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Dia Nacional de Luta 
HU. No dia 11, a diretoria sindical realizou ato em frente ao HU 

e ouviu denúncias de trabalhadores relacionadas à má gestão da 
unidade. A suspeita da categoria é que a direção esteja agindo para 
facilitar a entrada da Ebserh na UFRJ. Páginas 4 e 5  

Violência. A manifestação no Centro do Rio de Janeiro, organizada 
pelas centrais sindicais e pelos movimentos populares, foi descara-
damente reprimida pela PM de Sérgio Cabral. Página 3

Quinta-feira, dia 18, às 10h, na subsede do Sintufrj no HU (Cidade 
Universitária), acatando orientação da Fasubra, a direção sindical convida 
a categoria para a assembleia geral, que terá como pauta a avaliação da 
conjuntura e dos atos realizados pelas centrais sindicais no dia 11 de julho 
e a organização das próximas atividades do Sindicato.

ASSEMBLEIA
GERAL 
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Arraiá do Sintufrj 
vai levantar poeira!  

19 DE JULHO

Na sexta-feira, dia 19 de ju-
lho, o Sintufrj se transformará 
num grande arraiá, com tudo o 
que uma festa do gênero tem de 
direito. A praça em frente à sede 
da entidade, no Fundão, vai es-
quentar com a fogueira e a sua 

Arraiá do Sintufrj 
vai levantar poeira!  

animação. A partir das 16h. Venha 
a caráter, se desejar, é claro. 

Vai ter quadrilha, barracas de 
comidas típicas (doces e salgados) 
e bebidas (de cerveja a quentão, 
passando por refrigerantes), muitas 
brincadeiras (touro-mecânico, pau 

de sebo, cadeia, barraca de beijo), 
leilão e o grande baile da roça, ani-
mado por um grupo de forró de pé de 
serra e uma dupla sertaneja.

Arraiá solidário
Todo o dinheiro arreca-

dado com as brincadeiras e o 
leilão será doado ao Projeto 
Renascer, que há anos ampara 
famílias de  pacientes carentes 
atendidos no Instituto de Pue-
ricultura e Pediatria Martagão 
Gesteira (IPPMG).  

Condução garantida
Por solicitação da direção 

sindical, a Prefeitura Universi-
tária deixará à disposição um 
ônibus para levar os partici-
pantes da festa até Bonsucesso/
Avenida Brasil, às 22h. 

Se você gosta de um bom forró, diversão com os amigos e de curtir aquela cervejinha com deliciosos petiscos, não vá perder essa festa especialmente preparada para você. 

Este seminário da Fasubra foi reali-
zado nos dias 12 e 13, na Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro, em 
Seropédica, e teve como organizadores 
o Sintur-RJ e o Sintufrj. Além das três 
entidades sindicais, participaram da 
mesa de abertura representantes da UFRJ 
e da UFRRJ.

Constaram da pauta dos dois dias do 
evento os seguintes temas: conjuntura; o 

IV Seminário de Motoristas 
Oficiais das Ifes, Ifet e Cefet

processo de terceirização nas instituições 
federais e suas consequências; carreira: 
avanços e retrocessos no processo de 
racionalização; jornada de trabalho 
dos motoristas; segurança; risco de vida; 
assedio moral e qualidade de vida.

No último dia foi realizada a plenária 
final, escolhido os representantes nos 
Estados e definido o local de realização 
do próximo seminário. 

Este é o títu-
lo do livro que o 
professor Mario 
Fernando Pet-
zhold está lan-
çando e no qual 
pretende, por 
meio dos perso-
nagens, discutir 
a relação entre o 

comportamento sexual do ser humano e a 
descoberta da origem do retrovírus HIV. Na 
quinta-feira, dia 18, das 15h30 às 18h30, o 
autor autografa sua obra no restaurante Bur-
guesão (bloco H do CT).

