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Em defesa dos HUs, da autonomia 
universitária e do SUS

A luta para impedir que a ebserh assuma o controle dos hospitais universitários continua.  
O Sintufrj foi às ruas e agitou a Cidade universitária na terça-feira, 11, e na quarta-feira, 12 – dia Nacional 
de Luta dos Servidores Públicos Federais. A direção participou de panfletagem e debates, e convocou para o 
ato público que a uniRio realizou em frente ao hospital universitário Grafée e Guinle. enquanto isso, a uFRj 
instalou o Grupo Técnico do Consuni que fará o diagnóstico dos hus. Páginas 3, 4 e 5  

Arraiá do Sintufrj 
Será no dia 12 de julho, a partir das 16h, na 
Praça Jorge Machado (praça da Prefeitura 
Universitária). 
Período de inscrição para montagem de 
barracas na festa: de 18 a 21 de junho, das 
9h às 17h, na sede da entidade.
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Campeonato de Futebol Society

A reunião preparatória para 
o V Encontro Nacional de Negros, 
Negras e Militantes Antirracismo 
da Fasubra, realizada dias 3 e 4 de 
junho, em Brasília, teve a participa-
ção de representantes de 10 entida-
des de base da Federação e definiu  
data, local e temário do evento. 

O coordenador de Organiza-
ção e Política Sindical do Sintufrj,  
Boaventura Souza Pinto, e o técni-
co-administrativo da UFRJ e mili-
tante do movimento negro, Clério 
Francisco Rosa, participaram das 
discussões e das deliberações repre-
sentando a categoria na UFRJ.

Deliberações
A preparação do encontro é 

tarefa da Coordenação de Raça e 
Etnia da Fasubra, com o apoio dos 
militantes de base. Nessa primeira 
reunião preparatória ficou decidido 
que o tema do encontro será “Edu-
cação, Saúde e Segurança Pública: 
Uma História de Conquistas e Desa-
fios do Movimento Negro”, e que a 
data provável para sua realização 
será de 6 a 10 de agosto, na cidade 
de São Luís, no Maranhão. 

O tema principal será dividido 

Fasubra prepara V Encontro Nacional de Negros e Negras

em três mesas, com suas transver-
salidades. 

“Por exemplo, a mesa da 
Educação discutirá a LDB (Lei n° 
10.639/2003.), ações afirmativas, 
políticas de permanência do aluno 
na universidade, cotas. A de Saú-
de, a anemia falsiforme, o SUS, o 
Plano Nacional de Saúde da Po-
pulação Negra de 2009, e a de Se-
gurança, a redução da maioridade 
penal, sistema carcerário brasileiro, 

violência contra a juventude e a 
internação compulsória. Os temas 
se comunicam e as situações en-
volvem prioritariamente negros e 
negras”, afirmou o coordenador da 
Fasubra, Charles Batista.   

A escolha de São Luís para 
realização do evento foi por dois 
motivos: ser uma cidade história e 
abrigar Alcântara, uma localidade 
Quilombola que servirá como cam-
po para atividades práticas do en-

contro: pesquisa para identificação 
dos problemas existentes na área da 
educação. 

Observações de um militante
De acordo com Clério Rosa, que 

participou ativamente da reunião 
em Brasília, os informes das entida-
des de base presentes evidenciaram 
a falta de investimento das direções 
sindicais na formação de conteúdo 
dos seus militantes e na organiza-

ção de eventos para discutir temas 
de interesse da população negra 
dentro das universidades, assim 
como de toda a sociedade. 

“A maioria dos presentes re-
latou o não comprometimento 
relacionado à aplicabilidade das 
políticas de ações afirmativas que 
fizeram parte do IV Encontro da 
Fasubra, realizado em 2008”, cons-
tata Clério. “Mas, após cinco anos, 
nós, negros e negras das entida-
des de base da Fasubra, estamos, 
mais uma vez, reconstituindo a 
história de luta pela igualdade de 
oportunidade em todo o contexto 
das políticas públicas, na busca 
de pleno direito à cidadania, se-
gundo a Constituição”, afirmou o 
militante, lamentando a “falta de 
vontade política das autoridades 
em investir em educação e garantir 
a formação cidadã de todos os bra-
sileiros indiscriminadamente. Por 
isso é necessário que o movimen-
to negro constituído nos diversos 
segmentos das entidades de base 
se mobilizem para impor ações 
propositivas com a finalidade de 
reduzir danos sociais sofridos pelos 
grupos etnicorraciais.”   

REPRESENTANTES das entidades, entre eles, Clério (abaixado), e Boaventura (último à direita)

IFCS discutirá segurança e saúde

Seleção de fiscais de prova

A subsede do Sintufrj no Hospi-
tal Clementino Fraga Filho reabriu, 
mas somente para as atividades das 
oficinas e reunião do grupo de AA 
na UFRJ. Veja o calendário:

Às segundas-feiras: 
Patchwork – 9h às 12h
Dança de Salão – 13h às 14h

Às quartas-feiras:
Música (violão e cavaquinho) 
– 13h às 14h
Reunião do AA – 15h às 17h

Às quintas-feiras:
Pintura – 9h às 16h

Nota de falecimento
Com pesar informamos o fale-

cimento do técnico-administrativo 
em assuntos educacionais Vivaldo 
Lima Magalhães, ocorrido no dia 
13 de abril, em decorrência de in-
farto agudo do miocárdio. Vivaldo 
iniciou sua carreira na universida-
de no dia 1° de junho de 1965 e 
aposentou-se em 5 de outubro de 
1995. Na época, ele trabalhava no 
ITP, hoje IDT.   

