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DOIS PONTOS

Sete ensaios sobre Walter Benjamin e 
um lampejo e Cenas da vida pós-moderna, 
da argentina Beatriz Sarlo, estão entre as 
publicações da Editora UFRJ em 2013 que 
prometem fazer sucesso entre os leitores. A 
escritora e ensaísta faz parte do time dos gran-
des nomes dos estudos culturais do mundo. 
Os livros chegam às livrarias esta semana.

O primeiro livro pratica de forma muito 

Informe aos inscritos no curso 
de Língua Instrumental 

Como o número de inscritos para o curso de Língua Instrumental foi além das expec-
tativas, a Coordenação de Educação, Cultura e Formação Sindical e a equipe do Curso 
Pré-Vestibular do Sintufrj (CPV) defi niram o seguinte formato para o funcionamento 
das turmas este ano: 

Inglês I e Espanhol – Às segundas-feiras, das 18h30 às 19h50, 
no IFCS.
Obs.: inscrições para o curso de espanhol seguem até o dia 10/5, 
sexta-feira.
•Introdução às estratégias de leitura.
•Conscientização do processo de compreensão leitora em língua 
estrangeira.
•Estudo de pontos gramaticais necessários à leitura:

a) tempos verbais: relações de tempo, probabilidade.
b) coesão textual: pronomes, conectivos.
c) ordem das palavras.
d) formação de palavras: prefi xação e sufi xação.

•Leitura de textos acadêmicos autênticos.
Inglês II – Às sextas-feiras, das 18h às 19h20, 
no IFCS.
•Aprofundamento do processo de compreensão 
leitora em inglês. 
•Revisão de pontos gramaticais necessários à 
leitura.
•Leitura de textos acadêmicos autênticos.
•Realização de provas anteriores, conforme as áreas 
de interesse dos alunos.
Para efetivar a matrícula no curso basta comparecer 
no primeiro dia de aula da turma de sua escolha.  

“Trabalho criativo” é o tema do evento 
em comemoração aos trabalhadores que a 
Decania do Centro de Tecnologia promove 
na quarta-feira, dia 15 de maio, a partir das 
11h. Um grupo de teatro discutirá a temática 
com encenações lúdicas. 

Serão homenageados os trabalhado-
res que se destacam em cada uma das 
unidades que compõem o CT: Coppe, 
Escola de Química, Escola Politécnica de 
Engenharia e IMA. A programação inclui 
também sorteio de brindes.    

Homenagem aos trabalhadores 
Segundo a Decania, a realização do 

evento só será possível com a colaboração 
das unidades e outros parceiros, como o 
Sintufrj, que, da divulgação e da cobertura 
da festa para o jornal da categoria.

Já faz parte do calendário de ativi-
dades da Decania do CT homenagear os 
trabalhadores no mês de maio – quando 
se comemora o Dia do Trabalho –, e histo-
ricamente isso é feito por meio de eventos 
que informam, motivam e valorizam as 
ações dos profi ssionais.  

Se você toca algum instrumento, é escritor, canta, dança, faz mágicas, é poeta, 
trapezista, palhaço. Enfi m, tem veia artística e criativa à fl or 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

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

Alcoólicos Anônimos   

 A Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação 
e Pós-Graduação (Proppi) disponibiliza os 
editais internos 3/2013 e 4/2013, referentes 
aos Programas Institucionais de Bolsas de 
Iniciação Científi ca e Tecnológica (PIBICT 
2013-2014) e Programa Institucional de 
Incentivo à Produção Científi ca, Tecnológica 
e Artístico-Cultural (Prociência 2013-2014), 
respectivamente. O período de submissão dos 
projetos de pesquisa aos programas será do dia 
22/5/2013 a 17/6/2013. Para mais informa-
ções, acesse a página da Proppi no site do IFRJ.

Editais PIBICT e Prociência 2013-2014
O modelo de documentação para Presta-

ção de Contas do Prociência 2012-2013 e/ou 
Relatório de Atividades do PIBICT 2012-2013 
também já se encontra disponível no site. O 
período para envio desse documento será do 
dia 22/5/2013 a 17/6/2013. A entrega via for-
mulário eletrônico desse documento constitui 
pré-requisito para participação nos editais 
PIBICT e Prociência 2013-2014.

Para mais informações acesse: www.ifrj.
edu.br/proppi/pesquisa/prociencia e www.ifrj.
edu.br/proppi/pesquisa/pibict.

Editora UFRJ lança livros de Beatriz Sarlo
especial a arte do ensaio. Ou do ensaio 
como arte. O destaque da publicação é a 
obra do pensador alemão, mas também, de 
algum modo, sua vida. Desde o primeiro 
capítulo fi ca evidente que para falar de 
Benjamin é preciso falar do arbítrio, de 
persecuções antissemitas, do nazismo, da 
guerra, da pouca generosidade de uma 
Europa que se pretendia iluminista.

AULA inaugural: as professoras Ana Elizabeth e 
Sandra Bragatto abrem o ano letivo do curso

Mestrado a distância nas federais
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) aprovou o 

mestrado em Administração Pública em Rede Nacional, na modalidade a distância, que 
será oferecido para funcionários públicos federais, estaduais e municipais. O projeto foi 
solicitado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 
Superior (Andifes), e coordenado pela reitora Maria Lúcia Cavalli (UFMG), presidente da 
comissão de Desenvolvimento Acadêmico. Fizeram parte do processo a Comissão de Educação 
a Distância (EaD) e a Comissão de Elaboração de Projetos de Mestrado Profi ssionalizante 
em Educação em Rede. 

O processo de implantação do mestrado será apresentado com mais detalhes aos 
reitores das universidades federais durante a CXXI reunião do Conselho Pleno da Andifes, 
que ocorrerá na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCDPA), 
programada para os dias 14 e 15 de maio. O professor da Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (UFMS) Dario Lima representará como coordenador a equipe de professores 
que compõem a Comissão de Elaboração de Projetos de Mestrado Profi ssionalizante em 
Educação em Rede e que juntos elaboraram a proposta. 

Fonte: Andifes    

Calendário Ebserh
Último debate: 
Terça-feira, dia 7, às 10h: auditório do Quinhentão (CCS).
Quinta-feira, dia 9, às 9h: sessão do Conselho Universitário (Consuni) que deliberará 

se a UFRJ deve ou não contratar a Ebserh para gerenciar os HUs. Local: 2° andar do prédio 
da Reitoria.

Este será um Consuni histórico: pela primeira vez na história da UFRJ vai à votação 
no órgão máximo de decisões da instituição a quebra ou não da autonomia universitária. 

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 Pró-Reitoria de Pessoal informa 
que de 27 a 30 de agosto realizará 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).   

Os participantes do seminário poderão 
inscrever trabalhos em “Gestão pública e 

1° Sintae/UFRJ
universidade” e “Ensino, pesquisa e exten-
são”. A participação poderá ser simples, 
com apresentação oral ou apresentação 
de pôster. 

A comissão organizadora é composta 
das seguintes pessoas: Agnaldo Fernan-
des (superintendente da PR-4), Ana 
Paula, Gustavo Cravo, Karine Guedes 
e Rita Cavalieri. Inscrições pelo site: 
www. sintae.pr4.ufrj.br            
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EM DEFESA DA AUTONOMIA

frente ampla que reúne as 
entidades representativas do 
movimento sindical e estudan-

til, Sintufrj, Adufrj, DCE, centros acadê-
micos, representantes do movimento 
social, como a Frente de Luta em Defesa 
dos HUs, Grupo de Estudos de Alternativas 
à Ebserh e membros independentes da 
comunidade universitária e da área de 
saúde, críticos à entrega dos hospitais 
universitários à empresa externa, apre-
sentaram uma alternativa ao “modelo 
de cessão de prerrogativas de autonomia 
universitária expresso pela Ebserh”.

A proposta foi subscrita por conselhei-
ros docentes, técnicos-administrativos e 
estudantes e entregue aos demais mem-
bros do Conselho Universitário na sessão 
extraordinária convocada para debater a 
Ebserh no dia 2. Os conselheiros solici-
taram que a proposta fosse incluída na 
pauta do Consuni do dia 9, que decidirá 
sobre a adesão ou não da UFRJ à Ebserh.

O documento faz um histórico dos 
problemas e desafi os do Hospital Univer-
sitário Clementino Fraga Filho, situa os 
hospitais de ensino como uma conquista 
da sociedade: “Muito dos determinantes 
da crise resultam das políticas governa-
mentais para os HUs, especialmente na 
esfera de pessoal, de fi nanciamento (...) e 
de suporte institucional da universidade, 

Sintufrj, Adufrj e DCE apresentam proposta ao Consuni
Sim, há alternativa

visto que, a rigor, as instituições universi-
tárias não lograram êxito na afi rmação 
de uma agenda capaz de fortalecer os 
seus respectivos hospitais”.

O texto apresenta também um 
histórico dos problemas de pessoal e 
embasa a crítica à Ebserh, cuja adoção 
comprometerá as atividades da própria 
instituição universitária que deve ter 
seu pessoal abrigado em regime de tra-
balho compatível com a sua natureza 
autárquica.

