessoal, em particular o grupo 
dos aposentados, que completou 
a cansativa jornada do dia 24, 
igualmente como os demais cara-
vaneiros: “Dona (Maria) Passerone, 

coordenadora de Aposentados e 
Pensionistas, participou da marcha 
com passo firme e depois veio para 
a atividade na Câmara. Parabenizo 
o grupo dos aposentados”. 

Os caravaneiros se dividiram 
em nove grupos para a visita aos 
deputados. A coordenadora de Co-
municação do Sintufrj, Carmem 
Lucia, conversou com o deputado 
Adrian Mussi (PMDB), de Macaé, 
e disse que ele foi muito receptivo 
às demandas da categoria. Depois 
de ouvir as explicações sobre a 
importância da aprovação da 
PEC da equidade (igualdade) de 
benefícios entre os três poderes – 
Executivo (que tem os benefícios 
com menores valores), Legislativo 
e Judiciário –, a sindicalista infor-
mou que Adrian propôs ao grupo 
que agendasse uma audiência 
para discutir os detalhes da PEC.  

INTEGRANTES da UTI, com coordenadores e militantes do 
Sintufrj, no hall do ex-Hesfa: uma parceria que já deu certo

TÉCNICOS-administrativos se preparam para embarcar rumo à marcha em Brasília e à atividade política no Congresso
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EM DEFESA DOS HUs

Fotos: Vanor Correia

O quinto debate público sobre 
a Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh), dia 19, no 
auditório Alice Rosa do Hospital 
Universitário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF), serviu para mostrar 
a indignação da comunidade uni-
versitária com a possibilidade da 
reitoria contratar a empresa. 

Durante mais de três horas, 
diversas manifestações da plateia, 
composta por servidores e estu-
dantes, deram tom de protesto ao 
debate, que também contou com a 
manifestação dos trabalhadores ex-
traquadro, os quais cobraram solu-
ção para sua situação. Há anos que 
700 profissionais atuam no HUCFF, 
sem que quaisquer direitos traba-
lhistas sejam reconhecidos.

Os debatedores que fizeram a 
defesa da contratação da Ebserh 
foram o diretor do HUCFF, Marcos 
Eulálio, e o procurador da UFRJ, 
Renato Viana. Os debatedores con-
trários foram os professores Eduar-
do Côrtes, da Faculdade de Medici-
na, e Márcio Amaral, vice-diretor do 
Instituto de Psiquiatria. No segundo 
bloco de perguntas, a vice-diretora 
do HUCFF, Lucila Perrota, juntou-se 
ao bloco dos defensores da Ebserh. A 
mediação coube ao vice-reitor An-
tônio Ledo.

Números do caos
O diretor do HUCFF, Marcos 

Eulálio, optou por uma estratégia 
alarmista. Fez uma apresentação 
relâmpago jogando com uma série 
de números para mostrar a calami-
dade em que vive o hospital e, as-
sim, justificar a opção pela Ebserh. 

 Justificativa jurídica
Já o procurador Renato Viana 

tentou embasar a defesa da contra-
tação da Ebserh negando os ques-
tionamentos jurídicos.  Sua posição 
foi muito criticada pela plateia, 
principalmente pelos estudantes. 

RJU é a solução 
O vice-diretor do Instituto de 

Psiquiatria, Márcio Amaral, defen-
deu que a solução para o hospital 
começava pela abertura de con-
curso pelo Regime Jurídico Único. 
Segundo o professor, a autonomia 
existia exatamente para proteger a 
instituição dos governos, isto é, de 
interesses contrários aos seus prin-
cípios.