Formado em jornalismo, Vi-
valdo militou no movimento sin-
dical da categoria desde a antiga 
Asufrj. Como bom lutador, em vez 
de abater-se com a distrofia mus-
cular que o consumia, o servidor 
abriu uma nova frente de luta e 
tornou-se, no final da década de 
1990, um dos fundadores da Asso-
ciação Carioca de Distrofia Mus-
cular (Acadim). 

O Instituto de Filosofia e Ciências 
Sociais (IFCS) realiza, no dia 27 de 
junho, das 9h às 17h, no salão nobre, 
o Seminário sobre Segurança e Saú-
de do Trabalhador. O evento, aberto a 
todos os servidores da UFRJ, discutirá 
a eleição das Comissões Internas de 
Saúde do Servidor Público (Cissps) e a 
implantação de Brigadas de Incêndio.    

A Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) 
informa aos funcionários e estudan-
tes que selecionará fiscais para a pro-
va do concurso público para ingresso 
de técnicos-administrativos na UFRJ. 
Atenção para o calendário:
Período de inscrição para con-
correr à seleção: das 10h do dia 

3/6 às 17h do dia 14/6.
Período de confirmação de parti-
cipação: das 10h do dia 24/6 às 17h 
do dia 25/6.
Aplicação da prova: 7/7/2013.
Faça sua inscrição acessando o 
link HTTP//fiscalizacao.pr4.ufrj.
br/fiscalizacao.

A Coordenação de Esportes e 
Lazer está organizando com os 
representantes das unidades o 1º 
Campeonato de Futebol Society do 
Sintufrj. Na quarta reunião de or-
ganização, dia 12 de junho, algu-
mas decisões foram tomadas. São 
elas: Todo representante de equipe 
fará parte da Comissão Organi-
zadora automaticamente; Cada 
equipe poderá inscrever no máxi-

mo 16 atletas; Poderão ser inscri-
tos quatro prestadores de serviço. 
Estes devem comprovar vínculo 
com a UFRJ, prestar serviço den-
tro do campus e ter no mínimo 30 
anos de idade.

Próxima reunião
Será no dia 19 de junho, às 

15h30, na sede do Sintufrj e discu-
tirá a inscrição de filho de funcio-

nários, regulamento, entre outros 
assuntos.

Inscrições
As inscrições para o campeona-

to encerram-se no dia 3 de julho.

Amistoso
No dia 20 de junho, às 16h, no 

campo da Prefeitura, será disputa-
da a partida HU x Química.

Atividades na subsede no HU

OFICINA de Dança abre os trabalhos na subsede
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O reitor Carlos Levi instalou na 
terça-feira, 11, o Grupo Técnico 
que irá fazer o diagnóstico dos 
hospitais universitários da UFRJ e 
preparar estudos para elaboração 
de modelos de gestão para essas 
unidades de saúde. No mesmo dia, 
o Boletim da UFRJ trouxe publicada 
a Portaria n° 6675 que institui o 
grupo, conforme decisão aprovada 
na sessão do Conselho Universitário 
(Consuni) em 23 de maio. 

Desde terça-feira, portanto, co-
meçou a contar o prazo de 60 dias 
para que os especialistas indicados 
pelos integrantes da Comissão de 
Acompanhamento do Consuni 
apresentem os resultados do tra-
balho que realizarão. “Trata-se 
de um assunto de altíssima impor-
tância para a nossa universidade 
e o trabalho de vocês e decisivo. 
Sintam-se apoiados”, afirmou o 
reitor aos professores e técnicos-
administrativos integrantes do 
GT presentes à reunião no salão 
de sessões dos órgãos colegiados.  

Na reunião do Conselho Uni-
versitário de quinta-feira, 13 
de junho, no entanto, houve 
questionamento sobre a falta de 
definição mais precisa da comissão 
encarregada de acompanhar os 
trabalhos do grupo de especialistas. 
A portaria publicada no Boletim da 
UFRJ é omissa em relação ao as-
sunto. A comissão técnica, segundo 
deliberação da reunião do Consuni 
do dia 23 de maio, tem que ser 
acompanhada pela comissão de 
conselheiros designados para isso.

Divisão do trabalho
O Grupo Técnico foi dividido 

por áreas de conhecimento com-
postas pelas seguintes pessoas: 

Finanças e Compras – profes-
sor Adilson de Oliveira (Instituto de 
Economia), professora Eliane Sou-
za Campos dos Reis (Faculdade 
Nacional de Direito) e os técnicos-
administrativos George Pereira da 
Gama Júnior (PR-3) e Marcelo da 
Silva Gonçalves (PR-6).

Direito Administrativo – pro-
fessora Carmem Lucia Macedo 
(Faculdade Nacional de Direito).

Gestão de Pessoal/Direito 
Trabalhista – professor Kleber 
Figueiredo (Coppead), professora 
Maria Teresa Correia Coutinho 
(Faculdade de Administração e 
Ciências Contábeis), professora  
Danielle Gabrich Gueiros (Fa-
culdade Nacional de Direito), 
professor Ivan Simões Garcia 
(Faculdade Nacional de Direito), 

Grupo Técnico inicia diagnóstico 
dos hospitais universitários da UFRJ

Roteiro de trabalho
A professora e conselheira Diana Maul, que atuará como uma espécie 

de coordenadora da Comissão de Acompanhamento do grupo técnico 
(que ela denomina de Comissão Técnica proposta pelo Consuni), leu uma 
proposta de roteiro para o desenvolvimento do trabalho do grupo técnico:  

a) - Relatório recente da situação atual do Complexo Hospitalar 
da UFRJ.

b) - Proposta de gestão das unidades hospitalares apresentadas no 
Consuni pelo conselheiro Roberto Leher.  