Por fi m, o documento mostra em 
quais aspectos a adoção da Ebserh 
afetará a autonomia universitária: “Na 
esfera da autonomia administrativa, a 
cessão de atribuições à empresa retira 
da universidade os meios próprios para 
que possa exercer livremente os seus 
fins. Argumentos assimilados como 
fl exibilidade, efi ciência, assimilados do 
ethos empresarial não se coadunam com 
o objetivo da Carta (Magna)”.

Posicionamento das entidades
O texto denuncia que o argumento 

de que a área de saúde apoia a Ebserh 
é falso, porque as principais entidades e 
instâncias deliberativas da área recusam 
a empresa. Como o Conselho Federal de 
Medicina (CFM), que decidiu ingressar 
como parte interessada na ação direta 

de inconstitucionalidade proposta pelo 
procurador-geral da República, Rober-
to Gurgel, contra a criação da Ebserh 
por entender que a empresa agride a 
autonomia do sistema educacional e 
pode comprometer o funcionamento 
dos serviços de assistência ancorados 
nos hospitais universitários. O Conselho 
Federal de Enfermagem, em janeiro de 
2013, também se manifestou contrário 
à lei que criou a empresa.

A Conferência Nacional de Saúde ma-
nifestou moção contra as alternativas de 
gestão que precarizam o trabalho, como 
as Organizações Sociais, Fundações 
Estatais de Direito Privado e Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares.

Mais de 200 entidades vinculadas 
aos campos da Saúde, jurídico, sindical 
e acadêmico emitiram pronunciamento 
público contra a Ebserh: 

“A voz da sociedade brasileira em de-
fesa do SUS e da universidade pública não 
foi silenciada, a despeito da política de 
fato consumado imposta pelo governo.”

Proposta de resolução
Diante de uma série de argumentos, 

e após algumas considerações – como 
a relevância dos HUs para a formação 
profissional, a necessidade urgente 
de se adotar ação para restabelecer a 

contratação de profi ssionais para aten-
der à complexidade das atividades nos 
hospitais e a necessidade de docentes, 
técnicos-administrativos e estudantes 
dos hospitais universitários participa-
rem da construção do diagnóstico –, o 
documento propõe:

– Contratação imediata de profi ssio-
nais para a garantia de funcionamento 
dos hospitais.

– Acordo com o MPOG, MEC, Pro-
curadoria do Trabalho e Ministério da 
Saúde para liberação das vagas neces-
sárias para o cumprimento do acórdão 
do TCU que determina a substituição 
de terceirizado.

– Constituir comissão de diagnós-
tico (da estrutura física, fi nanceira e 
profi ssional dos hospitais da UFRJ) 
autônoma, multidisciplinar e multi-
profi ssional composta por docentes, 
técnicos-administrativos e estudantes, 
membros do Consuni, profissionais 
da área de formação e assistência dos 
hospitais, das áreas de planejamento, 
gestão e direito; a comissão terá prazo 
de 90 dias para apresentar diagnóstico 
e, depois, 45 dias para apresentar pro-
postas de ação.

 – Rejeitar a assinatura de qualquer 
contrato com a Ebserh, por ser incom-
patível com as funções sociais da UFRJ.

A

A notícia do fechamento da 
emergência do Instituto de Pue-
ricultura e Pediatria Martagão 
Gesteira (IPPMG) pelo diretor 
Edimilson Migowski, na reta fi nal 
do debate sobre a entrega dos hos-
pitais da UFRJ à Ebserh, chocou a 
comunidade universitária. 

A iniciativa foi objeto de críticas 
no debate sobre a Ebserh realizado 
no dia 29 na Faculdade  Nacional 
de Direito, e um dos presentes, o 
defensor público André Ordacgy, 
tomou uma atitude.

Ele solicitou a reabertura do 
setor do IPPMG em até 24 horas 
sob pena de medidas judiciais. O 
1º Ofício de Direitos Humanos e 
Tutela Coletiva da Defensoria da 
União instaurou procedimento 
apuratório a fi m de restabelecer 
os serviços da emergência. 

Para Ordacgy, não se trata de 
um ambulatório fechado, mas 
de uma emergência. “Crianças 
podem morrer”, alertou ele, ava-
liando que se pode adotar soluções 
temporárias para os problemas 
alegados pelo diretor. 

Como foi
Migowski decidiu fechar a 

emergência no dia 26 de abril 

Fechamento da emergência do IPPMG indigna comunidade
alegando falta de equipe médica, 
por causa de vínculos trabalhistas 
precários e falta de suprimentos.

Segundo disse à imprensa, um 
médico do instituto ganha um 
terço ou até um quarto do que 
ganharia no mercado, não tem 
carteira assinada e outros direitos.

Migowski disse que a institui-
ção até tem recursos para comprar 
o material de que precisa, mas que 
não consegue realizar as compras 
porque mudou muito o sistema 
de compras. E que não há gente 
sufi ciente para cuidar dos trâmites 
das licitações.

Pessoal a caminho
A Reitoria disponibilizou apoio 

de pronto, como o suporte ao 
setor de compras do hospital para 
que o setor fosse reaberto o mais 
breve possível e, em nota, o reitor 
informou que em abril foram pu-
blicados editais de concurso para 

provimento de mais de cem vagas 
para servidores técnico-adminis-
trativos da UFRJ. O concurso inclui 
vagas para médicos de emergência 
pediátrica, odontólogo para pedia-
tria, administrador hospitalar e 
mais uma série de especialidades, 
destinadas aos hospitais universi-
tários da UFRJ, entre eles o IPPMG, 
que tem a previsão de receber, pelo 
menos, oito enfermeiros para a 
pediatria, sete novos médicos para 
a UTI e dois novos profi ssionais 
para a emergência.

Como se vê, tanto a UFRJ como 
o governo podem oferecer soluções 
para os HUs. Por que, então, que-
rem a Ebserh? 

EMERGÊNCIA pediátrica do IPPMG fechada: atitude foi considerada como uma manobra pró-Ebserh  

Foto: internet
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em defesa da autonomia 

O debate na Faculdade Na-
cional de Direito, no dia 29 de 
abril, mostrou que a briga contra 
a Ebserh ganha cada vez mais 
adeptos até fora dos muros da UFRJ. 
O defensor público André Ordacgy, 
um dos debatedores, ofereceu 
mais argumentos que provam os 
prejuízos que a entrega dos HUs 
pode causar.

Maria Lúcia Werneck, decana 
do Centro de Ciências Jurídicas 
e Econômicas, mediou o debate, 
que teve a participação, na crítica 
à Ebserh, do diretor do Instituto 
do Coração Edson Saad, Nelson 
Souza e Silva, do procurador da 
UFRJ Renato Vianna e do diretor 
da Maternidade Escola, Jofre 
Amim, “por parte da Reitoria”, 
como definiu a mediadora.

Jofre Amin disse que o su-
perintendente da empresa será 
indicado pelo reitor em consulta 
à comunidade, e este, por sua 
vez, escolherá entre seus pares 
quem ocupará os outros cargos. 
E voltou a apontar a falta de 
pessoal como um dos principais 
motivos para a adesão da UFRJ 
à Ebserh. 

Renato Vianna voltou a des-
qualificar os argumentos da ação 
direta de inconstitucionalidade 
impetrada pelo Ministério Pú-
blico Federal dizendo que falta 
embasamento: “A universidade 
terá liberdade para contratar ou 
não a empresa. Estou aqui para 
asseverar que não há problemas 
jurídicos”.

Em vez de bancar financeiramente a 
Ebserh, governo deveria enviar dinheiro 
para a UFRJ tirar os HUs da crise

“A UFRJ não é uma empresa”
Nelson Souza e Silva reafirmou 

que o que está em jogo não é 
apenas um contrato. Para ele, há 
uma geração de professores que 
não entende a luta histórica que a 
UFRJ travou para ter seus hospitais 
e por isso quer alienar esses bens 
da instituição.

A contratação da empresa, 
a seu ver, é a continuidade da 
reforma administrativa do Estado 
e afeta mais que o setor de saúde 
da universidade, prejudicando a 
indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão, e a autono-
mia, ao entregar os hospitais a 
uma empresa pública de direito 
privado.

Nosso SUS é o mais avançado
Autor de artigos como "A 

tutela da saúde como um direito 
fundamental do cidadão", em 
que defende a saúde plenamente 
integrada às políticas públicas 
governamentais, André da Silva 
Ordacgy explicou que o Sistema 
Único de Saúde adotado no Brasil é 
um dos mais avançados do mundo, 
com acesso universal para todos, 
inclusive estrangeiros, sem contra-
prestação, além do imposto pago 
pela população. Embora admita 
que haja distorções, ele considera 
o SUS como sendo o mínimo es-
sencial para garantir a dignidade 
da pessoa humana e do qual não 
se pode abrir mão.

Mas, segundo análise do 
defensor público, devido ao alto 

custo, o governo tem procurado 
alternativas para diminuir gastos 
públicos. A intenção com a Ebserh 
é passar essa atividade-fim do 
Estado (prestação de saúde) para 
a empresa de direito privado, com 
o argumento de garantir mais 
agilidade no atendimento das de-
mandas da população. Porém, ele 
aponta uma incongruência: como 
uma empresa pública de direito 
privado presta serviço público de 
saúde se a finalidade dela é o lucro?