“A pesquisa que mudou o mundo”  
Mario Fernando é mestre em engenharia 

de produção, especialista em Segurança do 
Trabalho e membro do Comitê de Ética em 
Pesquisa da Faculdade de Medicina e do Ins-
tituto de Saúde Coletiva. É pesquisador da área 
de Ética e Engenharia de Produção da Escola 
Politécnica. Em 1983 coordenou o projeto de 
pesquisa sobre cinto de segurança em veículos, 
ganhando menção honrosa da Capes e prê-
mios internacionais em segurança do trânsito. 

Para garantir a integridade de sua pro-
posta e o domínio sobre a história, o autor re-
solveu bancar o projeto: editou mil exempla-
res em uma gráfica privada e os pôs à venda 
na livraria Aliança, no bloco A do CT. 

A Coordenação de Esporte e Lazer do 
Sintufrj informa que, em breve, fará uma 
reunião para conclusão do regulamento da 
competição. Aguardem!

O time do HU venceu por 7 a 0 o da 
Química, em jogo amistoso realizado no 
campo da Prefeitura no dia 4 de julho. 

Bola rolando Campeonato Society
Com pesar, informamos o falecimento do técnico-adminis-

trativo Abelardo Pinheiro Campos, ocorrido no dia 7 de julho. Ele 
trabalhava há cerca de 20 anos no setor de Manutenção do Centro 
de Tecnologia como eletricista. 

Nota de falecimento

Mario Petzhold

Foto: Renan Silva

Fotos: Renan Silva

ABERTURA: dirigentes da 
Fasubra, do Sintur-RJ e o reitor da 
Universidade Rural participaram da 
mesa de instalação do seminário.O 
coordenador de Organização e Política 
Sindical do Sintufrj, Boaventura Souza 
Pinto, representou o Sintufrj (foto)

Reuniões setoriais no HU 
Pauta – condições de trabalho, as consequências da Ebserh para os HUs e seus 

trabalhadores e informes das ações judiciais com a presença de advogado. 
Segunda-feira, dia 15, às 12h – na sala do Raio X, com os trabalhadores 

da tomografia, radiografia, ultrassonografia, radiologia e demais setores do térreo, 
mas extensiva a todos os profissionais do HU.

Terça-feira, dia 16, às 7h – reunião no hall do 12° andar do HU com os 
trabalhadores do centro cirúrgico, centro de material, CTI e demais setores desse 
andar e do 13º, mas extensiva a todos os profissionais do HU. 

Reunião com os caravaneiros
Quarta-feira, dia 17, às 13h – no Espaço Cultural do Sintufrj (Fundão). 
Pauta – desdobramentos das atividades realizadas no Congresso Nacional. 

Quinta-feira, dia 18, às 10h – assembleia geral na subsede do HU. 
Pauta – avaliação da conjuntura e dos atos nas ruas realizados dia 11 e orga-

nização das próximas atividades sindicais. 

Calendário de mobilização do Sintufrj
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Violência

DIA NACIONAL DE LUTA

No Rio de Janeiro, onde houve 
a maior manifestação realizada 
pela CUT em conjunto com as 
centrais nos últimos anos, a Po-
lícia Militar do governador Sérgio 
Cabral agiu com truculência. O 
Caveirão saiu dos morros para 
“limpar” o asfalto.

A união da pauta da classe tra-
balhadora e dos movimentos so-
ciais mais do que nunca necessita 
ser reafirmada diante da falta de 
respostas concretas da presidente 
Dilma e da arbitrariedade dos go-
vernos estaduais, como se viu pelo 
país no Dia Nacional de Luta. 

E o Rio de Janeiro, mais uma 
vez, protagonizou cenas de vio-
lência contra manifestantes 
realizadas pela Polícia Militar, 
provando também que a pauta 
pela desmilitarização da PM está 
na ordem do dia. “A polícia que 
reprime na avenida é a mesma 
que mata na favela”, denunciava 
uma enorme faixa.