Além disso, garantiu Diana Maul em sua proposta de roteiro, “podem 
ser solicitadas pela comissão (grupo técnico), ou a ela espontaneamente 
encaminhados, outros documentos das unidades acadêmicas que têm 
os hospitais como unidades de treinamento; de outras unidades; de 
especialistas que desejem se manifestar sobre o assunto em pauta.

técnica-administrativa Maria 
Tereza da Cunha Ramos (Teca, da 
PR-4) e o técnico-administrativo 
Jorge de Azevedo Freitas (PR-4).

Planejamento em Saúde – 
professora Lígia Bahia (Faculdade 
de Medicina|).

Tecnologia da Saúde – pro-
fessora Rosimary Terezinha de 
Almeida (Coppe), professor Flávio 
Fonseca Nobre (Coppe) e o pro-
fessor Roberto Macoto Ichinose 
(Coppe).

Ouvidoria – professora Cristina 
Ayoub Riche (Ouvidora da UFRJ) 
e a técnica-administrativa Nilza 
Maria de Mendonça (Ouvidoria).

Reitor esclarece dúvidas
O reitor garantiu que o grupo 

técnico terá todo o apoio logístico 
necessário para trabalhar e tam-
bém pôs o seu gabinete à disposi-
ção, dizendo que a chefe de gabine-
te Angela Uller atenderá qualquer 
demanda dos profissionais.  Carlos 
Levi também informou que os 
titulares poderão indicar outros 
nomes para compor o grupo, se 
acharem necessário ampliar a 
participação de especialistas com 
vistas ao cumprimento do prazo, 
que, frisou, não será estendido. 

Por ordem do reitor, o gabinete 
iria preparar para cada especialista 

um pacote contendo todo o ma-
terial impresso sobre os hospitais 
universitários elaborados pela 
Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebersh) e outros que 
houvessem. Carlos Levi sugeriu 
que os especialistas de todos as 
áreas “se reunissem regularmen-
te para evitar que divergências 
muito grandes atrapalhassem a 
convergência”. 

Não é tarefa do grupo técnico, 
esclareceu o reitor, indicar “se 
é para a universidade assinar 
contrato com A ou B, mas apenas 
dizer à universidade que, diante 
da demanda efetiva e das queixas 

graves da população, como a UFRJ 
pode abordar essas questões”. 

Primeira reunião do GT
Nesta segunda-feira, dia 17, às 

13h30, o grupo técnico se reunirá 
na Reitoria integralmente para 
ouvir a exposição oral dos cerca de 
12 documentos existentes sobre os 
HUs pelas professoras Lígia Bahia, 
da Faculdade de Medicina, e Ivani 
Bursztyn, do Instituto de Estudos 
em Saúde coletiva. Quem solicitou 
a exposição foi o professor Adil-
son de Oliveira, que manifestou 
preocupação com o prazo para 
conclusão das tarefas. 

REUNIÃO de instalaçãoi do Grupo Técnico: nem todos os 
especialistas indicados cujos nomes cosntam da portaria 
compareceram, mas confirmaram que participarão do 
trabalho que deverá ser concluído até o mês de agosto 

DIANA  Maul: á frente da Comissão de Acompanhamento
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ação sindical

Funcionários, professores e estu-
dantes da UniRio que lutam contra a 
privatização dos serviços de saúde do 
Hospital Universitário Gaffrée e Guinle 
– referência em tratamento de aids – 
denunciam a pressão do governo fe-
deral para impor a Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (Ebserh) à 
instituição com ato e debate realizado 
na terça-feira, dia 11 de junho. Diri-
gentes do Sintufrj, da Adufrj e parla-
mentares participaram das atividades.

A manifestação foi realizada 
pelos estudantes pela manhã, em 
frente ao hospital, quando parte da 
Rua Mariz e Barros, na Tijuca, foi 
interditada ao trânsito de veículos. 
À tarde, os três segmentos organi-
zaram um debate no auditório do 
hospital universitário. 

MEC quer o caos
Há duas semanas, funcionários 

terceirizados da unidade foram demi-
tidos e enfermarias foram fechadas. 
Em nota, a direção justificou a me-
dida alegando falta de recursos e afir-
mando que apenas houve redução do 
atendimento e não interrupção dos 
serviços. De acordo com a comuni-
dade acadêmica, o MEC deliberada-
mente não repassou verba para levar 
o hospital ao caos.  

A luta na UniRio contra a imposi-
ção da Ebserh pelo governo está cres-

Sintufrj faz panfletagem no HU e alerta extraquadro 
sobre a grande mentira chamada Ebserh  

No Dia Nacional de Luta dos Ser-
vidores Públicos Federais – 12 de ju-
nho – a direção do Sintufrj e apoia-
dores promoveram panfletagem 
em frente ao Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (HUCFF) 
para alertar os trabalhadores daque-
la unidade de saúde sobre os perigos 
da adesão da universidade à Empre-
sa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh) e também convocá-los 
para a apresentação, organizada 
pela Frente de Luta em Defesa dos 
HUs da UFRJ, da proposta alternativa 
formulada em conjunto pelo Sintu-
frj, Adufrj e DCE Mário Prata.

Além do Jornal do Sintufrj com 
encarte especial esclarecendo todas 
as dúvidas sobre a Ebserh,  os sindi-
calistas panfletaram um documento 
dirigido aos extraquadro dos HUs. 
A maioria desses trabalhadores há 

anos, prestam serviços nos HUs da 
universidade sem qualquer vínculo 
empregatício, e atualmente sofrem 
tentativas de manipulação pelos de-
fensores da Ebserh, que, para contar 
com o apoio deles, mentem dizendo 
que se a empresa assumir a gestão 
dos hospitais os problemas trabalhis-
tas deles serão resolvidos.

