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Quinta-feira, dia 11 de julho:

A UFRJ vai parar!
Técnicos-administrativos, professo-

res e estudantes unidos em defesa dos 
HUs, pela democratização da universi-
dade e por um país com oportunidades 
para todos. 

Não fique em casa. Venha para o ato 
em frente do HU, às 9h contra a Ebserh 
e contra as perseguições da direção aos 
trabalhadores que defendem o pleno 
funcionamento da unidade hospitalar. 

Às 15h, a orientação é ocupar o Cen-
tro da Cidade na manifestação inédita 
organizada pelas centrais sindicais e 
os movimentos sociais. Concentração 
na Candelária.  
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DOIS PONTOS

Vinícius Ruas Ferreira da 
Silva foi um dos homenageados 
no dia 7 de junho com o título 
de professor emérito da UFRJ, em 
solenidade realizada no Colégio 
de Altos Estudos e presidida pelo 
reitor Carlos Levi. 

Ele entrou na universidade 

em 1954 e foi professor da Escola de 
Educação e Desportos. Fez parte do 
movimento que criou a Associação 
de Servidores da UFRJ (Asufrj), foi 
diretor de Recreação Operária do 
Ministério do Trabalho e fundou o 
mestrado na Escola de Educação 
Física e Desportos.

JORNAL DO SINDICATO 
DOS TRABALHADORES  
EM EDUCAÇÃO DA UFRJ

Coordenação de Comunicação Sindical: Francisco Carlos dos Santos, Maria Gloria Pagano e Carmen Lucia Mendes Coelho / Conselho Editorial: Coordenação Geral 
e Coordenação de Comunicação Edição: Amag / Reportagem:  Amag, E.A.C. e Regina Rocha  /  Projeto Gráfi co: Luís Fernando Couto   
Diagramação: Luís Fernando Couto, Jamil Malafaia, Edilson Soares  /  Fotografi a: Renan Silva  /   Revisão: Roberto Azul   /  Tiragem: 11 mil exemplares  
As matérias não assinadas deste jornal são de res ponsabilidade da Coordenação de Comunicação Sindical 
Correspondência: aos cuidados da Coordenação de Comunicação. Fax: (21) 2260-9343. Tel.: (21) 3194-7113  Impressão: 3graf (21) 3860-0100

Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro - RJ
Cx Postal  68030 - Cep 21941-598 - CNPJ:42126300/0001-61

Os moradores do Complexo 
da Maré fizeram um grande 
ato na Avenida Brasil, dia 2 de 
julho, em memória das 12 pes-
soas mortas durante a operação 
policial ocorrida nos dias 24 e 
25 de junho. O ato “Estado que 
mata, nunca mais!”, realizado 
entre as passarelas 7 e 10, reuniu 
mais de cinco mil manifestantes 
que protestaram também contra 

Leia trechos da análise da 
Fasubra sobre as manifestações

Mesmo após a redução das 
tarifas, as manifestações ganharam 
novas pautas, que questionavam os 
governos e os políticos e ampliaram 
as mobilizações, inclusive com 
métodos radicais de ação direta. 
A própria Copa do Mundo sofreu 
questionamento pela população 
que estava nas ruas e manifestava 
seu repúdio a várias ações dos go-
vernos e dos parlamentares. Frases 
como “Tem dinheiro para a Copa, 
mas não tem para educação”, “Re-
púdio a Feliciano e seu projeto de 
‘Cura Gay’”, “Contra os senadores 
Sarney e Renan”, e “Pelo fi m dos 
privilégios de políticos”, foram as 
palavras de ordem que faziam parte 
das bandeiras de lutas que estavam 
sendo levantadas. A insatisfação da 
população pelo não atendimento a 
uma série de demandas populares se 
transformou em uma ferida exposta 
para os governos federal, estaduais 
e municipais.

A juventude nas ruas atraiu 
trabalhadores e sindicatos que 
veem o momento histórico e estão 
se inserindo com mais força. É fun-
damental que a classe trabalhadora 
se manifeste de forma organizada 
nesta luta, afi nal a quase totalidade 
das pautas das ruas é também do 
movimento sindical. Para tanto, é 

Reitor refaz 
portaria do GT 
dos HUs

O reitor Carlos Levi acatou 
as críticas feitas por vários con-
selheiros na sessão do Conselho 
Universitário (Consuni) do 
dia 13 de junho e corrigiu a 
portaria que instituiu o grupo 
técnico que realiza o diagnós-
tico dos hospitais universitários 
da UFRJ. 

Com a nova portaria (6.994, 
de 18 de junho), o trabalho da 
comissão de especialistas deve-
rá ser acompanhado por uma 
comissão específica, conforme 
foi deliberado pelo Consuni de 
23 de maio.

Comissão
A comissão de acompa-

nhamento é formada pela de-
cana do CCS, Maria Fernanda 
Quintela, e pelo decano do CT, 
Walter Suemitsu, (ambos da 
Comissão de Desenvolvimento 
do Consuni); pelo técnico-ad-
ministrativo Nilson Theobald 
e pelo conselheiro discente 
Thiago Vianna (da Comissão 
de Legislação e Normas do 
Consuni);  pela professora 
Diana Maul, pela decana do 
CCJE, Maria Lúcia Werneck, 
pela técnica-administrativa 
Mônica Araújo e pelo estudante 
Júlio Anselmo (representan-
do a Comissão de Ensino e 
Título). 

Pela Portaria n° 6.675, de 11 
de junho, o acompanhamento 
do grupo técnico seria feito pelas 
três comissões permanentes do 
Consuni de forma aleatória. 

  

Reunião de 
mulheres 
cutistas

A Secretaria da Mulher Tra-
balhadora da CUT-RJ convoca as 
mulheres militantes e dirigentes 
sindicais para participar da 
reunião dia 8 de julho, às 16h, 
na sede da central sindical (Av. 
Presidente Vargas 502/15º an-
dar). Em pauta a participação 
das mulheres na passeata de 11 
de julho. 

"Arraiá do 
Sintufrj" é adiado

A festa julhina do Sintufrj 
tem nova data:  dia 19 de julho.   

necessário construir paralisações, 
discutir as lutas unifi cadas, para 
levarmos ao êxito estas demandas 
que são de todos os jovens e traba-
lhadores.

Grupos de ultradireita se apoia-
ram no sentimento de rechaçar os 
políticos presentes nas massas, para 
agredir fi sicamente as organizações 
sociais, sindicais e partidárias de es-
querda, presentes nas manifestações. 
A queima de bandeiras de partidos e 
de centrais não pode ser vista como 
algo simples ou isolado, assumindo 
uma gravidade tal que podemos 
prever que o segundo passo poderá 
ser a queima de livros e a execração 
pública de nossas lideranças, como 
já temos registrado na história.

A política econômica que prio-
riza o pagamento da dívida pública 
em benefício dos interesses do setor 
fi nanceiro, a isenção de impostos e 
benefícios, que fortalece a iniciativa 
privada e os escândalos sucessivos 
de corrupção em todas as esferas 
do poder têm gerado um processo 
de indignação geral na sociedade 
e impedido a realização de mu-
danças que atendam à pauta dos 
trabalhadores.