Cremerj é contra
O Conselho Regional de Medi-

cina do Rio de Janeiro (Cremerj), 
em todas as suas assembleias, se 
manifestou, por unanimidade, 

Protestos no debate do HUCFF
Direção do Sintufrj reafirma apoio aos extraquadro e defende contratação pelo RJU

Sintufrj anuncia 
apoio a 
extraquadro

Além de lutar contra a Ebserh, a 
direção do Sintufrj anunciou apoio 
aos extraquadro. O coordenador-
geral do Sintufrj Francisco de Assis  
no debate, que a maioria desses 
trabalhadores está em desvio de 
função, com atribuições acima das  
quais foram contratados e receben-
do salário menor: “É um debate 
profundo que tem de ser feito para 
realmente se buscar uma solução. 
E essa solução já está dada: con-
curso pelo RJU. Essa é a linha que 
o Sintufrj vem defendendo junto 
com os companheiros da Adufrj e 
do DCE”. 

O coordenador anunciou que 
o Sindicato está à disposição dos 
diretores para lutar pelos HUs e 
defender a liberação dos recursos 
do Rehuf, o programa de reestru-
turação dos hospitais universitá-
rios. “Estamos indo a uma marcha 
em Brasília para defender que os 
recursos sejam liberados e que os 
concursos sejam feitos de fato pelo 
RJU”, acrescentou.

contra a Ebserh. A informação foi 
dada pelo médico do HUCFF e con-
selheiro do Cremerj, Sidnei Ferreira, 
que questionou a posição da UFRJ: 
“Fico impressionado com tantos 
amigos contra e a favor, mas o que 
temos de discutir é a imposição 
desta empresa à UFRJ. Será que na 
UFRJ não temos cabeças pensantes 
e inteligentes? É claro que temos. A 
situação dos HUs apresentada pelo 
Eulálio e pelo Edimilson (diretor 
do IPPMG) é verdadeira. E o que 
temos de fazer é ir a Brasília e mos-
trar ao governo que não precisamos 
de empresa para gerir nossos HUs. 
Não podemos abrir mão da nossa 
história, competência e responsabi-
lidade com o ensino, a assistência, 
a pesquisa e a extensão. Nós somos 
a UFRJ”.

Flexibilidade para demitir
O presidente da Adufrj, Mauro 

Iasi, fez um alerta aos extraquadro: 
“Essa empresa tem uma legislação 
flexível. Nós, e principalmente os 
extraquadro, precisamos parar para 
pensar onde se localiza essa flexibi-
lidade. O RJU é rígido, porque não 
se pode contratar de qualquer jeito 
e não se pode demitir de qualquer 
jeito. E a empresa quer uma legisla-
ção flexível para demitir funcioná-
rios e não para garantir emprego. 
É mentira que essa empresa vai re-
solver o problema dos extraquadro. 
O que se diz nos bastidores é que 
a Ebserh garante um contrato via 
CLT por dois anos renováveis. O que 
se está propondo é mais um aco-
chambrado”.

Outro alerta aos trabalhadores 
extraquadro foi dado pelo profes-
sor Eduardo Côrtes: “Com ou sem 

a Ebserh, os extraquadro terão de 
fazer concurso. Quem estiver falan-
do alguma coisa ao contrário está 
enganando as pessoas. E a Ebserh, 
que estão falando que vai resolver o 
problema, nem sequer tem dotação 
orçamentária para contratação”.

Existe outra proposta 
além da Ebserh

O coordenador de Comunica-
ção do Sintufrj Francisco Carlos 
apresentou argumentos contrários 

ao exposto pelo diretor do HUCFF, 
afirmando que o problema de 
gestão tinha a ver com questão de 
competência:“Trabalhei no HUCFF 
na gestão do professor Ananias e 
não houve problemas de gestão. 
Problema de gestão é a capacidade 
de cada um. E tem a ver com com-
petência”. 

Francisco Carlos informou 
que a Fasubra tem proposta para 
os hospitais de ensino e ofereceu a 
cartilha da Federação ao diretor e 
ao vice do HUCFF. “Temos propos-

ta, sim. Inclusive essa proposta 
alternativa à Ebserh apresenta a 
forma de financiamento para os 
HUs, e não precisa de nenhuma 
empresa privada ou pública. En-
tão, é falácia dizer que não existe 
proposta alternativa. Existe sim, e 
foi feita pelos técnicos-adminis-
trativos”, afirmou.