“O Sindicato está informando 
bem”, elogiou Maria José da Sil-
va, lotada no  CTI do HUCFF. Ela, 
inclusive, colaborou com a panfle-
tagem e também conversou com 
colegas de trabalho. A funcionária 
disse que vai às  assembleias  e pro-
cura se inteirar sobre as iniciativas 
do movimento sindical na univer-
sidade para informar os colegas. A 
servidora admite que a situação do 
HUCFF é crítica, mas, em lugar de 
defender a entrada da Ebserh, quer 

que “o governo cumpra com a par-
te dele”, que é destinar mais recur-
sos para os HUs. 

Estavam no ato os coordena-
dores do Sintufrj Alzira Monteiro, 
Carlos Alberto da Silva, Francisco 

UniRio mobiliza contra a Ebserh
Manifestação e debate, realizados dia 11 pela comunidade universitária da UniRio, contaram com 
o apoio e a participação da direção e colaboradores do Sintufrj e de outras entidades sindicais

cendo, assim como ocorreu na UFRJ. 
A primeira vitória alcançada pela co-
munidade daquela universidade foi a 
mesma conquistada pela da UFRJ: o 
conselho universitário não aprovou a 
adesão da instituição à Ebserh e, sim, 
o adiamento da discussão e a criação 
de uma comissão dos três segmentos 
para levantar os problemas do Hospi-
tal Universitário Graffée e Guinle. 

Debate 
No debate, que durou três ho-

ras, trabalhadores e estudantes da 
UniRio conheceram o histórico da 

luta contra a privatização do servi-
ço de saúde e de criação da Ebserh, 
assim como também discutiram 
sobre os riscos de se perder a au-
tonomia universitária ao entregar 
a gestão do hospital a uma em-
presa privada. A apresentação foi 
feita pela diretora da Associação 
dos Docentes da UniRio, Viviane 
Nervaes. O coordenador-geral do 
Sintufrj Francisco de Assis relatou 
as ações da comunidade univer-
sitária da UFRJ contra a Ebserh, 
avaliando a necessidade de uma 
luta conjunta das universidades 

federais do Rio de Janeiro. 
“Promovemos debates e con-

seguimos o apoio de membros do 
Conselho Universitário, o que re-
sultou na criação de uma comis-
são da universidade para apontar 
soluções para os nossos HUs. Aqui, 
na UniRio, o resultado também foi 
positivo. Na UFRJ, a comissão não 
tem a participação das entidades, 
mas se for necessário pressiona-
remos. Precisamos também fazer 
um trabalho com os trabalhado-
res terceirizados, que acham que 
a solução para a precariedade 

de sua condição de trabalho é a  
Ebserh. Reiteramos que é pri-
mordial a abertura de concurso 
público e contratação pelo Regi-
me Jurídico Único. Conseguimos 
avançar e ganhar tempo, mas 
nesta luta eu acredito que  ações 
conjuntas das nossas quatro uni-
versidades no Rio de Janeiro re-
forçará a mobilização”, afirmou 
Francisco de Assis.

O presidente da Associação 
dos Servidores Técnico-Adminis-
trativos da UniRio, Oscar Gomes 
da Silva, agradeceu a participação 
de todos e o apoio das entidades 
sindicais de docentes e funcioná-
rios do Rio de Janeiro às atividades 
organizadas por eles. Ele reiterou 
que a comunidade da UniRio pros-
seguirá resistindo e pressionando 
para que o projeto da Ebserh não 
prospere. O sindicalista propôs a 
realização de um encontro entre 
as quatro universidades, reitores, 
Tribunal de Contas, Procuradoria 
Pública do Estado do Rio de Janei-
ro, com convite à imprensa. “Nós 
sabemos que não existe nada que 
venha da Ebserh que seja melhor 
do que a competência e a quali-
dade existente nas nossas univer-
sidades. Nesse encontro vamos 
falar  tudo e desmascarar a farsa 
Ebserh”, disse Oscar. 

Carlos, Gloria Pagano e Rubens de 
Moraes,  e o apoiador Nelson Alves 
Marinho.

Fotos: Renan Silva

MIGUEL, coordenador Rubens Nascimetno Zezé, e o coordendor Francisco Carlos

FRANCISCO de Assis COORDENADORES e colaboradores do Sintufrj no evento
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ação social 

A Frente de Luta em Defesa 
dos HUs foi ao Hospital Univer-
sitário Clementino Fraga Filho 
(HUCFF), no dia 12, discutir com 
os trabalhadores da unidade uma 
proposta alternativa para todos os 
HUs da UFRJ. A reunião ocorreu às 
10h30, na sala Umberto Perrota, 
no 12º andar, e os palestrantes 
foram os professores Maria Malta, 
do Instituto de Economia, Roberto 
Leher, da Faculdade de Educação, 
e Nelson Souza e Silva, diretor do 
Instituto do Coração Edson Saad. 
Eles apresentaram pontos para re-
flexão e construção de um projeto 
autônomo.

Roberto Leher apontou que nos 
HUs, particularmente no HUCFF, 
o problema mais dramático é o 
de pessoal. De acordo com dados 
da PR-4, há nos HUs da UFRJ 
pouco mais de 1.200 trabalhadores 
com contratos terceirizados, em 
atividades-fim e meio. E explicou 
que são três os argumentos para 

Debate no HUCFF discute alternativa autônoma para os HUs
justificar a Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (Ebserh) 
como solução.

No primeiro, a possibilidade de 
realizar concursos de forma ágil e 
flexível, diferentemente do que é 
feito pelo Regime Jurídico Único; no 
segundo, a agilidade na aplicação 
de recursos; e, no terceiro, o de que 
não se consegue captar profissionais 
de muito boa qualidade porque os 
salários pagos pela universidade 
são muito baixos, e com a Ebserh 
haveria a possibilidade de captação 
de recursos humanos de forma mais 
agressiva. 