A multidão que está nas ruas 
quer mudanças concretas que, na 
maioria das vezes, são contrárias 

aos interesses da elite dominante 
desse país. Mais investimentos na 
saúde, educação e transporte públi-
co, com diminuição das tarifas, está 
nas palavras de ordem e cartazes 
levantados. O governo federal e a 
ampla maioria dos parlamentares 
têm muita agilidade e disposição 
política quando é para atender aos 
interesses de empreiteiras, bancos, 
indústrias e do agronegócio. Mas 
quando se trata de atender às de-
mandas dos trabalhadores não há 
respostas concretas. Uma mudança 
radical na política econômica im-
plementada é fundamental para 
que sejam atendidas as demandas 
populares, pois, caso contrário, as 
manifestações tenderão a crescer 
com a possibilidade agora de a 
classe trabalhadora organizada e 
seus sindicatos entrarem em cena 
com seus métodos de luta, incluindo 
greves e paralisações.

Não é possível prever ainda 
como se darão os novos desdobra-
mentos desse processo de mobili-
zação popular, se terá fôlego por 
muito tempo ou se será contido. Mas 
o certo é que existe uma disposição 
de luta por parte da população 
brasileira muito superior ao que se 
viu nos últimos anos.

A Fasubra orienta as suas 

entidades de base a realizar as-
sembleias durante esta semana. A 
intensifi cação das mobilizações de 
forma organizada dos TAEs, nesse 
momento, é fundamental para 
que fortaleçamos a luta social e 
possamos exigir do governo federal 
o atendimento à pauta  da Fasubra 
e do conjunto dos SPFs.

Devemos participar das mani-
festações de rua, levantar bem alto 
a bandeira de luta contra a Ebserh, 
contra a Terceirização, contra o 
Funpresp, pela democratização nas 
Ifes, pelo arquivamento imediato 
do PLP 92/2007, pelo atendimento 
de nossas demandas que estão em 
discussão nos GTs (cumprimento 
do acordo de greve), pelo fi nancia-
mento pleno da educação – 10% do 
PIB; pelo fi nanciamento pleno da 
saúde, pela anulação da reforma 
da Previdência, contra o projeto da 
“Cura Gay”, pela regulamentação 
das Convenções 151 e 158 da OIT.

Participar das manifestações 
marcadas, a partir desta semana e 
construir o dia nacional de parali-
sação, 11 de julho, se integrando às 
atividades orientadas pelas centrais 
em cada estado. Nesse sentido, a 
Fasubra convocou a plenária na-
cional para os dias 5 e 6 de julho 
com a seguinte.

Maré se levanta contra violência
as violentas operações policiais 
nas 16 comunidades da Maré 
que juntas reúnem cerca de 
130 mil habitantes. Artistas das 
próprias comunidades interpre-
taram cenas que lembraram as 
mortes, a maioria de moradores. 
A manifestação denunciou que 
o Estado vê os moradores das 
favelas como “pobres sem nome 
e sobrenome”.

Honra ao mérito

PROFESSOR Vinicius recebe o título das mãos do reitor  
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11/7: DIA NACIONAL DE LUTA

Trabalhadores do HUCFF 
denunciaram na assembleia 
que desde sexta-feira, dia 28 
de junho, o hospital suspendeu 
internações e cirurgias alegan-
do problemas no ar comprido 
e falta de roupa. Mas para os 
profissionais que há dois anos 
driblam esses e outros proble-
mas na unidade, a interrupção 
de serviços é uma manobra da 
direção para pressionar em 

Assembleia aprova paralisação 5ª-feira
Fasubra mobiliza a categoria em todo o país e realiza plenária para organização do protesto  

Os trabalhadores técnicos-
administrativos da UFRJ presentes 
ao auditório Samira Mesquita, 
na quarta-feira, 3, aprovaram, 
por unanimidade, a adesão do 
Sintufrj ao Dia Nacional de Pa-
ralisação: 11 de julho, conforme 
orientação da Fasubra à toda 
base. Os professores também 
fi zeram assembleia e também 
aprovaram paralisação no dia 11.  

Por decisão da assembleia, 
no dia 11 a categoria fará para-
lisação, mas não fi cará em casa. 
A partir das 9h, todos deverão 
participar do ato em frente ao 
Hospital Universitário Clementi-
no Fraga Filho (HUCFF) contra 
a Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh) e para de-
nunciar a perseguição da direção 
aos profi ssionais que lutam pelo 
pleno funcionamento da unidade 
hospitalar para a população.  

Às 15h, sob a liderança do 
Sintufrj, a categoria deverá se 
concentrar na Candelária para a 
grande passeata organizada por 
todas as centrais sindicais e os 
movimentos sociais, que reunirá 
sindicatos e as organizações 
estudantis. Esta manifestação 
unifi cada da esquerda vai tingir 
de vermelho o Centro da Cidade 
do Rio de Janeiro na defesa de 
bandeiras históricas e atuais da 
classe trabalhadora e da juven-
tude do nosso país.      

  
Eleição de delegados

A assembleia também elegeu 
delegados à Plenária Nacional 
da Fasubra, que foi realizada nos 
dias 5 e 6 (sexta-feira e sábado), 
em Brasília.    

O objetivo central desta ple-
nária foi organizar a paralisação 
nacional do dia 11. Mas também 
estavam na pauta: debate sobre o 
Plano Nacional de Educação, pois 
o texto que está no Congresso Na-
cional para ser votado foi alterado; 
analise da conjuntura nacional; 
discussão e encaminhamento 
da Campanha Salarial 2013; e 
deliberação sobre as questões le-
vantadas pelas bases nas recentes 
assembleias e remetidas à plenária.   

Comissão de ética e moções
A assembleia também apro-

vou a criação de uma comissão 
de ética, que será discutdia em 
assembleia futura. 

Moções de apoio e repúdio
Os técnicos-administrativos 

aprovaram, ainda, duas moções: 
uma de apoio ao professor Nelson 
Souza e Silva, que neste momento 

sofre covarde perseguição política 
do Departamento de Clínica Mé-
dica da Faculdade de Medicina, 
que negou o pedido de emerência 
ao combativo docente por “ser 
um sindicalista teimoso” e como 
ele é contra a Ebserh, “para não 
fortalecê-lo”. A mesma moção 
solidariza-se com os trabalhado-
res do HUCFF perseguidos pela di-
reção por defenderem a unidade.

A segunda moção é de solida-
riedade aos companheiros que es-
tão sendo criminalmente acusados 
de vandalismo, embora tenham 
participado pacificamente das 
recentes manifestações populares, 
e de repúdio à violência policial 
contra os manifestantes e contra 
os moradores das comunidades.  

  
Hora de mobilizar 
e reivindicar 

Na análise de conjuntura feita 
pelos trabalhadores, na assem-
bleia, foi consenso que o povo está 
exigindo mudanças de compor-

tamento do governo e chegou a 
hora de o movimento sindical se 
unir e pautar o governo. 

O coordenador-geral da Fa-
subra, Paulo Henrique, levou à 
assembleia do Sintufrj os últimos 
informes nacionais. De acordo 
com o dirigente, o Fórum Na-
cional dos Servidores Públicos 
Federais se reuniu e propôs a in-
corporação à pauta levada às ruas 
pelo conjunto dos trabalhadores, 
a reivindicação de antecipação 
para 2014, do pagamento da 
parcela de 2015 do acordo de 
greve de 2012. 