No centro da Cidade a con-
centração para a passeata come-
çou às 15h, em frente à Igreja da 
Candelária. As bandeiras das cen-
trais misturavam-se com cartazes 
de vários matizes. O chamado 

Trabalhadores voltam às ruas
No Rio de Janeiro, PM de Cabral age com muita violência

O Dia Nacional de Luta, 11 de julho, marcou a retomada do movimento sindical nas mobilizações de rua. A CUT e as centrais sindicais CTB, 
Força Sindical, Nova Central, UGT, CGTB e Conlutas, unidas com os movimentos sociais, levaram milhares de trabalhadores para as ruas do país 
para pressionar o governo e o Congresso Nacional em prol da pauta da classe trabalhadora. A avaliação foi que a data fortaleceu a unidade e chamou 
atenção para as pautas que são de toda a sociedade, preparando, assim, o terreno para novas manifestações.

do movimento sindical também 
foi ouvido pela população, que 
engrossou a mobilização. Um in-
cidente envolvendo um jovem e a 
PM, antes da passeata, anunciava 
o que ao final da passeata aca-
bou acontecendo: dispersão da 
mobilização com bombas de gás 
atiradas pelo Batalhão de Choque 
contra as pessoas.

A passeata, iniciada por volta 

Às 18h19, na altura da 
Avenida Almirante Barroso, 
após um grupo com os rostos 
cobertos provocar cinco PMs, 
a passeata foi dividida pelas 
bombas de gás jogadas em to-
das as direções pelos soldados.  
Uma parte dos manifestantes 
foi para a Cinelândia – onde 
a manifestação se encerraria 
– e a outra metade tentou 
retornar ao ponto de partida 
da passeata. Às 18h53 o carro 
da Conlutas que ainda per-
manecia na avenida seguiu 
adiante e os militantes con-
clamaram os trabalhadores 
a continuar a passeata até a 
Cinelândia. Dois minutos de-
pois mais bombas choveram 
contra as pessoas. Um grupo 
se concentrou nas escadarias 
da Câmara dos Vereadores 

das 17h, percorreu a Avenida Rio 
Branco com tranquilidade. Do 
alto dos carros de som palavras 
de ordem eram repetidas e diri-
gentes sindicais, lideranças estu-
dantis e dos movimentos sociais 
revezavam-se destacando ora a 
pauta da classe trabalhadora, ora 
a pauta popular. A necessidade da 
redução da jornada de trabalho 
e o fim do fator previdenciário 

eram as frases mais ouvidas.  Um 
senhor levava o cartaz “Contra a 
covardia com os aposentados”.

Após 10 minutos de passeata, 
a Rio Branco já estava tomada de 
ponta a ponta. Os organizadores 
estimaram em 20 mil o número 
de participantes. Um refrão que 
há muito não era ouvido em 
manifestações dos trabalhadores 
ecoou novamente na avenida: 

“Trabalhador unido jamais será 
vencido”. E faixas e cartazes des-
filavam pelas mãos dos manifes-
tantes: “Fora Cabral”; “Contra 
as remoções”; “Igualdade de 
direitos entre homem e mulher 
no mundo do trabalho”; “A Glo-
bo apoiou a ditadura”. Às 17h25 
foi tocado o Hino Nacional e 
anunciadas as mobilizações que 
ocorriam naquele momento pelo 

Violência
enquanto a correria era geral. 

O último carro do movi-
mento sindical seguiu adiante 
com um grupo de trabalhado-
res que ainda resistiram man-
tendo a passeata. Atrás, veio o 
Batalhão de Choque da PM fa-
zendo uma espécie de arrastão. 
Policiais, escondidos, saíram de 
um largo ao lado da Biblioteca 
Nacional e jogaram bombas 
em direção das pessoas que 
caminhavam. A essa altura já 
passava das 19h. A ordem era 
limpar e dispersar.  O Centro 
do Rio virou uma praça de 
guerra, com policiais caçando 
militantes e baderneiros, sem 
distinção. No fim da noite, 
no Palácio Guanabara, já na 
Zona Sul, manifestantes foram 
reprimidos com gás, spray de 
pimenta e balas de borracha. 