Entre as soluções que estão sen-
do buscadas, o professor Eduardo 
Côrtes disse que existe um grupo da 
UFRJ formulando um projeto de lei 
para levar ao Congresso Nacional 
que trata exatamente do financia-
mento dos HUs: “Um projeto cons-
truído por especialistas em finanças 
públicas, em orçamento e em leis. 
Temos algumas opções, porque a 
Ebserh não vai resolver nossos pro-
blemas”. 

Eduardo Côrtes informou, 
também, que o Conselho Federal 
de Medicina entrou como ami-
cus curiae na ação direta de in-
constitucionalidade proposta pelo 
procurador-geral, Roberto Gurgel, e  
a procuradora regional da Repúbli-
ca, Roberta Trajano, disse ao reitor 
Carlos Levi que, se a UFRJ aprovar a 
Ebserh, ela entrará com uma ação 
contestatória.

TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS, estudantes e 
extraquadro foram maioria no debate do HUCFF

FRANCISCO CARlOS: Fasubra tem proposta alternativa para os HUs

CARMEN lUCIA, coordenadora de Comunicação Sindical, e Francisco de 
Assis, coordenador-geral do Sindicato, com os estudantes e atentos   

CElSO PROCÓPIO, coordenador-geral do Sintufrj, e 
Antônio Teodoro, militante de base e apoio da direção

AlZIRA, coordendora-geral do Sintufrj, Maria da 
Gloria, coodenadora de Comunicação Sindical, e Ana 
Célia, coordenadora de Educação e Cultura do Sintufrj

         

 



8 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1026 - 29 de abril a 5 de maio de 2013 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

Na Cinelândia, das 14h às 
22h, na véspera do feriado de 1º 
de maio, todos estão convidados 
para a festa promovida pela CUT-
RJ e entidades filiadas. Este ano o 
evento será embalado por rodas de 
samba, chorinho, teatro e poesia. 
Os sindicatos cutistas irão  montar 
suas estruturas ao redor da tenda 
da Central, que será armada em 
frente à Câmara dos Vereadores 
do Rio de Janeiro. O Sintufrj estará 
lá, representado por meio de seu 
jornal, da proposta da Fasubra em 
defesa dos hospitais universitários, 
e de diversas atrações.  

Além de comemorar o Dia do 
Trabalhador, a CUT estará nas 
ruas de todo o país lutando por 
desenvolvimento, cidadania e 
valorização do trabalho, através 
da seguinte pauta de revindicações 
da classe trabalhadora:

 Chicago, maio de 1886 – O 
retrocesso vivido a partir do século 
XXI nos leva aos piores momentos 
do modo de produção capitalista, 
quando ainda eram muito comuns 
práticas selvagens. Não apenas 
se buscava a extração da mais- 
valia, através de baixos salários, 
mas até mesmo a saúde física e 
mental dos trabalhadores estava 
comprometida por jornadas que 
se estendiam até 17 horas diárias, 
prática comum nas indústrias da 
Europa e dos Estados Unidos no 
final do século XVIII e durante 
o século XIX. Férias, descanso 
semanal e aposentadoria não 
existiam. Para se protegerem em 
momentos difíceis, os trabalha-
dores inventavam vários tipos de 
organização – como as caixas de 

-  Redução da jornada para 40 horas sem redução de salário

- Fim do fator previdenciário

- 10% do PIB para a educação

- Negociação coletiva no setor público

- Reforma agrária e política agrícola

- 10% do orçamento da União para a saúde

- Combate à demissão imotivada

- Valorização das aposentadorias

- Salário igual para trabalho igual

- Mais investimento público

- Correção da tabela do imposto de renda

- Não ao PL da terceirização do deputado Sandro Mabel

1º de maio - dia mundial do trabalho

Festa do Dia do Trabalhador da CUT-RJ

auxílio mútuo, precursoras dos 
primeiros sindicatos.