Paulo Henrique informou que 
a direção da Fasubra iria levar a 
proposição para deliberação da 
plenária que aconteceu na sexta-
feira e sábado passados. Ele refor-
çou o apelo da CUT e das outras 
centrais para que rodos fossem 
caracterizados às manifestações 
programadas para o dia 11 de ju-
lho: vestindo camisetas vermelhas 
e com bandeiras das entidades e 

ANA Célia, Paulo Henrique, Francisco de Assis e Francisco Carlos 

PARALISAÇÃO é decidida por unanimidade

da CUT. Além, é claro, do material 
das reivindicações unifi cadas e 
específi cas da nossa categoria 
preparadas pelo Sintufrj.  

A vice-presidente da CUT-Rio, 
Neuza Luzia, levou à assembleia 
as últimas orientações da central 
sindical com vistas à manifesta-
ção do dia 11. “O sucesso deste 

ato acumulará forças para, em 
breve, organizarmos uma grande 
greve geral”, afi rmou Neuza. Ela 
informou que na quarta-feira, dia 
10, será realizada uma plenária 
aberta, às 18h, no Sindpetro-
RJ (Avenida Passos, 34) dos 
movimentos sindical e sociais. 
Qualquer pessoa pode participar. 

Representantes da chapa 3 que 
conquistou a direção do DCE Mário 
Prata informaram na assembleia 
da categoria que estão realizando 
reuniões por centros acadêmicos e 
esta semana reunirão o Conselho 

Estudantes da UFRJ 
também se organizam

de Centros para deliberar sobre 
paralisação no dia 11 e organizar 
a participação dos estudantes da 
UFRJ na grande manifestação das 
centrais sindicais e movimentos 
sociais  no Centro do Rio de Janeiro.        

SOS HUCFF
favor da Ebserh. 

Este fato contribuiu para que 
a assembleia deliberasse pela 
realização de ato de protesto em 
frente ao HUCFF na quinta-feira, 
dia 11. Os trabalhadores da uni-
dade fazem um apelo para que 
toda a categoria seja solidária 
com eles nessa hora. O HU é uma 
conquista da população e essen-
cial à formação dos estudantes da 
UFRJ da área de saúde. 

Pauta unificada 
. Redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem redução 

de salários.

. Fim do fator previdenciário.

. 10% do PIB para a Educação.

. 10% do Orçamento da União para a Saúde.

. Transporte público e de qualidade.

. Valorização das aposentadorias.

. Reforma agrária.

. Fim dos leilões do petróleo e todo tipo de privatização.

. Contra o PL 4.330 sobre Terceirização.

. Reforma política e realização de plebiscito popular.

. Reforma urbana.

. Democratização dos meios de comunicação.

. Pelos direitos humanos.

- Contra o genocídio da juventude negra e dos povos indígenas.

- Contra a repressão e a criminalização das lutas e dos movimentos sociais.

- Contra a aprovação do Estatuto do Nascituro.

- Pela punição dos torturadores da ditadura.
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AÇÃO SOCIAL

Nos dias 1° e 2 de julho, a dire-
ção do Sintufrj promoveu reuniões 
por local de trabalho em várias 
unidades com o objetivo de mobi-
lizar para a assembleia geral que 
discutiu pela adesão da entidade à 
paralisação nacional no dia 11 de 
julho. Nessas reuniões a pauta da 
assembleia – informes, conjuntura, 
campanha salarial, paralisação, 
eleição de delegados à plenária 
da Fasubra e ações judiciais – foi 
desdobrada com a inclusão da dis-
cussão sobre mandado de injunção 
e contagem de tempo insalubre para 
efeito de aposentadoria. 

Isso porque no fi nal de junho 
o Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão (MPOG) enviou 
ofício às universidades e a todos os 
outros órgãos públicos informando 
que os  processos para concessão 
de aposentadoria especial iriam 
ser revistos e até a conclusão desse 
trabalho o benefício não seria 
concedido. Essa decisão do governo 
deixou os trabalhadores apreensi-
vos. Eles temem não conseguir se 
aposentar pela especial. 

Prefeitura Universitária
No dia 1º de julho a reunião 

marcada para a Prefeitura não 
aconteceu. Apenas houve uma 
troca de ideias e algumas expli-
cações foram dadas pela direção 
sobre o mandado de injunção e a 
contagem de tempo insalubre para 
efeito de aposentadoria. No dia 2 de 
julho, a direção e apoiadores foram 
a campo dar conta das reuniões na 
Divisão de Transportes, no Centro 
de Ciências da Saúde (CCS), na 
Escola de Química, na Divisão de 
Saúde do Trabalhador (DVST), 
na Escola de Música, no Museu 
Nacional e na Praia Vermelha.

Sintufrj vai às unidades mobilizar a categoria
Atividade sindical garantiu quórum à assembleia que aprovou paralisação no dia 11

Mandado de injunção 
e insalubridade

As entidades nacionais dos servidores, entre elas a Fasubra, entraram 
com mandado de injunção em 2007 para garantir o direito à aposentadoria 
especial para os trabalhadores que atuam ou atuaram sujeitos a agentes 
insalubres e perigosos. O direito foi reconhecido pelo Supremo Tribunal 
Federal em 2010, mas fi cou limitado às regras da Emenda Constitucional 
nº 41, portanto sem integralidade.

Antes do Regime Jurídico Único (RJU) bastava comprovar os pagamen-
tos que foram feitos no contracheque para ter esse direito reconhecido. No 
entanto, no período posterior ao RJU, tornou-se necessário o laudo pericial 
que gerou o benefício e os processos para a concessão da aposentadoria 
especial foram abertos na Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4). Com a apresen-
tação da documentação necessária, a PR-4 resolveu cerca 80% dos casos 
e posteriormente passou a considerar outros elementos para a contagem 
de tempo insalubre para a aposentadoria. Os casos restantes redundaram 
em outros processos, que estão sendo encaminhados pela PR-4.

Em 24 de junho deste ano, o Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão (MPOG) enviou ofício aos órgãos públicos informando que a 
Secretaria de Gestão Pública está revendo as orientações normativas nº 
7 (2007) e nº 10 (2010) para “traçar procedimentos mais rigorosos e 
precisos no que se refere aos processos de concessão de aposentadoria 
especial (amparada no mandado de injunção)” e solicitou a suspensão 
da aplicação destas orientações até a fi nalização da revisão.

O superintendente de Pessoal, Agnaldo Fernandes, explicou que até a 
data do ofício, isto é, dia 24 de junho, os processos já aprovados não foram 
atingidos pela medida do MPOG e foram encaminhados para publicação. 
Segundo o superintendente, os processos que chegaram após o dia 24 
de junho terão sua tramitação normal e será feita uma avaliação pela 
Pró-Reitoria de Pessoal, sobre o impacto ou não da medida do ministério 
nos processos futuros.  