De acordo com Leher, o argu-
mento de que a Ebserh permite 
contratação de forma célere não 
é verdadeiro, pois todos terão que 
se submeter a concurso público, 
uma exigência da legislação. 
Por outro lado, a contratação por 
tempo indeterminado, prevista na 
Ebserh, também pode ocorrer no 
RJU. Como também não é verdade 

que os recursos possam ser movi-
mentados com mais liberdade. “É 
importante destacar que o nó fun-
damental da agilidade de recurso 
decorre de licitações, problema que 
temos que enfrentar de forma mais 
ampla. Resolver a particularidade 
do funcionamento da universi-
dade passa essencialmente por 
problemas de gestão financeira, 
mas os recursos necessários para 
o funcionamento dos hospitais já 
são objeto hoje de uma política 
especial, o chamado Programa 
Nacional de Reestruturação dos 
Hospitais Universitários Federais 
(Rehuf), que não está vinculado 
ou condicionado à adesão à Eb-
serh”, lembrou. 

Indicadores precisam
ser repensados

Maria Malta explicou que se os 
hospitais compusessem uma rede, 
os recursos dos hospitais poderiam 
dobrar. Como a matriz para dis-

DEBATE qualificado expõe dados novos sobre os HUs   

“É preciso entender o contexto histórico”

tribuição de recursos do MEC leva 
em contra indicadores como porte 
(número de leitos ativos); desem-
penho (relação funcionários/leito) 
e integração com o SUS, a atuação 
em rede ampliaria os recursos de 
financiamento.

O estudo preparado pela pro-
fessora demonstrou que, segundo 
a matriz do MEC, a soma dos 
recursos recebidos separadamente 
por cada um dos hospitais univer-
sitários poderia aumentar e muito 
se atuassem em rede (somando 
790 leitos): de 5,33% do total de 
recursos destinados aos hospitais 
universitários para 8,71%.

Maria Malta apresentou dados 
específicos do HUCFF, baseada no 
Rehuf, na PR-4 e no relatório da 
Ebserh, em particular sobre a situ-
ação de pessoal. São 2.301 profis-
sionais do RJU e 752 terceirizados; 
entre os docentes há 361 médicos 
e 73 de outras áreas. Há 235 leitos 
e 13 funcionários por leito; e 2,2 

médicos por leito. O Hospital 
Universitário de São Paulo, por 
exemplo, que é especializado e do 
porte do HUCFF, tem 215 leitos e 
uma relação médico/leito de 2,5. 

O estudo, segundo a professo-
ra, leva a questionar qual é de fato 
a questão de pessoal nos HUs. Ela 
conta que recebeu o relatório da 
Ebserh e verificou que dos 2.301 
funcionários do RJU no HUCFF só 
permanecerão no hospital 1.899. 
E questiona: “Portanto, 402 fun-
cionários, que não sabemos quem 
são, serão dispensados. Isso está 
escrito no relatório do RJU. Para 
onde vão? Quem são estes 402? Se a 
gente pode dispensar funcionários 
(no HUCFF), por que vai contratar? 
Então, qual é de fato o problema?” 

No relatório da Ebserh para a 
Maternidade Escola também cons-
ta que os funcionários do RJU serão 
dispensados da unidade: todos os 
auxiliares de enfermagem e todos 
da área administrativa.

Nelson Souza e Silva mencio-
nou o documento do Banco Mun-
dial da década de 90 que diz que 
países como o Brasil não deveriam 
ter sistema universal de saúde; 
deveriam deixar ao capital a alta 
complexidade, onde está o dinhei-
ro, financiando serviços essenciais 
para os pobres. O professor critica o 
fato de que, em vez de se criar uma 
matriz de financiamento que leve 
em consideração os hospitais da 
universidade em rede, estão pro-
pondo a fragmentação do sistema.

O professor ironizou que a 
cláusula que determinava a cessão 
do patrimônio da UFRJ, em uma 
recente versão do contrato usa o 

termo “colocará à disposição”. 
“É um acinte à inteligência da 
universidade. Significa que a 
universidade alienará, colocará à 
disposição os hospitais e tudo que 
tem dentro, inclusive pessoal, para 
essa empresa pública de direito 
privado, que ficará com toda a 
alta complexidade de acordo com 
o interesse do Banco Mundial. 
Não teremos nenhuma ingerência 
nesta empresa”, diz ele.

Sintufrj presente
O coordenador de Comu-

nicação Francisco Carlos, que 
integrou a gestão do HUCFF 
entre 1986 e 1989, afirmou: “A 

gente conseguiu, naquele perí-
odo, que o hospital funcionasse 
bem. É uma questão de gestão 
e é necessário que os técnicos 
sejam ouvidos, porque algumas 
coisas dizem respeito ao fluxo de 
funcionamento do hospital. Para 
bons diagnósticos, precisamos dos 
profissionais que estão dentro 
do hospital. Ebserh não é um 
problema administrativo. É prova 
da incompetência generalizada. É 
importante tratar da questão ge-
rencial, porque botar dinheiro em 
casa que não esteja organizada é 
botar dinheiro fora”.

A coordenadora-geral Alzira 
Monteiro se dirigiu aos membros 

do Conselho Universitário presen-
tes na reunião e comentou sobre 
a falta de democracia em alguns 
setores da universidade, e afirmou 
que os representantes dos cole-
giados devem respeitar a vontade 
da comunidade e não impor sua 
própria opinião.