André também chama a aten-
ção para um dos artigos do 
contrato da Ebserh, no qual é dito 
que a empresa será ressarcida pelo 
atendimento de quem tem plano 
de saúde privado. Para ele fica 
óbvio que esses pacientes terão 
quarto com ar condicionado, 
enquanto os demais, ou seja, os 
pacientes do SUS, receberão outro 
tipo de tratamento, o que, na prá-
tica, representa a diminuição de 
leitos para quem não tem plano 
de saúde.

Ele critica outro aspecto do 
contrato, que são as metas de 
desempenho e a vinculação com 
a questão do orçamento, porque 
saúde pública, a seu ver, não pode 

estar vinculada à lógica quanti-
tativa, mas à qualitativa: “Se um 
paciente tiver que ficar internado 
por 30 dias, vai ficar”, exemplifica. 
E, por último, questiona o artigo 
que diz que os recursos serão da 
União. “Se a união vai bancar 
a Ebserh, por que não banca a 
UFRJ?”, pergunta.  

 “Não é verdade que exista 
crise em todos os hospitais uni-
versitários. Os diagnósticos da 
Maternidade Escola e do IPPMG 
não levam à conclusão de que há 
crise”, conclui André Ordacgy.  

“Mesmo assim, o diretor 
Edimilson Migowski (IPPMG) fez 
uma coisa feia: fechou a emer-
gência da unidade para justificar 
(a Ebserh)”, criticou, comple-
mentando o defensor público, o 
coordenador de Comunicação do 
Sintufrj, Francisco Carlos, acres-
centando ser um engano acreditar 
que se a universidade romper o 
contrato com a empresa terá os 
bens pacificamente devolvidos. 
E disse mais, que a Universidade 
Federal do Piauí entrou com uma 
ação na Justiça para buscar a 
devolução de seus bens tomados 
pela Ebserh.

Salve-se quem puder 
“Não há garantia de coisa 

alguma”, diz Francisco Carlos, 
referindo-se à promessa de res-
peito à autonomia e ao ensino, 
pesquisa e extensão. “Temos que 
fazer uma frente agora e propor 
uma alternativa, a qual apresen-
taremos ao Conselho Universitário 
para demonstrar que a Ebserh é 
um grande engodo”, concluiu o 
sindicalista.

Alzira Monteiro, coordenadora-
geral do Sintufrj, apontou elemen-
tos preocupantes no contrato da Eb-
serh, como a menção às aplicações 
financeiras e lucro líquido. Para ela, 
é preciso atenção maior em relação 
aos trabalhadores, em particular 
os extraquadro, que estão sendo 
manipulados e chantageados com 
o argumento de que caso a Ebserh 
não seja aprovada eles estarão 
no olho da rua. E quem está na 
liderança deste processo são os pre-
tensos chefes que ocuparão cargos 
na estrutura da Ebserh. “O Sintufrj 
está na luta para impedir que esse 
contrato indecente seja assinado e 
venha a prejudicar trabalhadores 
do RJU e extraquadro”.

Para o defensor André Ordacgy, 
o dispositivo do contrato é claro 
no que se refere aos extraquadro: 
a contratação é temporária: “Após 
determinado período, todo mundo 
sai, é mandado embora”. Ele acha 
que podem dizer a estas pessoas 
(extraquadro) que há solução 
para elas, mas que o acesso a 
cargos público se dá somente com 
concurso público: “Sem concurso 
público não pode ficar”.

ESTUDANTES do Direito atentos aos argumentos jurídicos contra a Ebserh

MARIA LÚCIA Werneck e André Ordacgy

Fotos: Vanor Correia
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em defesa da autonomia 

Será nesta quinta-feira, dia 9, a 
reunião do Conselho Universitário 
que decidirá o futuro da mais im-
portante universidade federal do 
país. Caberá aos 52 conselheiros: 
professores (a maioria), técnicos-
administrativos e estudantes deci-
dir se é necessário alterar o perfil 
institucional da UFRJ – abrindo 
mão da autonomia universitária 
– para que os hospitais universi-
tários saiam da crise financeira e 
de pessoal em que se encontram.  

Para o governo, a UFRJ e as 
demais universidades federais 
não dispõem de quadros com 
competência para administrar 
os HUs, por isso criou a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh) para assumir a gestão 
dessas unidades de saúde pública, 
responsáveis, principalmente, 
por formar profissionais para a 
área da saúde e realizar pesquisas 
acadêmico-científicas. 

Mas na UFRJ, assim como 
nos campi de todo o país, foram 
formadas frentes em defesa da 
autonomia universitária. Três 
segmentos se uniram e elabora-
ram uma alternativa à Ebserh, 
a qual foi entregue ao Conselho 
Universitário durante o debate. 
O Sintufrj, a Adufrj e o Diretório 
Acadêmico Mário Prata convidam 

Hora de decidir o futuro da UFRJ
todos os cidadãos que compõem 
essa comunidade universitária a 
estar presentes nesta quinta-feira 
no Consuni. É dever de todos nós 
amar e respeitar esta instituição 
acima de quaisquer interesses 
mesquinhos e pessoais. 

Conselheiros são esclareci-
dos sobre os perigos da Ebserh 

Depois de muita pressão da 
frente ampliada contra a Ebserh, 
a  Reitoria convocou a sessão ex-
traordinária do Consuni, no dia 2, 
para discutir a adesão à Ebserh. O 
debate foi mediado pelo vice-reitor 
Antônio Ledo, pois o reitor Carlos 
Levi encontrava-se na Espanha 
organizando um encontro inter-
nacional de reitores

Entre os debatedores que 
apoiam a adesão à Ebserh estão 

Renato Vianna, procurador da 
UFRJ; Arthur Pereira, assessor 
de Planejamento e Avaliação da 
Ebserh, e José Marcus Eulálio, 
diretor do Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (HUCFF). 

Na crítica à cessão dos hospitais 
da UFRJ à empresa atuaram o co-
ordenador-geral da Fasubra, Paulo 
Henrique, o diretor do Instituto do 
Coração Edson Saad, Nelson Souza 
e Silva, e a presidente da Associação 
Nacional de Auditores de Controles 
Externos (ANTC) e auditora federal 
de Controle Externo do Tribunal de 
Contas da União, Lucieni Pereira 
(que deixou claro que ali não 
representava o TCU).

Modelo inadequado
O diretor do HUCFF expôs 

como vê a situação atual do hos-

pital para justificar sua posição 
favorável à Ebserh. Disse que são  
inadequados o financiamento 
da unidade, a sua infraestrutura 
e seus recursos humanos (estes 
inadequados quantitativamente 
e qualitativamente). E, por fim, 
concluiu que todos esses fatores 
levam a um modelo de gestão 
inadequado.

De acordo com o diretor, 28% 
da força de trabalho não tem vín-
culo: 21% de extraquadro e 7% de 
terceirizados, e a faixa etária dos 
funcionários da unidade está em 
torno de 50 anos. Como exemplo, 
citou a Divisão de Engenharia, que 
tem apenas dois funcionários na 
faixa de 57 anos de idade.

Ele defendeu a Ebserh como 
uma empresa pública apoiadora 
da gestão dos hospitais e que pro-
mete contratar trabalhadores pela 
CLT, reestruturar cargos e funções 
administrativas, investir em in-
fraestrutura predial, repactuar o 
orçamento com o município e a 
recuperar 450 leitos.

Recomposição da gestão
O representante da Ebserh, Ar-

thur Pereira, apresentou o histórico 
de formação da empresa. Explicou 
que de acordo com a manifestação 
do interesse das universidades, é 
iniciado um trabalho conjunto 
empresa e universidade no sentido 
de identificar pontos fortes e fracos 
e planejar a reestruturação dos 
HUs. E, segundo ele, os resultados 

são “a recomposição da força de 
trabalho e a qualidade de gestão 
para a excelência da formação na 
área de saúde”.

O executivo apresentou uma 
espécie de cronograma das uni-
versidades e fases dos processos de 
adesão, em que constava a UFRJ/
Maternidade Escola, que, embora 
o plano de reestruturação tenha 
sido feito, o colegiado da UFRJ 
ainda não se posicionou a favor ou 
contra. Mas para ele, a parceria já 
é um fato concreto.

Consuni decide 
O procurador Renato Vianna 

disse que a decisão soberana é 
do Conselho Universitário e que 
o procurador tem por obrigação 
defender o que for decidido. Mas 
anunciou que naquele debate iria 
desmistificar questões jurídicas 
contra a Ebserh, e repetiu que 
a ação direta de inconstitucio-
nalidade do Ministério Público 
não  prosperaria e que quem iria 
decidir era aquele conselho, pois 
nenhum órgão iria dizer o que a 
universidade deve ou não fazer.

CalEndáRio dE 
dEbatEs da EbsERH
Terça-feira, dia 7, às 10h: 

auditório do Quinhentão (CCS).
dia dE dECisão
Quinta-feira, dia 9, às 9h: 

sessão do Conselho Universitário, 
que decidirá sobre a adesão ou não 
da UFRJ à Ebserh. Todos à Reitoria 
(2° andar). 