Divisão de Transportes 
Na reunião realizada que teve 

a presença de 18 trabalhadores, 
cinco foram escolhidos para 
participar do IV Seminário dos 
Motoristas Ofi ciais da UFRJ, que 
ocorrerá dias 12 e 13 de julho, 
na Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro. São eles: Flaviano, 
Edinaldo, Pedro, Paulo e Lima.

Os motoristas ainda debate-
ram o Plano de Carreira, quan-
do levantaram a necessidade de 
se lutar pela abertura de concur-
so público para motorista. Em 
relação aos problemas do setor, 
os trabalhadores levantaram a 
questão das diárias de viagem. O 
pagamento subsidia o trabalho 
extra dos motoristas, mas existe 
uma distorção no entendimento 
da sua finalidade. “As diárias 
são para alimentação e não 
para complemento de salário”, 
explicou o coordenador de 
Organização e Política Sindi-
cal, Boaventura Souza Pinto. 
“Assim, chegou-se à conclusão 
de que é preciso empreender 
um trabalho de conscientização 
com os motoristas nesse senti-
do”, disse o coordenador-geral 
Francisco de Assis.

CCS
A reunião no auditório Hélio 

Fraga foi conduzida pela coor-
denadora de Educação, Cultura 
e Formação Sindical, Ana Célia 
da Silva, e pelo coordenador de 
Esporte e Lazer, Jorge Pierre. Um 
erro na divulgação do horário aca-
bou dispersando os trabalhadores, 
mas mesmo assim os dirigentes 
sindicais deram várias explicações 
sobre as dúvidas daqueles que 
ainda permaneceram no local. 

As explicações concentraram-se 
principalmente em relação ao 
mandado de injunção/insalubri-
dade e às ações judiciais.  

Escola de Química
A reunião marcada para as 

unidades do Centro de Tecnologia 
(CT) e Centro de Ciências Mate-
máticas e da Natureza (CCMN) 
aconteceu na Escola de Química. 
Houve um intenso debate sobre a 
conjuntura com foco nas manifes-
tações de rua e os trabalhadores da 
Química avaliaram positivamente 
a inserção do Sintufrj nesse proces-
so. O debate foi realizado com o 
coordenador-geral Francisco de As-
sis e o apoiador Geraldo Teotônio.

DVST
Os trabalhadores da Divisão 

de Saúde do Trabalhador (DVST) 
tiveram uma leitura diferente sobre 
as manifestações de rua e mani-
festaram sua opinião contrária à 
participação do Sintufrj no processo 
de mobilização popular. Em relação 
aos problemas do setor, nada mudou: 
os profi ssionais continuam a realizar 
seu trabalho em local sem infraestru-
tura adequada e insalubre.  

Museu Nacional
No Museu Nacional a reunião 

realizada no setor de Transporte 
girou em torno dos temas relativos 
às ações judiciais, mandado de 
injunção, conjuntura e paralisa-
ção dia 11 de julho. Nova reunião 
para tratar das questões específi cas 
dos trabalhadores da unidade será 
realizada em uma nova data. 
Participaram a coordenadora de 
Comunicação Sindical, Carmen 
Lucia, e os apoiadores Helena 
Vicente e Nelson Marins. 

DIVISÃO de Transporte: 
escolheu representantes 
ao IV Seminário dos 
Motoristas Ofi ciais da UFRJ 
e esclareceu dúvidas sobre 
a Carreira 

NO CCS: principais dúvidas foram sobre o mandado de injunção  

Fotos: Renan Silva
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3,17

Informações sobre os processos jurídicos
Nas várias reuniões que a direção do Sintufrj fez com a cate-

goria nos locais de trabalho a grande reclamação foi em relação 
à falta de informações sobre a ação dos 3,17%. Por isso, o asses-
sor jurídico da entidade, André Viz, foi à assembleia esclarecer  
dúvidas dos trabalhadores sobre o processo.  

28,86% dos pensionistas: execuções Individualizadas

28, 86%

O advogado fez um histórico 
do processo iniciado em 1999 
com a ação coletiva do Sintufrj, 
que reuniu 15 mil pessoas e 
garantiu a inclusão do percen-
tual na folha de pagamento 
da categoria. Segundo André, 
“vínhamos fazendo a execução 
coletiva até que  o juiz extin-
guiu o processo e mandou que 
fizéssemos execuções de modo 
individual. A gente continua 
recorrendo dessa decisão, mas 
cerca de 3.500 pessoas do grupo 
de 15 mil optaram por fazer a 
execução individual”.

De maio de 2012 até agora 
foram mais de 600 ações ajui-
zadas e, segundo o advogado, 
“ainda devemos ajuizar mais 
de 100 ações em grupos de cinco 
pessoas”. Algumas das ações já 
em tramitação já obtiveram de-
cisões favoráveis e outras foram 
obstadas pelos juízes, por en-
tenderem que não podem existir 
paralelamente ações individuais 

e ações coletivas dos 3,17%. 
“Esses processos”, explicou 

o advogado, “já geraram vários 
recursos ao tribunal, e nós temos 
visto toda semana julgamento  
decidindo que é possível fazer 
a execução individual paralela-
mente à ação coletiva. Já esta-
mos com mais de 20 ações com 
sentenças favoráveis. E estamos 
aguardando naturalmente os 
recursos, pois a universidade tem 
recorrido de todas as sentenças. 
Quando a gente perde, recorre, 
e quando a universidade perde, 
recorre também”.

Andamento
 “As ações estão andando e as 

pessoas estão tendo atendimento 
personalizado com a assessoria 
jurídica. A gente tem convocado 
as pessoas porque há juízes que 
têm exigido cópias da identidade, 
CPF, contracheque e compro-
vante de residência. Além disso, 
no site do meu escritório (www.

andrevizadvogados.com.br) é 
possível qualquer um consultar 
o andamento da ação individu-
al. “No campo área do cliente,  
utilizando o número do Siape 
e CPF o sindicalizado visualiza 
o andamento do seu processo”, 
ensinou André Viz.

Recursos 
“Ainda não tivemos ação que 

fosse determinada a expedição do 
requisitório, do precatório, mas já 
está começando a se avizinhar tal 
acontecimento. A questão é que a 
Procuradoria recorre de todas as 
decisões. Já há decisões em pro-
cessos ajuizados no ano passado 
contra as quais a universidade 
entrou com embargos, perdeu, 
entrou com recurso, esse recurso 
já foi julgado no Tribunal do 
Rio e agora existe a possibilidade 
de que eles recorram a Brasília 
para postergar ainda mais esse 
pagamento. Há sentenças de 
extinção que foram dadas pelos 

juízes que entenderam que não 
poderia coexistir a execução co-
letiva com a individual, e umas 
poucas que eles entendem que 
houve prescrição, pois as pessoas 
individualmente demoraram 
demais para fazer isso. Mas, nos 
recursos esclarecemos que houve 
comunicação na ação coletiva 
acerca do ajuizamento da ação 
individual e que o Sindicato já 
vinha executando coletivamente 
e explicando tudo isso. São teses 
que certamente o Tribunal vem 
mudando. A gente tem conquista-
do 99% dos nossos recursos no Tri-
bunal quando saem estas decisões 
desfavoráveis. Então as ações dos 
3,17% estão caminhando muito 
bem”, afi rmou André Viz.