Para ela, o maior proble-
ma dos HUs é manter como 
intermediário desta discussão 
alguém que destruiu o HUCFF. 
“Os conselheiros devem chamar 
atenção de seus pares sobre a 
importância de terem sido eleitos 
para representar seus segmen-
tos”, frisou Alzira.

A coordenadora de Comunica-

ção Gloria Pagano informou que o 
Sintufrj participou do ato em apoio 
ao Hospital Graffrée e Guinle: 
“Fomos levar nossa solidariedade 
e nos deparamos com usuários e 
estudantes preocupados com os 
destinos do hospital e participando 
do debate”.

Ela sugeriu que os segmentos 
se unam, no momento em que a 
Ebserh tenta invadir as institui-
ções, e mostrem à população as 
consequências que advirão para 
a saúde pública: “Deveríamos 
chamar pacientes e familiares que 
não sabem o que está se passando. 
Fazer corpo a corpo, apresentar a 
proposta dos movimentos”.
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educação

No dia 30 de maio, a equipe pe-
dagógica do Curso Pré-Vestibular 
do Sintufrj (CPV) ministrou uma 
aula-campo de Geografia na Flo-
resta da Tijuca. 

Para saber o que os alunos 
acharam da experiência, foram 
feitas a alguns as seguintes 
perguntas: “Você já conhecia a 
Floresta da Tijuca?”, “O que achou 
da aula-campo de Geografia?” e 
“Ela atendeu a sua expectativa?”

Joseph William Diniz Peixoto
“Conhecia a Floresta, mas 

não a frequentava desde a 
infância e, com o auxílio do 
professor, achei extremamente 
interessante poder presenciar 
detalhes importantes de assun-
tos abordados em sala de aula, 

Aula-campo do CPV-Sintufrj supera expectativas dos alunos
tanto de Geografia  (explorando 
grutas e vendo diversos tipos e 
marcações em rochas) como  de 
Biologia (conhecendo e tendo 
contato com vários tipos de plan-
tas e vegetações), e até mesmo 
de História (conhecendo cons-
truções e arborizações da época 
imperial).Gostei tanto que iria 
novamente, e recomendo, pois, 
além de altamente divertido, é 
muito educativo.”

Daniela Rocha 
“No ano passado foi a primeira 

vez que tive a oportunidade de 
conhecer a Floresta da Tijuca com 
a aula-campo do CPV-Sintufrj. 
Gostei tanto que participei no-
vamente este ano. A atividade foi 
bem interessante, porque a turma 

pôde interagir entre si, além de 
conhecer e aprender sobre os 
recursos naturais do Rio. Graças 
ao Sindicato foi possível para mim 
ter essa experiência enriquecedora, 
contando com transporte, lanche 
e um ótimo professor.”

Raquel Oliveira Ribeiro 
“Este ano foi a segunda vez que 

fui à Floresta da Tijuca, e sempre 
com o CPV-Sintufrj. A aula foi 
bem legal e dinâmica, pois con-
seguimos unir o entretenimento 
com o aprendizado. E através das 
demonstrações relacionadas ao 
campo e o contato com a natureza 
adquirindo novos conhecimentos.

Este ano foi diferente, pois, 
como o Sintufrj disponibilizou 
transporte, foi possível irmos a 

vários lados da Floresta, conhe-
cendo grutas, cachoeiras, árvores 
exóticas, e a centros culturais que 
mostram todas as coordenadas da 
Floresta. É uma aula imperdível e 
um passeio bem divertido.”

Clarisse Carvalho de Abreu
 “Foi a primeira vez que visitei 

a Floresta da Tijuca de forma mais 
ampla e em mais detalhes. Com a 
ajuda do professor de Geografia 
do CPV-Sintufrj ficou mais fácil 
aprender conceitos de espécies de 
plantas e tipos de roças, que na 
sala de aula temos dificuldade de 
aprender.

A aula foi riquíssima de infor-
mações de Geografia. Aprendemos 
muito sobre sustentabilidade e 
biodiversidade, o que contribuirá 

para um bom resultado na prova 
do Enem.”

Wallace Roberto 
“Ao ser informado que haveria 

uma trilha na Floresta da Tijuca, 
não fazia ideia que de fato se 
tratava de uma aula de campo na 
qual me foi mostrado fisicamente o 
conteúdo apresentado teoricamen-
te na sala de aula de uma forma 
inovadora e dinâmica.

 Foi a segunda vez que fui à 
Floresta da Tijuca, mas a primeira 
vez que fiz trilha. Nós conhecemos 
a biodiversidade que proporciona 
a grande fertilidade da Floresta, 
os traços históricos do período co-
lonial, grutas e lindas cachoeiras. 
Enfim, a aula foi muito interes-
sante e divertida, valeu a pena!” 

INTERVALO da aula: coordenadora pedagócia do CPV-Sintufrj, Maxlene Pinheiro, professores e estudantes na hora do lanche em plena Floresta da Tijuca 

Organizador da atividade, professor Felipe Albino
explica como é o trabalho e qual seu objetivo

“O trabalho de campo inte-
grado é uma aula prática, onde 
as experiências são fundamentais 
para o processo educativo dos 
alunos. Este campo, por ser numa 
das três maiores florestas em áreas  
urbanas do mundo, já é por si só 
interdisciplinar com diferentes 
temas a serem explorados. Com 
isso a aula teve diversos temas, 
como: formação geológica do 

maciço da Tijuca, dinâmica da 
paisagem, história ambiental do 
maciço, história do Brasil (ciclo 
do café), biodiversidade, relações 
entre fauna e flora, entre outros.