BANCADA dos técnicos-administrativos no ConsuniMESA principal: ao centro, o reitor em exercício Antônio Lêdo 

DEBATEDORES: Renato Vianna, Arthur Pereira, José Eulálio, Paulo 
Henrique, Luciene Pereira e Nelson Souza e Silva (segunda mesa)                                                                                                   

DIRIGENTES do Sintufrj acompanham explanação do diretor do HUCFF

Fotos: Vanor Correia

 “Sou contra a Ebserh porque sou a 
favor da universidade, da sua personali-
dade institucional, da sua história e de 
um serviço público baseado no conceito 
de estabilidade”

Alcino Câmara, representante no
Consuni dos professores titulares do CCJE
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Para Nelson Souza e Silva, 
a Ebserh não representa apenas 
um contrato, mas uma mudança 
radical na forma de se administrar 
a universidade: “A Ebserh não é 
uma empresa de apoio. Está em 
jogo a universidade entregar para 
uma empresa autônoma quatro 
de seus hospitais. Não é uma 
simples prestação de serviço de 
gerenciamento; estaremos entre-
gando para essa empresa todos os 
bens. O dinheiro que entra para a 
universidade, o orçamento, tudo 
isso será imediatamente repassado 
para esta empresa. Nunca vi um 
contrato imposto pela contratada”.

Para o professor, a empresa 
vai resolver a questão dos extra-
quadro da mesma forma que a 
universidade poderia resolver se o 
governo quisesse, ou seja, com a 
abertura de concursos. E contestou 
a informação de que assinando o 
contrato será possível regularizar 
os extraquadro, porque só poderá 
ser contratado quem fizer – e 
passar – o concurso.

“Não há nada que essa empre-
sa possa fazer que não possamos. 
É uma decisão política. O governo 
quer fazer uma reforma admi-
nistrativa, separando a área de 
saúde para ser empresa de serviços. 
Não estamos lutando por firulas 
administrativas e de contrato. É 
por princípios como a autonomia 
e a participação nas decisões por 
parte dos nossos colegiados para 
definir diretrizes e políticas de 
ensino, pesquisa e extensão”, disse 
Nelson Souza.

Segundo Nelson, uma minoria 
entre as universidades contratuali-
zou a empresa e o reitor está sendo 
pressionado a assinar o contrato, 
caso contrário a universidade não 
receberá recursos, o que é dito 
também por todos os dirigentes: 
“Se a universidade está sofrendo 

em defesa da autonomia

“Não entreguemos nossos hospitais”

esta pressão, isso é um problema 
ilegal”, apontou, concluindo: 
“Cerca de 30 anos depois de termos 
nossos hospitais, vamos entregá-
los para uma empresa externa? 
Nossos conselheiros terão clareza 

para decidir, porque o que está em 
jogo é a autonomia, e disso não 
podemos abdicar”.

Desfazendo mitos
Para Luciene Pereira, não há 

meio de a Ebserh resolver a situ-
ação de 27 mil terceirizados: “há 
necessidade de concurso público. 
E até mesmo o reconhecimento 
de titulações nos concursos está 
sendo questionado pela Justiça”. 

Ela explicou que em nenhum 
momento o Tribunal de Contas 
da União (que emitiu o acór-
dão exigindo a substituição dos 
extraquadro) determinou que a 
solução devesse ser a empresa. 
“Mas ouço pessoas dizerem que se 
não assinar o contrato vai ter que 
fechar o hospital ou que terão de 
demitir extraquadro, porque é o 
único jeito de cumprir o acórdão”. 
Ela acrescentou que o reitor pode, 
sim, informar que não tem como 
resolver a questão, e nenhum 
outro órgão terá como obrigá-lo, 
se ele não tiver autorização orça-
mentária. A responsabilidade é do 
Ministério do Planejamento. 

A solução de criar uma em-
presa, segundo ela, é uma falácia, 
porque os extraquadro terão que 
se submeter a concursos públicos 
por imposição constitucional. O 
problema, segundo a auditora, é 
de asfixia orçamentária. A Ebserh 
não tem como captar recursos e por 
isso será mantida com autorização 
orçamentária.

Luciene apontou alguns peri-
gos em se abrir mão da autonomia 
universitária e do pessoal regido 
pelo RJU, como ocorreu em algu-
mas empresas que foram loteadas 
e sofreram desmonte em função de 
disputas políticas. 

Por fim, a auditora chamou 
atenção para o artigo 206 da 
Constituição Federal, que prevê 
não apenas a gratuidade, mas que 
deve haver liberdade de ensino e de 
aprendizado e que a autonomia 
universitária é um alicerce dos 
princípios previsto nesse artigo. 
Assim, afirmou, é preciso decidir 
se a UFRJ quer autonomia ou 
quer entregar os HUs para outro, 
comprometendo não apenas a 
liberdade do ensino e da pesquisa, 
mas também o direito do aluno de 
aprender com liberdade.

Opinião de conselheiros

Privada e mercantil – Roberto Leher, 
representante dos professores titulares do 
CFCH, chamou atenção para o fato de que 
a Ebserh não irá regularizar os extraquadro: 
“Há uma imposição legal nessa regulariza-
ção na medida em que a empresa terá que 
fazer concursos abertos ao público”. Ele 
ressaltou também a crítica aos trabalhadores 
do RJU e que a autonomia requer necessa-
riamente regime especial para os servidores, 

o regime jurídico único. Para ele, o que está 
em discussão é se a universidade adotará 
outro ethos (traço característico) que não 
mais o acadêmico, mas aquele vinculado a 
uma perspectiva privada e mercantil.

Mudança de perfil – Para Nilson 
Theobald, representante técnico-adminis-
trativo no Consuni, embora quem defenda 
a Ebserh diga que não há saída aceitando 

a pressão do governo, a universidade – o 
conselho junto com a comunidade universi-
tária, o reitor e as entidades – tem condições 
de mostrar ao governo que quer resolver a 
questão com concursos públicos e autonomia. 
“Querem celetistas que sejam tratados na base 
do medo. Estaremos contratando uma empre-
sa para assumir o controle do hospital, botar 
para forma os concursados estáveis. Não é só 
um contrato, mas uma mudança de perfil”.

Estudantes protestam – Tadeu 
Alencar, da bancada de estudantes, disse 
que o conselho não iria permitir que o 
reitor cometesse o crime de fechar os 
hospitais universitários. “O que muda 
no HU para que a UFRJ tenha que ade-
rir? Acabamos de ver que o recurso é o 
mesmo e que tem que haver concurso 
público”, chamou a atenção no debate. 
“O que muda é a gestão com redução 
drástica do controle social com apenas 
um representante da UFRJ no Conselho 
Administrativo da Ebserh”.  

Júlio Anselmo, outro integrante dos 
representantes dos estudantes no órgão 
colegiado, afirmou que “aderir à Ebserh 
é comer uma maçãw envenenada para 
matar a nossa fome, e que a verba da 
Ebserh é dinheiro público e que por traz 
da modernização da gestão dos HUs, está 
a flexibilização de direitos trabalhistas”.

ROBERTO LEHER TADEU ALENCAR JÚLIO ANSELMO

LUCIENE Pereira: "Mesmo com a Ebserh há necessidade de concurso público"

NELSON Souza e Silva: "O reitor está sendo pressionado a contratualizar a Ebserh"

Fotos: Vanor Correia
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EM DEFESA DA AUTONOMIA

coordenador-geral da 
Fasubra, Paulo Hen-
rique Rodrigues dos 

Santos, alertou os membros do 
Conselho Universitário presentes 
à sessão extraordinária sobre 
as armadilhas preparadas pela 
Ebserh contra a universidade, 
caso estejam dispostos a assumir a 
responsabilidade de aprovar a en-
trada da empresa na instituição. 

O sindicalista lembrou que a 
Fasubra vem cumprindo ao longo 
da história um papel que ultra-
passa a questão corporativa, que 
é se engajando nas grandes bata-
lhas em defesa das universidades 
federais, na luta por autonomia 
e democracia, como ocorreu na 
UFRJ quando quiseram impor 
vontades alheias aos interesses da 
comunidade universitária. 

Ele lembrou, por exemplo, do 
projeto Geres, de 1986, através do 
qual um grupo executivo propôs 
uma reforma que desfi guraria o 
caráter público e gratuito do en-
sino superior. “O governo fez um 
ataque violento às universidades, 
querendo impor o projeto Geres. A 
categoria fez uma greve que não 
era por salário, mas para impedir 
que destruíssem a universidade. E 
a universidade conseguiu resistir”, 
afirmou, acrescentando que a 
história se repete de forma cíclica e 
que, neste momento, “precisamos 
reagir com a mesma força daquela 
época, porque hoje retornam os 
mesmos pensamentos”.

Veja a seguir trechos da exposi-
ção de Paulo Henrique no Consuni: 

Questionamentos
“É tácito que não há irregula-

ridade na lei que criou a Ebserh? 
É isso mesmo? Então a CGU 
(Consultoria-Geral da União) e a 
AGU (Advocacia-Geral da União)
vão  ter que convencer a presidente 
Dilma Rousseff de que a nossa 
ação direta de inconstituciona-
lidade não vai prosperar. Porque 
se ela estivesse tranquila, não 
teria ressuscitado, na semana 
passada, o PLP 92, das fundações 
estatais. A Ebserh não é o que 
estão expondo aqui.

O presidente da Empresa Bra-
sileira de Serviços Hospitalares, 
professor José Rubens Rebelatto, 
em debate na Câmara dos De-
putados, apresentou números 
fantásticos nunca vistos antes de 
investimentos nos hospitais uni-
versitários, reestruturação, parque 
tecnológico. Só faltou um item: 
reposição de pessoal.”