Ação coletiva e
ação individual
“Na ação coletiva para o gru-

po que não optou pela execução 
individual, o processo está em 
fase de encaminhamento ao Tri-

bunal, em Brasília, com recurso 
nosso para manter unificado o 
processo. E estamos congregando 
ainda nesse processo cerca de 
11.500 pessoas, porque 3.500 já 
estão nas ações individuais.

As ações individuais têm uma 
tendência de resposta mais ágil 
que a ação coletiva. A diferença, 
naturalmente, é que na ação cole-
tiva há um pedido de pagamento 
de atrasados no valor maior, 
porque compreende o período de 
janeiro de 1995 a  maio de 2005. 
Nas ações individuais o passivo 
para técnico-administrativo foi 
limitado a maio de 2001 e para 
docente até junho de 1998, pois 
esta foi a metodologia de cálculo 
apresentada pela UFRJ. Essa é a 
diferença entre uma ação e outra.

Esclarecimento:
No processo dos 3,17%, 

nenhum servidor recebeu 
os valores dos atrasados.

“Levamos quase oito anos 
para conquistar uma vitória no 
Superior Tribunal de Justiça, que 
reconheceu a legitimidade do Sin-
tufrj manter o processo coletivo. E 
quando tinha parado o julgamento 
do processo em 2004, foi justamen-
te quando se discutia a questão do 
cálculo. Então o processo voltou 

para o Tribunal do Rio, e está exa-
tamente nessa posição. Passados 
esses anos, o desembargador que 
era relator já se aposentou. Assu-
miu um desembargador novo que 
suspendeu o processo de execução 
dos atrasados incontroversos, pois 
pediu que fosse enviado para o 
Tribunal para ser examinado 

como um todo, e eu acredito que, 
seja ele qual for, nós vamos ter 
um julgamento desse processo no 
tribunal possivelmente este ano”, 
disse o advogado.

Segundo André Viz, “o nosso 
processo é praticamente único, 
pois obtivemos  a decisão  de an-
tecipação de tutela (semelhante 

a uma liminar) e o governo para 
conter novas vitórias judiciais 
de trabalhadores editou uma 
medida provisória que depois 
foi convertida em lei (que o 
STF considerou constitucional) 
e que proibiu os juízes de con-
cederem esse tipo de decisão. A 
UFRJ entrou com recurso, mas 

como a medida provisória foi 
publicada depois da decisão e 
considerada válida, sendo uma 
das poucas decisões deste tipo 
em vigor no país. Por isso a 
manutenção de tão importante 
conquista judicial dos traba-
lhadores da UFRJ”, lembrou o 
assessor do Sindicato.  

Em 1997 o Sintufrj entrou com 
uma ação especifi ca dos 28,86% 
para os pensionistas que não 
estavam na ação coletiva geral, 
tendo  sido vitorioso o processo com 
condenação da UFRJ dos atrasados 
do período de janeiro de 1993 a 
junho de 1998.

O Sintufrj moveu a execução 
coletiva, mas a exemplo do pro-
cesso de 3,17%, a juíza mandou 
que fosse feito de forma indivi-
dualizada.

“Temos hoje 1.024 pensionis-
tas de 666 instituidores que tiveram  
ganho de atrasados dos 28,86% 
de janeiro de 1993 até junho de 
1998. Esses processos não têm 
muita discussão jurídica porque a 
universidade e a Advocacia-Geral 
da União já vêm reconhecendo 
esse direito. O nosso problema é 
localizar e trazer essas pessoas para 
o Sindicato. Haverá convocação 
pelo Jornal do Sintufrj, no site e 
por carta. Mas é fundamental a 

atenção de todos na listagem de 
benefi ciários que também será 
divulgada, pois muitos conhecem 
os pensionistas, ou seus herdeiros 
e sucessores.

A assessoria jurídica já ajui-
zou mais de 200 ações indivi-
dualizadas para cumprimento 
da sentença coletiva, em grupos 
de cinco pensionistas, que estão 
em andamento. Mas alguns 
desses processos, por falta de 
apresentação dos documentos 

pessoais, estão sendo arquivados 
ou correndo o risco de prescri-
ção. Então, muitos pensionistas, 
herdeiros de pensionistas que já 
faleceram ou sucessores dessas 
pessoas podem obter com certa 
rapidez resultados, pois os pro-
cessos estão exatamente na linha 
que o governo reconheceu como 
direito, desde que compareçam ao 
Sindicato para assinar e entregar 
documentos. Estou falando dos 
pensionistas de 1997 e não dos 

que viraram pensionistas de bene-
fi ciário da ação coletiva geral dos 
28,86% (que é outro processo), 
pois o atrasados dos 28% estão 
incluídos na ação coletiva geral”, 
sendo de extrema importância 
que haja atenção dos pensionistas 
envolvidos à convocação que já 
está sendo feita em alguns casos 
mas urgentes, mas que abrangerá 
todo o conjunto dos 1.024 pen-
sionistas envolvidos” concluiu as 
explicações o advogado.  

DIREITOS
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A importância de uma brigada 
de incêndio, a constituição das 
Comissões Internas de Saúde 
do Servidor Público (Cissps), 
avaliação dos ambientes de tra-
balho e prevenção foram os 
temas relacionados à saúde e à 
segurança do trabalhador discu-
tidos no seminário organizado 
por técnicos-administrativos do 
Instituto de Filosofi a e Ciências 
Humanas (IFCS), no dia 27, no 
salão nobre do prédio do Largo de 
São Francisco. 

O evento mobilizou profi ssionais 
de diversas unidades que, como os 
colegas do IFCS, buscam constituir 
suas comissões e brigadas locais. 

Categoria no IFCS discute saúde 
e segurança do trabalhador

Mudar para melhorar

“As pessoas têm 
que estar seguras”

Ivan Carmo falou sobre as brigadas de incêndio e questões relativas 
às estruturas prediais. Ele explicou que a universidade tem duas uni-
dades técnicas de trabalho relacionadas com edifi cações, instalações e 
manutenção: o Escritório Técnico Universitário (ETU), encarregado da 
expansão dos campi e construção de prédios novos, e a Prefeitura, que 
cuida dos espaços e do mobiliário urbano, segurança e mobilidade. 

O prefeito lembrou que a UFRJ tem prédios históricos, como o IFCS, 
gerencia grandes espaços urbanos e lida com atividades variadas em 
cada um dos edifícios, e os materiais utilizados nas tarefas também se 
diferenciam, indo desde, por exemplo,  produtos radioativos à equipa-
mentos eletrônicos. 

De acordo com Ivan, os prédios históricos têm códigos próprios, mas 
têm que se adequar às normas de segurança. A maioria, no entanto, 
não tem plano local contra incêndio e pânico. Porém, ele entende que 
treinamento é uma cultura, e essa cultura tem que ser criada na UFRJ.

Ele explicou, ainda, que os edifícios históricos têm muitas restrições, 
como é o caso do IFCS, para o qual há um projeto de construção de escadas 
de incêndio, mas que, na verdade, não atende a todos os pavimentos.

O prefeito acrescentou que, embora não haja norma federal que reja 
esses aspectos, é necessário submissão à norma estadual, e mesmo os 
prédios que deverão ser recuperados no futuro têm que passar por essas 
adequações. “As pessoas que estão lá têm que estar seguras”, frisou o 
prefeito.