O objetivo é promover o diálogo 
entre duas ou mais disciplinas em 
campo. As atividades de campo 
são ótimas oportunidades de 
estimular nos alunos um olhar 
mais holístico e integrador dos 

conhecimentos, que infelizmente 
ainda são ministrados dentro de 
um método tradicional nas escolas 
e cursos, em que as disciplinas pou-
co dialogam. Outro objetivo deste 
trabalho de campo foi aproximar 
os educandos de espaços naturais, 
como o Parque Nacional da Tijuca, 
espaço este que é público, funciona 
de domingo a domingo, com inú-
meros atrativos naturais (mirantes 

diversos, cachoeira, grutas, entre 
outros) e de fácil acesso.

Os benefícios de uma aula de 
campo é proporcionar aos alunos 
o diálogo entre as disciplinas, pro-
movendo uma educação interdis-
ciplinar. Além do olhar holístico, 
a aproximação dos alunos dos 
espaços e processos naturais só os 
fortalece para os desafios do Exame 
Nacional do Ensino Médio, que a 

cada ano explora mais as questões 
ambientais no Brasil e no mundo 
de maneira interdisciplinar. Para 
o curso do CPV-Sintufrj é um be-
nefício enorme a realização deste 
tipo de atividade pedagógica, pois 
coloca o curso nas discussões e 
metodologias de ensino atuais, 
pois promove a integração entre 
os conhecimentos e trocas de ex-
periências entre os alunos.”
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CTB-RJ

O papel desempenhado pela 
Central dos Trabalhadores e Traba-
lhadoras do Brasil (CTB) na defesa 
de direitos da classe trabalhadora e 
as conjunturas nacional e interna-
cional foram os principais temas do 
1° Congresso Estadual da CTB no 
Rio de Janeiro, realizado de 7 a 9 de 
junho, em Mendes, município ao 
Norte Fluminense. 

Além de eleger a nova diretoria da 
entidade, o congresso debateu as teses 
que serão levadas ao 3° Congresso 
Nacional da CTB, que ocorrerá de 
22 a 24 de agosto, em São Paulo. As 
atividades congressuais foram acom-
panhadas pelos dirigentes nacionais 
da Central Vilson Luiz (secretário 
de Finanças), João Batista Lemos 
(secretário adjunto de Relações 
Internacionais), Joilson Cardoso 
(secretário de Política Sindical e 
Relações Institucionais) e Adilson 
Araújo (presidente da CTB-Bahia). 

Por indicação do coordenador-
geral do Sintufrj Celso Procópio, 
foi aprovada por unanimidade a 
inclusão  na tese guia do congresso 
o tema “Moradores (as) de co-
munidades pacifi cadas (UPPs): a 

Central realiza congresso e se abre para o 
interior do Estado do Rio de Janeiro

DELEGAÇÃO da UFRJ: Paulo Cezar de Souza (coordenador de Aposentados e Pensionistas do Sintufrj), Antônio 
Carlos (HUCFF), Boaventura Souza Pinto (coordenador de Organização e Política Sindical do Sintufrj), Celso Procópio 
(coordenador-geral do Sintufrj), Ronaldo Leite (presidente da CTB-RJ), Rita Gomes (Reitoria), Magda Miguel (HUCFF), 
Veraluce Aguiar (Reitoria) e Márcia Farraia (coordenadora de Administração e Finanças do Sintufrj)  

violência contra negros e negras está 
sendo resolvida ou é só uma medida 
paliativa?”. 

Sindicalismo no mundo
No terceiro dia do congresso, 

o secretário adjunto de Relações 
Internacionais, João Batista Lemos, 
defendeu a internacionalização da 
luta dos trabalhadores. “É preciso 
globalizar as reivindicações e os 
interesses da classe trabalhadora”, 

afi rmou, citando como exemplo o 
Encontro Sindical Nuestra América 
(Esna), que discute a integração dos 
trabalhadores da América Latina. 
Para o dirigente, as entidades do con-
tinente devem conter o avanço das 

forças contrárias aos trabalhadores. 
Lemos destacou que a CTB, em 

apenas cinco anos, desenvolveu um 
papel importante de protagonista no 
continente ao participar ativamente 
do Esna.
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VIDA SAUDÁVEL

O poder da água
De acordo com cardiologistas, tomar água 
na hora correta maximiza os cuidados no 
corpo humano. Então, vejamos:

 Método de tratamento
. De manhã e antes de escovar 

os dentes, beber 2 copos de água.
. Escovar os dentes, mas não 

comer ou beber nada durante 15 
minutos.

. Após 15 minutos, comer e 
beber normalmente.

. Depois do lanche, almoço e 
jantar não comer nem beber nada 
durante 2 horas.

. Pessoas idosas ou doentes que 
não possam beber 2 copos de água, 
no início devem começar tomando 
um copo de água, aumentando 
gradativamente.

. Este método de tratamento 
cura os doentes e permite a outros 
desfrutar uma vida mais saudável.

 A lista abaixo apresenta o 
número de dias para tratamento 
e cura das seguintes doenças:

. Pressão alta – 30 dias

. Gastrite – 10 dias 

. Diabetes – 30 dias

. Obstipação – 10 dias

. Câncer – 180 dias

. Tuberculose – 90 dias
Os que sofrem de artrite devem 

continuar o tratamento por ape-

nas 3 dias na primeira semana e 
diariamente a partir da segunda 
semana. 

Este método de tratamento não 
tem efeitos colaterais. No entanto, 
no início do tratamento é preciso 
urinar frequentemente. É melhor 
continuar o tratamento mesmo 
depois de curado, porque este 
procedimento funcionará como 
rotina em sua vida. 

Beber água é saudável e dá 
energia. Isto faz sentido: o chinês 
e o japonês bebem líquido quente 
nas refeições, e não água gelada.