Competência 
“Se os conselhos aprovarem a 

tese do governo de que nós somos 

“Atenção às armadilhas”
incompetentes para fazer diagnós-
ticos e gerir patrimônio, estarão 
prestes a dizer para sociedade que 
não temos competência de buscar 
alternativas, e por isso estamos 
entregando nossos hospitais. 
Nós temos competência, sim. A 
comunidade universitária já se 
reuniu e nós temos alternativa 
para tudo isso.

Uma fundação na universidade 
é privatização? É, mas está sob 
controle deste conselho.   

Olhem o organograma do con-
trato (da Ebserh). Hoje, na maior 
parte dos HUs, temos uma diretoria 
clínica e uma administrativa. E essa 
diretoria é demandada o tempo 
todo pelos cursos. A fundação que 
tem que atender o conselho de 
graduação, o universitário e o con-
selho diretor. Mas no organograma 
apresentado pela Ebserh (inclusive 
aquele apresentado aos conselhei-
ros pelo representante da Ebserh) 
a discussão da academia estava 
(localizada no organograma) lá 
em baixo e passou a ser (reduzida a) 
uma gerência. Não adianta negar.”

Mais terceirização
“No debate na Câmara, o 

presidente da Ebserh falou sobre os 
coitadinhos dos 27 mil trabalhadores 
precarizados (extraquadro). Mas ele 
fechou sua apresentação dizendo 
que seriam postos no quadro em 
torno de 10 mil, no máximo 11 
mil trabalhadores. Onde fi cariam 
os outros 16 mil coitadinhos? Esses 
trabalhadores serão substituídos por 
terceirizados. 

E não adianta dizer que Eb-

serh não é terceirização, porque 
é. O que é o princípio da tercei-
rização: estaremos entregando a 
terceiros a gerência dos hospitais 
que teríamos que gerir de acordo 
com nossas necessidades.

A palavra mágica que não 
tinha visto ninguém ter a cora-
gem de expor num conselho foi 
dita hoje aqui, que é a de que se 
eles (Ebserh) não trabalharem 
direito, a gente rompe o contrato. 
Vamos fazer as continhas: temos 
quantos trabalhadores prestes a 
se aposentar? Tenho três mil no 
total; mil se aposentam em cinco 
anos; trazem mais trabalhadores 
da Ebserh. Passa um pouco mais 
de tempo e se aposenta o restante. 
Terei autonomia para dizer à 
Ebserh que não fecho mais o 
contrato com ela?”

Alternativa
“Nós temos condições de fazer o 

diagnóstico dos HUs. Mas não com 

base em números, na contabilidade, 
mas na responsabilidade social. 
Nosso Sindicato conseguiu arreba-
nhar militantes na categoria e junto 
com outros segmentos construíram 
uma proposta para este conselho. 
Não é uma proposta milagrosa 
porque não temos a chave do cofre. 
Mas uma proposta que vai resgatar 
a nossa dignidade. Temos condições 
de buscar uma solução.

O que está sendo discutido no 
conselho são duas teses: a essência 
de uma tese é que somos capazes de 
buscar alternativas e a outra é a de 
que nos submeteremos a um juízo 
externo do governo federal muni-
ciado pela indústria da saúde.”

Ataque 
“A outra máxima que José 

Rubens Rebellato (presidente da 
Ebserh) não conseguiu explicar 
para os deputados na Câmara foi 
quando perguntei o que forma um 
profi ssional para o Sistema Único 
de Saúde. É o contrato de trabalho 
ou é o conteúdo das disciplinas? 

No texto diz que a Ebserh é 
quem vai formar profissionais. 
Ora, o perfi l de nossos alunos é feito 
pelos nossos cursos e não por um 
contrato. A não ser que seja para 
atender à demanda de produtivi-
dade e a Ebserh, então, vai dizer: 
‘sinto muito, mas essa área que 
vocês querem não tem, porque dá 
prejuízo, e não podemos suportar 
as mazelas da academia’. Esse é o 
título dado aí fora quando temos 
um dispêndio maior para atender 
uma investigação científi ca. Nós 
não estamos no mercado da saúde.”

Direitos trabalhistas
“Na Universidade Federal do 

Espírito Santo (que assinou o 
contrato) há duas listas: uma de 
quem vai fi car emprestado à Eb-
serh e outra de quem não vai fi car 
no hospital. Sabe o que acontece 
com quem está lá? Leia o decreto 
da disponibilidade. Se o técnico de 
enfermagem não fi car no hospital, 
não pode fi car na secretaria de um 
curso. Não pode fi car em disfunção 
porque é crime. Então, pode-se co-
locar esse trabalhador à disposição, 
recebendo salários proporcionais. 
É a Ebserh quem vai dizer quem 
ela quer ou não. É isso que está na 
mão de vocês. 

O edital número 2 ataca con-
quistas de trabalhadores. Porque 
diz que se uma empresa ganhar 
a licitação (em uma contratação 
de terceirizados pela Ebserh), 
os trabalhadores terão que se 
adequar às normas da Ebserh, 
independentemente do acordo 
coletivo fi rmado. 

Portanto, se a enfermagem 
fechou o acordo de 30 horas se-
manais e a Ebserh (determinar) 
que são 40 horas ou 44 horas, a 
empresa (contratada) vai ter que 
se submeter ou estará fora da lici-
tação. Isso está escrito no item 5.4.1 
do edital, e está sendo questionado 
também pelo Ministério Público. 

Não fi zemos essa lei contra a 
classe trabalhadora, mas não dá 
para fi carmos neutros.

Somos capazes de buscar 
alternativas e não vamos assinar 
nenhum acordo que traga a ini-
ciativa privada aqui para dentro.”

“Somos capa-
zes de buscar al-
ternativas e não 
vamos assinar ne-
nhum acordo que 
traga a iniciativa 
privada aqui para 
dentro”

Paulo Henrique 
Rodrigues dos Santos

Foto: Vanor Correia

PAULO HENRIQUE, no Conselho Universitário da UFRJ, defende a autonomia universitária  

O
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A uma semana da sessão do 
Consuni, marcada para decidir 
sobre a contratação da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh), a procuradora da Repú-
blica no Estado do Rio de Janeiro, 
Aline Caixeta, afi rmou que não há 
informação e transparência para 
que se decida sobre a contratação 
da empresa. 

 “Vimos aqui muitas mani-
festações no sentido de que não 
sabem o que há. Assegurar a trans-
parência é muito importante nesse 
processo de decisão. Que as coisas 
sejam claras. Essa modalidade de 
contrato, essa minuta em termos 
de adesão, deve estar ao alcance 
de todos. Em várias manifestações 
aqui eu ouvi muito claramente 
que não se sabe o que acontecerá. 
Acho que a falta da informação e 
de transparência prejudica muito 
o processo de decisão”, disse a 
procuradora Aline Caixeta.

A declaração foi dada na 
audiência pública realizada dia 3 
de maio pelo Ministério Público 
Federal na sede da Procuradoria 
da República, centro do Rio, numa 
audiência que durou cinco horas. 
Nesta audiência, o procurador 
do Tribunal de Contas da União 
(TCU), Júlio Marcelo de Oliveira, 
anunciou que o órgão está sendo 
usado para pressionar as univer-
sidades a aderir à Ebserh e que o 
processo autônomo de decisão nos 
Consunis está sendo transformado 
numa grande farsa. 

A audiência pública convocada 
pelo Ministério Público, segundo 
o edital de convocação, teve como 
objetivo estimular o debate sobre a 
transferência de serviços públicos 

EM DEFESA DA AUTONOMIA 

MPF faz audiência sobre Ebserh
Procuradora afirma que falta informação e transparência para uma decisão

Frases do 
procurador do TCU
“A adesão a Ebserh está para 
a universidade assim como a 
interdição está para o indivíduo. 
Aderir à Ebserh é reconhecer 
que a universidade é incapaz de 
se gerir, se conduzir, inclusive 
de administrar um hospital. Os 
hospitais estão um caos por falta 
de competência de gestão.”

“O hospital será gerado por 
uma empresa sob qual a universi-
dade não terá nenhuma gerência. 
Para o processo fi car maquiado, 
com cara de que sobrevive al-
guma autonomia universitária, 
criam-se mecanismos artifi ciais 
como dizer que o superintendente 
será indicado pelo reitor. Será a 
rainha da inglaterra dos hospitais 
universitários.”

“É uma brincadeira de faz de 
conta dizer que está se respeitando 
a autonomia universitária porque 
o Consuni vai decidir livremente 
e porque o hospital terá o supe-
rintendente indicado pelo reitor. 
É uma grande farsa.”

“Se é o Consuni que está 
decidindo, por que então seria 
ilegítimo? Por duas razões. Pri-
meiro, nunca vi no Brasil uma 
coação moral tão ilegítima sobre 
as universidades como essa que 
está acontecendo agora da Ebserh 
sobre as universidades públicas 
federais. Ou as universidades vão 
aderir ou vão se ver subtraídas, 
asfi xiadas de recursos orçamentá-
rios, de qualquer possibilidade díg-
na de dar continuidade mínima e 
de resolver seus graves problemas.”