Com as primeiras organiza-
ções, surgiram também as campa-
nhas e mobilizações reivindicando 
maiores salários e redução da 
jornada de trabalho. Greves, nem 
sempre pacíficas, explodiam por 
todo o mundo industrializado. 
Chicago, um dos principais polos 
industriais norte-americanos, 
também era um dos maiores 
centros sindicais. Duas impor-
tantes organizações lideravam os 
trabalhadores e dirigiam as mani-
festações em todo o país: AFL (Fe-
deração Americana de Trabalho) e 
a Knights of Labor (Cavaleiros do 
Trabalho). As organizações, sin-
dicatos e associações que surgiam 
eram formadas principalmente 

Um pouco de história
por trabalhadores de tendências 
políticas socialistas, anarquistas 
e social-democratas. Em 1886, 
Chicago foi palco de uma intensa 
greve operária. À época, a cidade 
não era apenas o centro da máfia e 
do crime organizado, era também 
o centro do anarquismo na Amé-
rica do Norte, com importantes 
jornais operários, como o Arbeiter 
Zeitung e o Verboten, dirigidos, 
respectivamente, por August Spies 
e Michel Schwab. 

Os jornais patronais cha-
mavam os líderes operários de 
cafajestes, preguiçosos e canalhas, 
que buscavam criar desordens. 
Uma passeata pacífica, composta 
de trabalhadores, desempregados 
e familiares, silenciou momenta-
neamente tais críticas, embora 

com resultados trágicos no pe-
queno prazo. No alto dos edifícios 
e nas esquinas estava posicionada 
a repressão policial. A manifesta-
ção terminou com um ardente 
comício. 

Manifestação do 
1° de Maio de 1886
No dia 3, a greve continuava 

em muitos estabelecimentos. 
Diante da fábrica MacCormick 
Harvester, a polícia disparou 
contra um grupo de operários, 
matando seis, deixando 50 feri-
dos e centenas foram presos. Na 
manifestação no dia seguinte o 
ambiente era de revolta, apesar 
dos líderes pedirem calma. Os 
oradores se revezavam. Cerca 
de 180 policiais atacaram os 

manifestantes, espancando-os 
e pisoteando-os. Uma bomba 
explodiu no meio deles, ferindo 
60 e matando diversos. Reforços 
chegaram e começaram a atirar 
em todas as direções. Centenas 
de pessoas de todas as idades 
morreram. 

A justiça burguesa levou ao 
tribunal os líderes do movimento: 
August Spies, Sam Fieldem, Oscar 
Neeb, Adolph Fischer, Michel 
Shwab, Louis Lingg e George 
Engel. O julgamento começou dia 
21 de junho e desenrolou-se rapi-
damente. Provas e testemunhas 
foram inventadas. Parsons, Engel, 
Fischer, Lingg, Spies foram conde-
nados à morte na forca; Fieldem e 
Schwab, à prisão perpétua, e Nebbg 
a 15 anos de prisão.   

Fatos que originaram 
a data histórica 
O Dia Mundial do Trabalho foi criado em 1889, 

por um Congresso Socialista realizado em Paris. A 
data foi escolhida em homenagem à greve geral 
que aconteceu em 1° de maio de 1886, em Chicago, 
o principal centro industrial dos Estados Unidos 
naquela época.

Milhares de trabalhadores foram às ruas para 
protestar contra as condições de trabalho desuma-
nas a que eram submetidos e exigir a redução da 
jornada de trabalho de 13 para 8 horas diárias. 
Naquele dia, manifestações, passeatas, piquetes e 
discursos movimentaram a cidade. Mas a repressão 
ao movimento foi dura: houve mortos, feridos e 
prisões nos confrontos entre os operários e a polícia.

Em memória dos mártires de Chicago, das 
reivindicações operárias que nesta cidade se de-
senvolveram em 1886 e por tudo o que esse dia 
significou na luta dos trabalhadores pelos seus 
direitos, servindo de exemplo para o mundo todo, 
o dia 1° de maio foi instituído como o Dia Mundial 
do Trabalho.

Fonte: IBGE/Ministério do Trabalho

30 DE ABRIL
Com samba, chorinho, poesia, teatro e as bandeiras de luta da classe trabalhadora
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