Casos em que a brigada atuou no atendimento de emergência foram 
citados pelo prefeito para ilustrar o debate. Alguns casos foram graves e 
puseram em discussão a necessidade de se ter no campus uma ambulância 
e um posto de saúde. Afi nal, circulam na Cidade Universitária cerca de 65 
mil pessoas. Segundo Ivan, existe uma proposta “bastante madura” de 
se implantar uma unidade de cuidados da saúde da família no Fundão. 

Ele relacionou também uma série de eventos que apontaram a 
necessidade urgente de planejamento e cuidados, como os incêndios 
ocorridos na PR-5 em 2006 devido a um curto circuito, na Capela do 
Palácio Universitário e outro no canteiro de obras da Coppe. “São even-
tos muito recentes e muito próximos que apontam que a estrutura está 
antiga e que a gente tem que dar atenção a isso”, concluiu o prefeito.

Na mesa de abertura estavam 
presentes o superintendente de 
Pessoal, Agnaldo Fernandes, o 
diretor do IFCS, Marco Aurélio 
Santana, o vice-diretor do Instituto 
de História, Fernando Castro, o 
coordenador-geral do Sintufrj, 
Francisco de Assis, e o prefeito da 
UFRJ, Ivan Carmo.

De acordo com o técnico-admi-
nistrativo Gilson Navega, o semi-
nário desencadeou as articulações 
para organização de uma brigada 
de incêndio no IFCS. E depois da 
realização do seminário sobre 
saúde e segurança no trabalho em 
novembro, que será realizado pela 
Pró-Reitoria de Pessoal para toda a 

comunidade da UFRJ, ele acredita 
que o IFCS iniciará o processo de 
constituição da Cissp local.

Exposição e debate
Marco Aurélio apontou o 

empenho dos técnicos-adminis-
trativos Gilson Navega, Tatiana 
Carvalho e Valéria Cristina para a 
organização do evento. “Parabéns 
pelo empenho na construção de 
mais essa institucionalidade que, 
como outras, pode se espraiar para 
toda a comunidade da UFRJ”, disse 
o diretor, lembrando que no século 
XX direitos sociais se originaram 
da luta dos trabalhadores.

Agnaldo Fernandes explicou 

que a Divisão de Saúde do Tra-
balhador (DVST) ganhou status 
de coordenação dentro da Pró-
Reitoria de Pessoal, o que signifi ca 
um patamar superior em termos 
de elaboração de políticas.

Ivan Carmo disse que a Pre-
feitura Universitária há cerca de 
quatro anos debate a saúde do 
trabalhador  E como resultado 
dessa discussão a categoria local 
está preparada para fazer a eleição 
da Cissp. Em relação à segurança, 
o prefeito defende que o tema seja 
tratado de maneira preventiva, 
em relação aos prédios como da 
acessibilidade e transporte.

Francisco de Assis abordou a 

necessidade de mudanças funda-
mentais na UFRJ, como a demo-
cratização e a ampliação da repre-
sentação técnico-administrativa 
nos fóruns deliberativos.

Na opinião do sindicalista o 
técnico-administrativo tem ocu-
pado espaço e se tiver apoio ins-
titucional poderá avançar muito 
mais em temas importantes para 
a universidade e para a sociedade. 
Ele ressaltou a importância dos 
brigadistas de incêndio e afi rmou 
que esse e outros cargos relevantes 
para a instituição foram vítimas 
do processo de extinção e tercei-
rização. Para Francisco é preciso 
resgatar e fortalecer esses cargos.

Por iniciativa de um grupo de técnicos-administrativos, temas como “brigada de incêndio” e “eleição da 
Cissp” entraram na pauta de prioridades do instituto e prometem chegar a outras unidades da UFRJ

O superintendente de Pessoal, 
Agnaldo Fernandes,  garantiu 
que a Pró-Reitoria de Pessoal 
reconhece a importância da 
discussão do seminário para o 
dia a dia de 80 mil pessoas que 
circulam por toda a universi-
dade, e também a necessidade 
de privilegiar a prevenção. “Se 
formos exitosos vamos conseguir 

eliminar muitos problemas”, 
disse.

Ele explicou algumas mudan-
ças feitas na PR-4, entre as quais 
a criação de uma coordenação de 
política de saúde do trabalhador 
com subcoordenações técnicas. E 
destacou a experiência exitosa do 
Comitê Técnico Acadêmico,

que envolve uma série de 

unidades com atuação e pesquisas 
em saúde. O projeto piloto está 
sendo desenvolvido no Centro de 
Ciências Matemáticas e da Na-
tureza (CCMN) com a realização 
de diagnóstico das situações e dos 
ambientes de trabalho e exames 
periódicos. Com base nos resul-
tados serão planejadas ações para 
atacar os problemas detectados.  

FRANCISCO  de Assis, Agnaldo Fernandes, Ivan Carmo, Marco Aurélio e Fernando Castro

DIRIGENTES do Sintufrj e apoiadores assistiram às palestras e participaram do debate

Fotos: Renan Silva

SEMINÁRIO
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A chefe da Seção de Segu-
rança e Saúde do Trabalho da 
Coordenação de Políticas de Saúde 
do Trabalhador, Raquel Maria 
Galdino de Souza, adiantou que 
o trabalho que está sendo feito 
no CCMN será levado aos demais 
Centros, e que também está em 
estudo o processo que viabilizará 
a extensão do projeto para toda a 
universidade.

 “Um mundo com vários campi 
espalhados no estado e 14 mil 
servidores”, contabilizou Raquel 
– uma enorme dimensão para 
poucos profi ssionais habilitados 

Passo à frente com CTA
Terezinha Ramos, assistente social e subcoordenadora institucional 

da Coordenação de Políticas de Saúde do Trabalhador da PR-4, explicou 
o que o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (Siass) 
foi instituído pelo governo em 2009 com o propósito de coordenar e 
integrar ações e programas nas áreas de assistência à saúde, perícia, 
promoção, prevenção e acompanhamento da saúde dos servidores. A 
UFRJ é a unidade 50 do Siass.

A assistente social expôs as fi nalidades e os programas do Siass, e 
apresentou o passo adiante que a UFRJ deu: o Comitê Técnico Acadêmico 
(CTA) da Unidade Siass 50, que tem o objetivo de identifi car e promover 
iniciativas de unidades acadêmicas e fazer a interação entre elas. 

A origem da proposta está na identifi cação, por parte da PR-4 de 
situações que levam o servidor a adoecer com a fi nalidade de elaborar 
políticas de prevenção de doenças e promoção da saúde.

O Comitê articula pesquisa, ensino, extensão e assistência. Com base 
nisso, o CTA busca melhorar condições e ambientes de trabalho e propor 
estratégicas de vigilância e monitoramento de riscos.

Terezinha ilustrou a ação do CTA com o exemplo bem-sucedido da 
avaliação ambiental e atuação na Decania do CCMN, com inserção de 
diversos programas e até um talkshow sobre o tema. O próximo passo é 
a atuação no Instituto de Matemática. Tudo para criar novas estratégias 
de ação em saúde do trabalhador.