“O Tribunal de Contas da 
União tem sido usado de uma 
maneira que considero maliciosa 
para fazer pressão em cima das 
universidades federais. TCU faz 
pressão para que se regularize a 
situação dos terceirizados e não 
só sobre os hospitais.”

“Chega a ser infantil dizer que 
se o médico for celetista haverá 
mais agilidade para contratar, 
como apareceu no Jornal Nacio-
nal, como se não tivesse que fazer 
concurso público também.”

“Os hospitais universitários 
são conquistas das universidades 
e da sociedade brasileira para que 
o Brasil pudesse formar grandes 
médicos. Agora os hospitais são si-
tiados, acuados e estão negociando 
a rendição. Não se rendam. Resis-
tam. Porque se o Rio de Janeiro, se 
as grandes universidades, disserem 
não, essa iniciativa se esvazia.”

de saúde e de educação a pessoa 
jurídica de direito privado, a 
autonomia universitária e a indis-
sociabilidade do ensino, pesquisa 
e extensão, como também colher 
informações sobre a efetiva liber-
dade da instituição em questão e 
dos seus representantes na escola 
da política de recursos humanos 
para a UFRJ e no processo de deli-
beração sobre a adesão à Ebserh. 

Foram convidados o pro-
curador federal dos direitos do 
cidadão, autoridades, o reitor da 
UFRJ, integrantes do Consuni, 
diretores das unidades de saúde 
da UFRJ, o presidente da Ebserh, 
e representantes da sociedade civil 
organizada. Como em debates 
públicos já convocados por órgãos 
da sociedade civil, o presidente da 
Ebserh, José Rubens Rebelatto, 

não compareceu. A maioria dos 
conselheiros do Consuni não com-
pareceu. O reitor Carlos Levi estava 
viajando. Na plateia estavam 
representantes do Sintufrj, Adufrj, 
DCE, funcionários, estudantes e 
professores da UFRJ, servidores 
da UFF e do Hospital Universitário 
Gafré e Guinle. Adufrj e Sintufrj 
aproveitaram a oportunidade 
e entregaram à Procuradoria a 
proposta autônoma das entidades 
da comunidade universitária.

Participaram da  mesa de aber-
tura  as procuradoras da República 
no Rio de Janeiro, Aline Caixeta, 
Marina Filgueira e Roberta Tra-
jano, o procurador federal dos 
Direitos do Cidadão, Rogério Nas-
cimento, e o procurador regional, 
Jaime Mitropoulos. Os palestrantes 
foram Marcelo Land, presidente do 

Complexo Hospitalar da UFRJ, que 
representou o reitor Carlos Levi; Jú-
lio Marcelo de Oliveira, procurador 
do Tribunal de Contas da União 
(TCU); Jeanne Michel, diretora de 
Gestão de Pessoas da Ebserh; Edu-
ardo Côrtes, professor da Faculdade 
de Medicina da UFRJ; André Bertuol, 
procurador da República do Estado 
de Santa Catarina.

Seis questões foram colocadas 
pelas procuradoras para proble-
matizar o debate sobre a empresa. 
Os defensores da Ebserh mais uma 
vez foram fustigados pelos argu-
mentos contrários à contratação 
da empresa. O professor Marcelo 
Land não soube responder às 
perguntas da procuradora Roberta 
Trajano sobre a Ebserh. Ele chegou 
inclusive a pedir ajuda à diretora 
da Ebserh.

PROCURADORAS: Aline Caixeta, Marina Filgueira e Roberta Trajano

NA PLATEIA, dirigentes sindicais e integrantes dos três segmentos da UFRJ JÚLIO Marcelo

Fotos: Vanor Correia
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OPINIÃO

Com o propósito de encaminhar seu 
compromisso de campanha de construção 
do Centro de Convivência dos Trabalhadores 
da UFRJ, a direção do Sintufrj, após ter con-
quistado o apoio da diretoria da Coppe ao 
projeto, visitou o local destinado no Plano 
Diretor para construção do Clube Universi-
tário e realizou, no dia 30 de abril, reunião 
com o coordenador do Plano Diretor da UFRJ 
e também pró-reitor de Extensão, professor 
Pablo Bennett, para saber o andamento do 
processo do Sintufrj (23079.012386/2010-
02) que reivindica área para construção 
desta proposta da categoria.

Mas, para nossa surpresa, fomos 
informados de que, como o local para a 

Compromisso com a categoriaCompromisso com a categoria

construção do Clube Universitário es-
tava previsto à época dos debates sobre 
o Plano Diretor apresentado pelo então 
reitor Aloísio Teixeira, a área está sendo 
cobiçada  para o  projeto acadêmico 
Universidade da Cidadania. 

Embora haja avaliação de que o Uni-
versidade da Cidadania seja extremamente 
importante para os movimentos sociais e que 
ele dialoga com a proposição de construção do 
Centro de Convivência, o projeto acaba sendo 
contraditório por envolver vários movimentos 
sociais, como o MST, MAB, CUT, entre outros, e 
não ter a participação ofi cial do Sintufrj. Mas 
esta  gestão está à disposição para colaborar 
na construção deste importante projeto. 

Afi nal, conquistamos com muita luta o re-
conhecimento de que somos trabalhadores 
técnico-administrativos em educação.

Reafi rmamos que esta gestão fará todos 
os esforços para construção do Centro de 
Convivência dos Trabalhadores da UFRJ, 
inclusive por se tratar de uma deliberação do 
X Consintufrj. Mas para isso é necessário elu-
cidar para toda a comunidade universitária 
que o Centro de Convivência do Sintufrj será 
mais um espaço de formação profi ssional 
e formal, considerando que a entidade tem 
papel estratégico na defesa da universidade 
e dos trabalhadores, e que, portanto, precisa 
buscar constantemente a capacitação e a 
formação numa perspectiva de educação 

continuada para o conjunto da categoria. 
E isso se dará através de parcerias com as 

diferentes unidades acadêmicas da UFRJ e de 
outras instituições. Ao mesmo tempo, o Centro 
de Convivência do Sintufrj será utilizado como 
espaço de confraternização e integração social 
dos trabalhadores desta grandiosa universi-
dade brasileira, podendo, inclusive, receber e 
atender os demais segmentos que compõem 
a nossa comunidade universitária.

Mas, enquanto nosso processo está parado 
desde 2010, grandes empresas ocupam a ilha 
do Fundão sem qualquer objeção, a exemplo 
da multinacional General Electric Company. 

Diretoria do Sintufrj

A sessão extraordinária do 
Conselho Universitário que debatia 
a Ebserh, na quinta-feira, dia 2, foi 
interrompida para que o pró-reitor 
de Pessoal, Roberto Gambine, 
desse um aviso inédito, já que 
tal fato nunca havia ocorrido na 
universidade:

“A UFRJ, neste momento, 
está sofrendo uma inspeção da 

INVASÃO

CGU faz blitz na UFRJ
Controladoria-Geral da União 
sobre sua força de trabalho. Estão 
no 8º andar da Reitoria entrando 
nos setores para confi rmar se as 
pessoas estão na sala trabalhando, 
inclusive estão requisitando a folha 
de ponto dos servidores.

Pedi para o superintendente 
Agnaldo Fernandes acompanhar 
essa inspeção de dois represen-

tantes da Controladoria-Geral da 
União e com o chefe da Auditoria 
Interna da UFRJ, o servidor Carlos 
Moreira. Pedi ao Agnaldo que não 
entregasse nenhum documento.”

Ação das entidades
Imediatamente dirigentes do 

Sintufrj e da Adufrj se dirigiram 
ao 8° andar da Reitoria, mas já 
não encontraram os auditores 
da CGU. Mais tarde Agnaldo Fer-
nandes deu informações sobre a 
ação inusitada da Controladoria. 

Ele disse que os dois fi scais, um 
homem e uma mulher, fi zeram 
“aferição de frequência” a partir 
de nomes pinçados no Siape (Sis-
tema Integrado de Administração 
de Recursos Humanos).

De acordo com o superinten-
dente de Pessoal, foram 20 servi-
dores que tiveram sua frequência 
checada pela CGU. Todos traba-
lhadores de setores da Pró-Reitoria 
de Pessoal ou lotados em unidades 
diretamente ligadas à PR-4, como 
DVST, Escola de Educação Infantil, 

Divisão de Transporte e Restauran-
te Universitário. As informações 
levantadas constaram do relatório 
preparado na hora pelos auditores. 

Agnaldo Fernandes acredita que 
a atitude da CGU foi motivada pelo 
documento do Tribunal de Contas 
de União (TCU) fazendo várias exi-
gências à UFRJ e que foi apresentado 
à universidade em abril.   

Para a direção do Sintufrj, o 
que a CGU fez foi desrespeitar a 
autonomia universitária, e isso 
não pode se repetir. 

O Seminário Nacional de Segu-
rança das Instituições Públicas de En-
sino Superior (Ipes) será realizado de 
23 a 28 de setembro, na Universidade 
Federal de Juiz de Fora. Em julho, os 
coordenadores nacionais e regionais 
se reunirão para organizarem o even-
to, conforme deliberou o Encontro 
de Vigilantes e Coordenadores de 
Segurança das Ipes realizado nos 
dias 22 e 23 de abril, em Brasília. 