Talvez tenha chegado o mo-
mento de mudar seu hábito de 
beber água gelada e passar a beber 
água quente enquanto come. 
Você não tem nada a perder, só 
a ganhar!

 Para quem gosta de 
beber água gelada

Beber líquido gelado após a 
refeição solidifi ca o alimento gor-
duroso que você acabou de comer. 
Isso retarda a digestão. 

Uma vez que essa "mistura" 
reage como ácido digestivo, ela 

subdivide-se e é absorvida mais 
rapidamente do que o alimento só-
lido no trato gastrointestinal. Isso 
retarda a digestão, fazendo nosso 
organismo acumular gordura e 
danifi cando o intestino.

É melhor beber água morna, 
ou se tiver difi culdade, pelo menos 
água natural.

 Ataque cardíaco
Você precisa saber que nem 

todos os sintomas de ataque 
cardíaco estão relacionados a dor 
no braço esquerdo. Esteja atento 
para uma dor intensa na linha 
da mandíbula. Você durante um 
ataque cardíaco pode não sentir 
dor no peito.

 Náuseas e suores intensos 
são sintomas muito comuns. 60% 
das pessoas têm ataque cardíaco 
enquanto dormem e não con-
seguem despertar. Uma dor no 
maxilar pode despertar de um sono 
profundo...

Sejamos cuidadosos e vigilantes.
Quanto mais se sabe, mais 

chances de sobrevivência...

Isso é o que afi rma a ONG britânica World Cancer 
Research Fund (Fundo Mundial de Pesquisas sobre o 
Câncer, WCRF), que fornece informações sobre prevenção 
de doenças. Segundo informações da organização, um 
em cada sete casos de câncer no estômago poderia ser 
prevenido na Grã-Bretanha se as pessoas seguissem as 
recomendações diárias de consumo de sal. O produto, 
por ser rico em sódio, se ingerido em excesso provoca 
aumento de pressão arterial e eleva o risco de acidente 
vascular cerebral e câncer. A entidade também propõe que 
a quantidade de sódio nos alimentos industrializados seja 
indicada mais claramente no rótulo. 

 Recomendação da Organização 
Mundial da Saúde (OMS):
2g de sódio (1 colher de chá)   
Consumo médio no Brasil:
4,8g de sódio (2 colheres e meia de chá)

 Beba água com estômago vazio
Hoje é muito popular no Japão beber água logo 

ao acordar. Evidências científi cas têm demonstrado 
seu valor no controle bem-sucedido de novas e anti-
gas doenças. Para a sociedade médica japonesa, há 
cura de até 100% para as seguintes doenças: dores de 
cabeça, dores no corpo, problemas cardíacos, artrite, 
taquicardia, epilepsia, excesso de gordura, bronquite, 
asma, tuberculose, meningite, problemas do aparelho 
urinário e doenças renais, vômitos, gastrite, diarreia, 
diabetes, hemorroidas, todas as doenças oculares, obs-
tipação (prisão de ventre), doenças do útero, câncer 
e distúrbios menstruais, doenças de ouvido, nariz e 
garganta.

Consumir menos sal reduz 
o risco de câncer de estômago

 Como reduzir o sal?
Prefi ra temperar saladas e outros pratos com produtos 

naturais e aromáticos, como alho, cebola, cheiro-verde, 
pimenta, orégano, azeite etc. Esses alimentos são ricos em 
vitaminas, minerais e substâncias antioxidantes, por isso 
benefi ciam a saúde. Outra opção para reduzir o consumo 
de sal é usar o gersal, um tempero simples composto de 
gergelim. Como a semente é saborosa, tempera muito bem 
os alimentos. Veja como fazer:

 Ingredientes
. 12 colheres (sopa) de gergelim
. 1 colher (sopa) de sal

 Modo de preparar
Em frigideira, toste levemente o gergelim e deixe estourar 

por 1 minuto. Coloque no liquidifi cador, junte o sal e bata. 
Conserve em pote fechado, ao abrigo da luz, e use o tempero 
no lugar do sal.  

Uma análise de 20 estudos realizados pelo grupo 
Cochrane (especialistas de diferentes países que revisam 
estudos já realizados) mostrou que chocolate com teor 
elevado de cacau relaxa os vasos sanguíneos. Isso porque 
o cacau possui fl avonoides, que estimulam a produção de 
óxido nítrico, substância vasodilatadora. O efeito facilita o 
fl uxo do sangue e reduz a pressão arterial. No entanto, os 
estudos duraram apenas duas semanas, e os efeitos a longo 
prazo ainda são desconhecidos. 

Segundo os especialistas, o chocolate, e mesmo amargo, 
contém também açúcar e gordura. Portanto, há maneiras 
mais saudáveis de se controlar a pressão cortando o sal da 
dieta e acrescentando frutas e leguminosas, que são ricas 
em fl avonoides.

Fonte: revista O poder
das saladas, editora Alto Astral

Chocolate amargo pode diminuir
pressão arterial, diz estudo

Essas substâncias colaboram com a prevenção de doen-
ças cardíacas e são usadas também na reposição hormonal 
das mulheres. A soja é o alimento mais famoso por conter 
isofl avonas, mas uma pesquisa do Instituto Agronômico 
de Campinas (IAC), em parceria com a Universidade de 
São Paulo (USP), mostrou que a variedade de feijão IAC 
Formoso tem quantidade signifi cativa da substância: 10% 
do encontrado na soja. Para os pesquisadores, o resultado 
é expressivo porque os brasileiros consomem feijão regu-
larmente, mas soja não. 

O feijão IAC Formoso foi lançado em 2011, como resul-
tado de sete anos de melhoramento genético do alimento, e 
possui 8,92mg de isofl avonas por grama de feijão.

Feijão também é rico em isofl avonas
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