O programa, a seu ver, favorece a inter-relação entre saúde, segu-
rança, promoção e perícia, mas para que vá adiante é preciso aumentar 
recursos humanos e investimentos, embora conte com todo o apoio da 
Pró-Reitoria de Pessoal.

Coppe tem brigada 24 horas

Grande encontro em novembro
Raquel adiantou que a coordenação planeja uma reunião em breve 

para organizar o trabalho de “varredura” nas unidades para corrigir 
pequenos problemas, iniciativa que não demanda custos. Disse também 
que está “alinhavando” um grande encontro de dois dias, em novembro, 
para debater o tema na UFRJ com vistas à atualização de informação e 
troca de práticas entre as unidades.

Ela informou que, se no CCMN o processo começou com a análise 
ambiental e será concluído com a eleição da Cissp, já na Prefeitura 
Universitária será ao contrário: a Cissp será eleita em agosto e depois rea-
lizada a avaliação ambiental. “Vamos testar as duas maneiras”, explicou.

Agnaldo Fernandes informou que já foi feita a licitação para a 
construção de um prédio novo para a  DVST, mas a empresa vencedora 
apontou pendências que deverão ser sanadas logo. O prédio será erguido 
ao lado do Cepel.

para o trabalho.  De acordo com 
ela, mesmo com a chegada de sete 
novos profi ssionais à DVST o pro-
blema de falta de pessoal persistirá. 

No entendimento de Raquel, 
a Cissp é uma ferramenta im-
portante, principalmente para a 
avaliação ambiental. Mas espera 
que até o fi m do ano possa contar 
com novos técnicos e engenheiros 
de segurança. Ela discorreu sobre 
as atividades desenvolvidas na 
Divisão de Saúde do Trabalhador 
(DVST) – que agora é subordi-
nada à Coordenação de Políticas 
de Saúde do Trabalhador – e 

apresentou normas e legislações 
que caracterizam as situações de 
risco, e lembrou que os dirigentes 
são responsáveis pela melhoria das 
condições de trabalho e de proteção 
contra fatores ambientais.

Segundo Raquel, se existem 
medidas que levam tempo para 
implantação, há outras que depen-
dem de simples ações e podem ser 
feitas com a iniciativa de gestores. 
A Cissp, nesses casos, funcionaria 
como ferramenta fi scalizadora.

Questionamentos 
Lucas Pinho, do Instituto de 

Biofísica, disse que montou uma 
brigada local com 15 voluntários 
em caráter embrionário. O coor-
denador do Sintufrj Boaventura 
Souza Pinto apontou os problemas 
dos trabalhadores da capina e 
reivindicou “um projeto concreto 
de segurança para a universidade”.

Francisco de Assis lembrou que 
os trabalhadores da própria DVST 
sofrem por falta de condições de 
trabalho, e cobrou a promessa de 
um novo prédio para a Divisão. Ele 
disse que as demandas de perícias e 
exames periódicos estão crescendo, 
mas a escassez de profi ssionais se 

mantém. 
Huascar da Costa, coordenador 

de Saúde e Segurança do Traba-
lho da Decania do CT, chamou 
a atenção para a subnotifi cação. 
Isto ocorre quando as chefias 
pensam estar ajudando o servidor 
doente dispensando-o do trabalho, 
quando na verdade deveriam en-
caminhá-lo para tratamento. Por 
vezes, alertou, esse servidor acaba 
sendo aposentado por invalidez, 
com uma redução brusca do salá-
rio. Outro problema que apontou 
foi a falta de acompanhamento da 
validade de extintores de incêndio.

Um exemplo bem sucedido 
de constituição de uma brigada 
de incêndio foi apresentado pela 
engenheira de segurança Rosane 
Detommazo Muniz, assessora de 
Saúde, Segurança e Meio Ambiente 
da Coppe. A brigada está ligada à 
Assessoria de Qualidade e faz parte 
da Diretoria de Planejamento e 
Administração da unidade. Além 
de Rosane, a equipe é formada por 
cinco outros profi ssionais: técnicos 
e engenheiros de segurança, um 
aprendiz e quatro bombeiros civis 
terceirizados, que trabalham em 
regime de plantão de 24 horas. 

A brigada promove a prevenção 
contra incêndio com inspeções e 
verifi cação da aplicação de nor-
mas técnicas nas dependências 
da unidade. A brigada também 
atua no CT e atende 24 horas pelo 

telefone 2562-7777 para qualquer 
emergência.

Além de combater princípios 
de incêndio e acionar o Corpo de 
Bombeiros, a brigada orienta a 
evasão do prédio e o corte de energia, 
caso seja necessário, e faz também 
atendimento de primeiros socorros. 
A equipe está habilitada para pro-
cedimentos como  verifi cação dos 
sinais vitais, monitoramento das 
vias aéreas, dos batimentos cardí-
acos, solicitação de ambulâncias 
do SUS ou do Grupamento dos 
Bombeiros, no Fundão.

O bombeiro civil também ado-
ta ações preventivas de avaliação 
dos riscos e inspeção dos equipa-
mentos de combate a incêndio.

Rosane fez um histórico do 
processo e apresentou  estatísticas. 
Em 2003, por exemplo, quando 

o serviço foi inaugurado, houve 
43 atendimentos. Atualmente são 
430 ao ano, a maioria dos casos 
relacionados a primeiros socorros. 
Por outro lado, se no início foram 
registrados até 20 casos de princí-
pio de incêndio por ano, hoje os 
registros são de três. 

A engenheira de segurança 
avalia que uma brigada com 
essa qualidade é única em toda a 
universidade. Segundo Rosane, os 
bombeiros fazem rondas diárias, 
verifi cam vazamentos hidráulicos, 
problemas no elevador e diversos 
outros pontos que potencializam 
a possibilidade de acidentes. 
Dispõem de equipamentos como 
cadeiras de rodas, pranchas, colar 
cervical, e administram a validade 
e a recarga de cerca de 500 extinto-
res dos corredores da Coppe.

THEREZINHA Ramos, Rosane Muniz, Wesley Pinheiro e Gilson Navega

Foto: Renan Silva

SEMINÁRIO

Falta de pessoal habilitado é problema para a 
segurança patrimonial e dos trabalhadores da UFRJ 
Mas Coppe tem brigada 24 horas com pessoal treinado para primeiros socorros 
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Coerência á fl or da pele  
Nelson defende de forma vee-

mente a autonomia universitária, 
os hospitais universitários, e é um 
severo crítico da Empresa Bra-
sileira de Serviços Hospitalares. 
Embora acumule inestimáveis 
contribuições à UFRJ e à edu-
cação brasileira, a negativa da 
emerência se deu sob argumentos 
como: “é um sindicalistas e não 

"A UFRJ não pode ser 
preconceituosa"

O surpreendente e-mail do chefe do departamento chocou a comu-
nidade. O texto diz: “Prezados, mobilizem seus docentes para compare-
cerem amanhã ao CD do Depto. Para que tenhamos voto para barrar a 
Emerência de NSS. Acho que será mais difícil se for aprovado no Depto. 
barramos na Congregação. Até amanhã, Gil”.