O objetivo do encontro foi iniciar 

CATEGORIA

Segurança nas Ipes defi ne seminário nacional
a organização do Seminário Nacional 
de Segurança das Instituições Públicas 
de Ensino e debater temas importantes 
para o segmento, tais como capaci-
tação, terceirização e projetos de lei. 
Participaram cerca de 40 vigilantes 
e o Sintufrj enviou o coordenador 
regional Gutemberg Alves do Traco.

Concurso público
O encontro ratifi cou também 

a necessidade de a Fasubra se 

engajar na luta por abertura de 
concurso público para vigilante 
nas universidades. Nos dias 23 e 
24 de abril, os vigilantes foram 
ao Congresso Nacional entregar 
dossiê com as ocorrências regis-
tradas nos campi em todo o país, 
solicitar apoio à reivindicação de 
concurso público e fazer lobby pela 
aprovação de projetos de lei de 
interesse da segurança patrimonial 
das universidades. Eles reuniram-

se com o senadores Paulo Paim 
(PT-RS) e Ana Amélia (PP-RS), 
com a ministra de Direitos Hu-
manos, Maria do Rosário, e com 
os deputados Marco Maia (PT-RS) 
e Andreia Zito (PSDB-RJ). 

Segundo avalia Gutemberg, 
é importante que a Fasubra se 
empenhe na luta pela abertura de 
concurso público para vigilante, 
pois com isso estaria também evi-
tando a terceirização. “A categoria 
está envelhecendo e a maioria está 
em idade de se aposentar, a média 
de idade hoje é 50 anos. Esta é a 

questão que deve estar na ordem 
do dia. E a Fasubra deve encampar 
essa luta, pois a interlocução é dela 
com a Andifes, MEC e o Ministério 
do Planejamento. Não se repõe as 
vagas decorrentes de falecimentos 
e aposentadorias. Por quê? O cargo 
não está extinto nas universidades, 
que gastam muito com terceiriza-
ção, pois a verba vem do governo. 
Na UFRJ, por exemplo, são gastos 
R$ 2 milhões por mês com salários 
de vigilantes terceirizados. Só com 
a empresa é pago R$ 14 milhões 
ao ano’’, afi rmou.

CAMPUS DO FUNDÃO visto e dividido pelo Plano Diretor da UFRJ (imagem feita pela equipe técnica do Plano Diretor)
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1º de maio - dia do trabalhador

festa do Dia do Trabalha-
dor da CUT-RJ, antecipa-
da para 30 de abril, mo-

vimentou a Cinelândia, tradicional 
palco de manifestações políticas 
do Rio de Janeiro. A central, com 
a participação de sindicatos, mo-
vimentos sociais  e da população, 
das 14h às 22h, levou muito samba, 
chorinho, teatro e as bandeiras de 
luta da classe trabalhadora à praça. 
Nesse dia, houve também o protesto 
da CUT contra a aprovação da 
empresa Rio-Saúde (uma espécie 
de Ebserh para a saúde municipal) 
pela Câmara dos Vereadores. 

Segundo o presidente da CUT-
RJ, Darby Igayara, a data este ano 
teve um gosto muito especial, pois 
comemorou a conquista dos direi-
tos trabalhistas das trabalhadoras 
domésticas. Ele destacou também a 
festa da CUT como um contraponto 
às comemorações espetaculares de 
outras centrais, que atraem traba-
lhadores com sorteios de brindes, 
deixando à parte a luta política. O 
1º de Maio antecipado, de acordo 
com o dirigente, serviu para a 
central dialogar com a população 
e informá-la sobre a pauta de rei-

CUT leva cultura e política à Cinelândia
vindicações da classe trabalhadora, 
inclusive fortalecendo a campanha 
de redução da jornada de trabalho 
para 40 horas semanais.

Paralelamente ao protesto con-
tra a Rio-Saúde, dirigentes e militan-
tes feministas ratificaram a luta pela 
igualdade de direitos. Elas coloriram 
a Cinelândia de lilás, marcando seu 
protesto contra a violência cometida 
contra as mulheres, tanto na vida 
pessoal quanto na profissional. 

A secretária da Mulher Tra-
balhadora da CUT-RJ, Virgínia 
Berriel, falou sobre a necessidade 
do cumprimento, pela central e 
sindicatos, da divisão de 50% dos 
cargos de direção com as mulheres. 

Os diretores do Sintufrj Alzira 
Trindde, Francisco de Assis e 
Rodrigo Mello, que também 
integra a direção da CUT, parti-
ciparam da manifestação junto 
com alguns  militantes de base.

A festa foi animada pela bateria da 
Escola de Samba Estácio de Sá, pelo 
grupo de percussão da Escola de Mú-
sica Villa Lobos, pela Fina Batucada e 
pela Companhia de Emergência Tea-
tral, e encerrada com a apresentação 
do  conjunto Marias do Zé.

A
Fotos: Vanor Correia

DARBY Igayara (ao lado), povo na praça e o conjunto  
Marias do Zé , uma das atrações da festa cutista 

No dia 29 de abril o superinten-
dente-geral de Políticas Estudantis, 
Antônio José Barbosa, reuniu-se 
com os moradores do Alojamento 
Estudantil para informá-los 
sobre as obras e sobre as provi-
dências que estão sendo tomadas 
para a desocupação do prédio 
durante o período de reforma. 

Todos os estudantes que moram 
no alojamento – os oficiais e agre-
gados – podem aderir ao programa 
auxílio emergencial. As inscrições 
estarão abertas de 6 a 10 de maio, 
das 9h às 16h, no gabinete da Su-
perintendência Geral de Políticas 
Estudantis da UFRJ (SuperEst).

Obras de reforma
De acordo com o superin-

tendente, o objetivo da UFRJ é 
transformar o atual prédio numa 
residência estudantil com toda a 
estrutura necessária aos estudan-
tes, inclusive equipado para garan-
tir a acessibilidade aos alunos com 
deficiência físico-motora. “Temos 
um quadro de déficit de moradias 
e não há nenhuma possibilidade 
de deixarmos o atual prédio sem 
a reforma necessária para se 
transformar numa residência es-
tudantil”, afirmou Antônio José. As 
obras a serem iniciadas atenderão 
a uma antiga reivindicação do 
movimento estudantil da UFRJ.

Alojamento entra em reforma e UFRJ disponibiliza auxílio emergencial

Programa emergencial
Como o prédio do Alojamento 

foi construído em blocos, a de-
socupação será feita por blocos, 
evitando sua desativação total. O 
planejamento dos engenheiros é 
recuperar um bloco no primeiro 
ano. Depois, retornariam com os 
alunos para o bloco reformado e 
esvaziariam o segundo bloco. 

Aos alunos moradores que 
optarem pela desocupação dos 
quartos durante as obras será dado 
o benefício moradia emergencial 
no valor de R$ 800,00, além do 
auxílio-transporte integral: R$ 
165,00 para o bilhete carioca e R$ 
297 para o bilhete único. A adesão 
voluntária a este programa prevê a 
incorporação ao benefício também 

dos alunos agregados (moradores 
não oficiais do alojamento). O 
superintendente destacou que os 
alunos que desejarem aderir ao 
programa emergencial, indepen-
dente de qual bloco esteja em obras, 
poderão fazê-lo.

Módulo a módulo 
A recuperação total do prédio do 

Alojamento Estudantil integra o pro-
jeto de revitalização e humanização 
da Cidade Universitária, conforme 
estabelecido no Plano Diretor da 
UFRJ. Serão reformados o telhado, 
módulos, quartos e corredores. Antô-
nio José informou que a expectativa 
– se tudo correr conforme o previsto 
– é de que a etapa inicial das obras 
seja concluída até o início de 2015, 
mas um bloco já estaria pronto para 
reocupação dos alunos ainda no 
primeiro semestre de 2014.

Além da reforma do telhado, 

estão em andamento os trabalhos 
para o projeto executivo de rees-
truturação e revitalização de todo 
o primeiro andar. Está em curso 
também, sob a responsabilidade 
da SuperEst, em parceria com o 
Sistema de Bibliotecas e Informação 
da UFRJ (Sibi), o projeto de revitali-
zação da biblioteca local. O objetivo 
é transformá-la em área de leitura, 
lazer e cultura.

Mais vagas
O projeto de revitalização e 

o plano diretor preveem a cons-
trução de um novo complexo 
residencial com mais 500 vagas, 
com recursos do Programa de Re-
estruturação e Expansão da UFRJ, 
em frente ao Centro de Tecnolo-
gia, e outro com mais 250 vagas 
nas proximidades da Faculdade 
de Letras. A obra do prédio do CT 
tem previsão de 600 dias.

UFrJ

ANTÔNIO José Barbosa
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ANTIRRACISMO

A luta pela igualdade racial 
para o movimento sindical deve 
ser uma pauta permanente e 
prioritária. Precisamos introduzir 
nos congressos dos sindicatos de 
base as resoluções que trabalhem 
a questão. Há datas importantes 
que se apresentam como um 
calendário de lutas. Precisamos 
nos apropriar de dados do Ipea, do 
Dieese e de outros institutos sérios 
de pesquisa para conhecermos 
o quadro real das trabalhadoras 
e trabalhadores negros e negras 
deste país. 

O racismo no ambiente de 
trabalho na maioria das vezes 
está embutido no assédio moral, 
em piadas e em outras formas 
de discriminação. Precisamos 
refl etir e ampliar nossas ações em 
defesa da igualdade racial, contra 

“Os avanços no combate à 
desigualdade racial” foi o tema do 
seminário realizado pela Fasubra 
no dia 25 de abril, com o objetivo 
de construir um encontro nacio-
nal para discutir as políticas sobre 
a questão racial brasileira. Três 
integrantes do GT-Antirracismo do 
Sintufrj participaram do evento: o 
coordenador de Políticas Sociais, 
Genivaldo Santos de Almeida, Clério 
Rosa e Geraldo Teotônio da Silva.

A diretoria da Fasubra pontuou a 
importância de se discutir o tema no 
Brasil. “Não só historicamente, mas 
atualmente os negros são excluídos 
da sociedade. Eles têm direitos que 
não são cumpridos. É necessário 
estabelecer debates e metas para que 
haja uma redução da desigualdade 
social. Essa foi a intenção da Fasubra 
ao organizar esse seminário”. 

Os coordenadores de Raça e 
Etnia da Fasubra, Charles Brasil 
e Sônia Baldez, exibiram o vídeo 
“Racism Doll”, que se encontra 
disponível no YouTube. A pales-
trante convidada foi Tatiana Dias 
Silva, coordenadora de Igualdade 
Racial e técnica de Planejamento 
e Pesquisa do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea). 

Superar o racismo no mundo do trabalho: um desafi o do movimento sindical
a homofobia, o machismo, a in-
tolerância religiosa, especialmente 
as praticadas contra as religiões de 
matrizes africanas, que são as mais 
discriminadas.

Precisamos organizar os traba-
lhadores para a conscientização e 
discussão da igualdade de oportu-
nidade no emprego, priorizando 
a aplicação da Convenção 111 
da OIT através da inserção de 
cláusulas de igualdade de opor-
tunidades nos acordos coletivos e 
nos congressos sindicais.

É preciso denunciar o exter-
mínio da juventude negra das 
periferias a quem o Estado se 
apresenta através da violência 
policial. Precisamos orientar os 
jovens trabalhadores a denunciar 
as abordagens policiais agressivas, 
racistas, machistas e homofóbicas. 

Sem incorporar a juventude negra 
como prioridade para organização 
dos trabalhadores, difi cilmente al-
cançaremos mudanças estruturais 
que nos encaminhem rumo ao 
socialismo. 

O abandono do Estado também 
é sentido pelo jovem trabalhador 
do campo, que não encontra polí-
ticas de permanência e convivência 
com o meio rural, e se depara com 
a difi culdade de acesso à educação 
e com a concentração de terra, 
elementos que impossibilitam 
qualquer desejo de ascensão. 

As mulheres jovens trabalha-
doras quando negras ocupam alar-
mantes índices de desigualdade no 
mundo do trabalho. Nas cidades 
sofrem com baixos salários, assé-
dio, racismo. Os adolescentes tra-
balhadores que ocupam os postos 

de menores aprendizes e primeiro 
emprego sofrem ainda com a falta 
de organização sindical, e sem 
fi scalização são alvos de trabalho 
insalubre e precário.

Vamos incluir nos programas 
de formação temas transversais 
relativos à população negra, como 
saúde do povo negro. Elaborar 
estratégias de intervenção nos 
Conselhos Universitários para que 
seja incluída na grade curricular 
a temática “História e Cultura 
Afro-Brasileiras”, cumprindo a Lei 
nº 10.639/03.

Devemos atuar nas secretarias 
de educação municipal e estadual 
para que a lei seja cumprida 
nos estabelecimentos de ensino 
fundamental e médio públicos e 
particulares, para que as políticas 
de ações afi rmativas sejam im-

plantadas contemplando políticas 
de permanência. 

Temos que lutar pela igualdade 
de oportunidades no acesso à 
relação de emprego e sua manu-
tenção, independente de raça ou 
cor, promovendo campanhas de 
conscientização e orientação a 
gestores no sentido de prevenir prá-
ticas discriminatórias. Exigir dos 
órgãos competentes a apuração 
dos casos de discriminação racial 
denunciados, que tenham sido 
praticados contra trabalhadores no 
cumprimento das suas atividades.

Noelma Sandra é auxiliar 
de enfermagem, professora de 

História, cursando 
especialização em 

Educação para as relações 
étnico-raciais, e suplente da 

direção nacional da Fasubra

ARTIGO

Opinião dos participantes do Sintufrj

Fasubra organiza encontro nacional
Este foi o resultado do seminário realizado pela Fasubra, que reuniu
80 participantes e representantes de 18 sindicatos da base da Federação

“O seminário restabeleceu a 
discussão na Fasubra sobre a de-
sigualdade racial. E foi importante 
o resgate histórico feito pelo mili-
tante João Paulo, que relembrou 
a criação nos anos 1990, durante 
congresso da Federação em Belo 
Horizonte, do primeiro grupo de 
trabalho antirracismo da Fasubra. 
Educação e juventude será o tema 
do encontro nacional que estamos 
construindo.”

Clério Rosa

“Gostei, porque, como o debate 
foi amplo, todos se atualizaram 
sobre os principais temas que 
envolvem a desigualdade racial.  
Aliás, a intenção da Fasubra foi 
mesmo essa. Agora, é esperar pelos 
desdobramentos.” 

Genivaldo Santos de Almeida

“Foi uma maravilha. A discus-
são foi ampla e acompanhada de 
decisões específi cas. Saímos de lá 
com a intenção de exigir mais dis-
cussão e ação do nosso Sindicato 
em relação à desigualdade racial.”

Geraldo Teotônio da Silva

Mudanças importantes
A palestrante convidada, Tatiana Dias Silva, coordenadora 

de Igualdade Racial e técnica de Planejamento e Pesquisa do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), apresentou 
dados surpreendentes sobre a educação fundamental, média 
e superior da população negra brasileira da última década: 
1999 a 2009. Como, por exemplo, que houve redução da taxa 
de analfabetismo um pouco superior à registrada para a popu-
lação branca. “Se em 1999 a taxa de analfabetismo entre os 
negros equivalia a 2,38 vezes a taxa da população branca, em 
dez anos esta diferença experimentou um pequeno decréscimo 
(2,27). De fato, a taxa relativa a população negra em 2009 
era superior àquela correspondente à população branca no 
início da década de 1990 (10,6%  em 1992)”, afi rmou Tatiana.

Porém, de acordo com a estudiosa, mais do que facilitar 
a entrada de negros nas universidades federais, é necessário 
valorizar os aspectos que foram negligenciados da matriz 
África, desde o âmbito familiar à educação básica: “O en-
sino da cultura africana é necessário para que se entenda 
a origem negra no Brasil. Deve haver um estabelecimento 
de metas para forçar a máquina pública a fi m de reduzir a 
desigualdade racial”. 

Conclusões
O debate foi caloroso e ao fi nal a conclusão da maioria foi 

que os avanços foram tímidos e que a dívida com a comunidade 
negra ainda é muito grande. “Não é porque se estabelece um 
sistema de cotas para negros que o problema do acesso está 
resolvido. É necessária uma política de assistência estudantil 
para que os cotistas possam permanecer na universidade até se 
formarem", disse um participante. O combate ao preconceito 
na formação de professores foi citado como um ponto funda-
mental, assim como a necessidade de se combater o racismo 
junto às crianças para que elas cresçam como elementos 
transformadores da sociedade racista em que vivem.

A violência do Estado contra os jovens negros foi também 
outro ponto criticado no debate: “Qual foi o avanço que con-
quistamos? Quando você vê um fi lho seu sendo espancado 
pela polícia porque é negro, você percebe que não houve 
avanço nenhum”, afi rmou um militante do movimento 
negro da Fasubra. 
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Atenção para a agenda da semana:
Quarta-feira, dia 8, às 14h

Hora de decisão na UFRJ

Esta será uma semana agitada na universidade e os técnicos-administrativos em educação têm uma agenda extensa 
a cumprir em nome da autonomia universitária.

A novidade é que a plenária nacional da Fasubra que discutirá conjuntura e Ebserh será realizada no Rio de Janeiro. 
Portanto, a nossa categoria é anfi triã de dezenas de companheiros de várias partes do país esta semana.

Plenária Nacional da Fasubra. Local: auditório do Hotel Rio's  
Presidente Hotel. Endereço: Rua Pedro I, nº 19, Centro da Cidade. 

Realização do seminário nacional sobre a Fundação de Previdência Complementar do Servidor
Público Federal (Funpresp). Local: auditório do Quinhentão (prédio do CCS /bloco K).

Quinta-feira, dia 9, às 9h
Assembleia-ato, no hall da Reitoria, Cidade Universitária.
Pauta: Votação da Ebserh no Conselho Universitário e eleição de delegados à plenária da Fasubra.
Ida ao Consuni: a UFRJ estará decidindo se entrega ou não os seus HUs à administração de uma 
empresa privada. Local: 2° andar do prédio da Reitoria.

Sexta-feira, dia 10, e sábado, dia 11


	Jornal1027p2
	Jornal1027p3
	Jornal1027p4
	Jornal1027p5
	Jornal1027p6
	Jornal1027p7
	Jornal1027p8
	Jornal1027p9
	Jornal1027p10
	Jornal1027p11
	Jornal1027p12