Para a ouvidora-geral da UFRJ Cristina Riche, não se pode utilizar 
um e-mail institucional para uma convocação que promova uma de-
monstração de apreço ou desapreço a determinada pessoa no recinto da 
repartição, de acordo com o artigo 117, inciso 5º, do RJU. “Quando se 
usa o e-mail com aquele conteúdo, fere-se esse princípio de se manter 
impessoal e imparcial na condução do processo”, diz ela.

Para Cristina, deve-se respeitar a diferença de pensamento e o plura-
lismo de ideias: “A universidade não pode ser preconceituosa”, lembrou, 
alertando que é preciso combater cotidianamente qualquer tentativa de 
perseguição a quem pensa diferente.

A ouvidora-geral argumenta ainda que a emerência é um título ho-
norífi co conferido a um professor titular que se aposentou e se destacou 
academicamente: “Nelson tem um currículo irretocável. Se dedicou a 
vida inteira à Universidade. Se distinguiu no exercício do magistério, 

Estudantes criticam voto de cabresto

Perfi l de peso
O professor titular da Faculdade de Medicina Nelson Souza e Silva, 

diretor do Instituto do Coração Edson Saad, ingressou na UFRJ como 
aluno em 1960. Passou a compor seus quadros em 1974. Além de inú-
meros cursos de aperfeiçoamento e especialização, tem mestrado e pós-
doutorado na Mayo Graduate School of Medicine-University of Minnesota.  

Participou da implantação do Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho, da criação do Núcleo de Estudos de Saúde Coletiva (Iesc) e 
do Instituto de Doenças do Tórax, do Coração e do Complexo Hospitalar 
da UFRJ. Foi pró-reitor de Desenvolvimento e Extensão no fi nal da década 
de 80 e criou a Coordenação de Extensão do CCS.

É coordenador do Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação 
em Medicina (Cardiologia) da Faculdade de Medicina e do Instituto do 
Coração; criou o Núcleo de Avaliação Tecnológica da Saúde da UFRJ 
e Fiocruz; contribuiu para a criação do Instituto Nacional de Ciência 
Tecnológica de Medicina Assistida por Computação Científi ca do Minis-
tério da Ciência e Tecnologia, e coordenou, no Ministério da Saúde, o 
Programa Nacional de combate à Hipertensão Arterial. 

um acadêmico”. Para o Sintufrj, 
além de uma perseguição explí-
cita, é um claro ataque aos que 
se unem em defesa da autonomia 
e contra a Ebserh.

Um abaixo-assinado com a 
solicitação de emerência, criado 
alguns dias antes da reunião, 
ultrapassou seu propósito e 
conta com algumas centenas 
de adesões diante de tamanha 

O estudante do 12º período 
de Medicina, Caio Maia, um dos 
proponentes da emerência, des-
taca em especial sua dedicação 
aos alunos, ensinando valores 
importantes, como a necessidade 
de conhecer os pacientes para en-
tender os fatores de suas doenças, 
no atendimento do ambulatório. 
“Muitos dos meus professores 
foram seus alunos”, disse.

Maia participou como ouvinte 
da reunião do Corpo Deliberativo: 
“Pensamos que tudo transcorre-
ria bem. Mas a discussão caiu 
para um lado que envolveu co-
mentários duvidosos. O título de 
emerência é concedido a pessoas 
de grande importância acadêmi-
ca para a faculdade, e Nelson está 
na faculdade antes do Hospital 
Universitário nascer”. 

Maia foi um dos que pre-
senciou um professor chamar 
Nelson de “sindicalista”. Outras 
observações foram feitas sobre o 
temperamento do titular, como 
“teimoso” e “não ouvir os outros”.

Mas houve professores que 
reagiram contra a retaliação 
e apontaram que alguns ali 

nem sequer tinham ideia da 
trajetória de Nelson.

Segundo avaliou, muitos dos 
que votaram contra a emerência 
eram de setores pró-Ebserh; outros 
embora chegassem ao fim da 
sessão, também votaram contra, 
parecendo voto de cabresto.

“Nelson é brilhante”
O professor Neio Boechat, outro 

proponente da emerência – em 
conjunto com os professores Ale-
xandre Cardoso e Sérgio Novis –, 
afi rma que todos estão convenci-
dos das qualidades que Nelson tem 
para exercer o cargo de professor 
emérito, embora tenham perfi s e 
visão de mundo diferente.

Sua admiração profunda a 
Nelson se dá, primeiro, por ser 
excelente médico e, em segundo 
lugar, como professor e, “mais im-
portante de tudo”, como educador. 
Ele explica que, por todas essas 
qualidades, “se formos consultar 
a lista de eméritos da Faculdade 
de Medicina, Nelson se encaixa 
perfeitamente”.

O professor comemora a deci-
são do Departamento de Medicina 

Preventiva que aprovou, no dia 2, o 
encaminhamento à Congregação 
da Faculdade de Medicina do pro-
cesso de proposição de emerência 
do professor Nelson. “Não por seu 
departamento de origem, mas por 
um grupo de professores que reco-
nhece seu papel e importância”, 
comentou. “Nelson é brilhante. 
Não me lembro de alguém que 
tenha merecido mais que ele”, 
concluiu Boechat.

Críticas ao processo
O médico Eduardo Côrtes foi 

um dos 17 votos a favor do pedido. 
Ele classifi cou como lastimável o 
episódio. E apontou uma série de 
problemas, como o fato do chefe 
do departamento ter enviado e-
mails convocando docentes para 
barrar a emerência. A reunião a 
seu ver não cumpriu exigências do 
regulamento, como o fato do chefe 
do departamento ter votado, o que 
deveria acontecer apenas em caso 
de desempate. 

O médico critica as alegações 
contra Nelson ponderando que o 
que deveria ser considerado é o 
mérito acadêmico.

Mais um retrocesso, desta vez na Medicina.
“Sem partidos!”, gritavam grupos fascistas nas recentes manifestações 

pelo país, hostilizando militantes dos partidos de esquerda e rasgando suas 
bandeiras. Ao que parece, essa guinada à direita insinua se disseminar 
na UFRJ. 

Depois do retrocesso nas regras para a escolha do diretor do Instituto de 
Biologia, na contracorrente dos avanços democráticos na UFRJ, veem-se 
movimentos de retaliação política.

O exemplo mais recente ocorreu no Departamento de Clínica Médica 
da Faculdade de Medicina. O Corpo Deliberativo, reunido no dia 25 de 
junho, negou, por 19 votos a 17, o pedido de emerência para o professor 
titular Nelson Souza e Silva. 

arbitrariedade. Se o Departa-
mento de Clínica Médica, numa 
reunião enviesada por rancores 
políticos, jogou por terra o 
importante papel de Nelson, 
o Departamento de Medicina 
Preventiva, ao contrário, tomou 
a iniciativa de aprovar, no dia 2 
de julho, o pedido de emerên-
cia, o qual vai encaminhar à 
Congregação.

NELSON Souza e Silva: sempre presente nas lutas dos 
trabalhadores da comunidade universitária e em defesa da UFRJ 

Foto: Renan Silva

PERSEGUIÇÃO POLÍTICA

Clínica Médica da Medicina discrimina professor
Setores conservadores da faculdade querem se livrar do titular Nelson Souza e Silva
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