MISSÃO dada à PM: acabar com a passeata das centrais sindicais 

TRABALHADORES da UFRJ e a direção sindical levam para a 
manifestação, no Centro do Rio, a luta contra a Ebserh e em defesa dos 
HUs e do SUS. Fotos mostram a chegada da categoria à Candelária  

Fotos: Renan Silva
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DIA NACIONAL DE LUTA

Na quinta-feira, 11 de 
julho, Dia Nacional de 
Luta, o Sintufrj realizou 
manifestação na entrada 
principal do Hospital 
Universitário Clementino 
Fraga Filho, a partir das 
9h.  “Contra a Ebserh”, 
“Saúde em perigo”, “Au-
tonomia, sim. Ebserh, 
não”, eram os dizeres 
das faixas e cartazes. A 
direção sindical montou 
um estande com jornais 
e panfletos e ofereceu ca-
deiras para que as pessoas 
pudessem se informar 
confortavelmente sobre o 
que representa a Empresa 
Brasileira de Serviços Hos-
pitalares para a universi-
dade e para a população 
e sobre a situação do HU. 
Um sambinha composto 
exclusivamente para o 
protesto por Tonho de 
Rocha Miranda (veja na 
página 5) com o parceiro 
musical Manoel Crispim 
foi a trilha sonora da 
manifestação tocada di-
reto do carro de som do 
Sintufrj. Os dirigentes da 
entidade se revezaram 
no microfone expondo 
as razões da luta de anos 
em defesa dos hospitais 
universitários. 

“Técnicos-administra-
tivos, professores e estu-
dantes unidos em defesa 
dos HUs e contra a Ebserh e 
às perseguições” foi a frase 
mais repetida junto com a 
convocação para a passea-
ta das centrais sindicais e 
dos movimentos populares 
à tarde, no Centro da Ci-
dade. Os panfletos distri-
buídos pelos sindicalistas 
reforçavam a convocação 
e a denúncia do Sindicato: 
“Não fique em casa. Venha 
para o ato contra a Ebserh 
e contra as perseguições da 
direção do HU aos traba-
lhadores que defendem o 
pleno funcionamento da 
unidade hospitalar”. 

Sintufrj realiza ato no HU e trabalhadores denunciam 
perseguições e manobras para justificar adesão à Ebserh

Profissionais reafirmam: “Somos competentes para gerir o HU”  
O clima de insegurança e 

desconfiança em relação à direção 
do HU impediu que os funcioná-
rios da unidade denunciassem 
publicamente a situação. Mas a 
maioria dos que conversaram com 
a direção sindical apontou a má 
gestão deliberada do HU como a 
causa principal do péssimo atendi-
mento à população.  “Lá dentro as 
pessoas estão oprimidas, como se 
estivessem numa redoma de vidro. 
Aqui fora a gente protesta contra 
a Ebserh, discute”, constatou o 
coordenador-geral do Sintufrj 
Francisco de Assis e, apontando 
para o prédio do hospital, acrescen-
tou: “Viemos ao HU ouvir o relato 
dos próprios trabalhadores para 
sabermos quais são os problemas 
que enfrentam no momento para 
podermos agir”. 

Uma funcionária comparou o 
funcionamento atual da unidade 
hospitalar com o que era tempos 
atrás e concluiu: “O hospital hoje 
está caótico”. O que não mudou, 
segundo a trabalhadora, foi a 
competência dos profissionais 
que “driblam os problemas para 
oferecer atendimento de qualidade 
aos pacientes”.

Enfática, ela afirmou com 
convicção: “Ebserh não é a so-
lução. A gente tem competência 
para administrar o HU”. Con-
forme análise de vários outros 
profissionais, a trabalhadora 
anônima criticou as “entranhas 
políticas” em vigor na unidade 
que fazem, por exemplo, com 
que equipamentos novos e de 
alta tecnologia  permaneçam nas 
caixas no subsolo da unidade, 

embora sejam tão necessários 
para substituir antigos com os 
quais os funcionários têm que se 
desdobrar para prestar um bom 
atendimento.

“O clima de opressão é real por 
parte da direção, deixando claro 
que aqueles que não comparti-
lham com as ideias deles estão fora. 
E a Ebserh seria a solução para 
eles, que pretendem se  perpetuar 
no poder. E para isso fazem de 
tudo para fechar o hospital, para 
que a empresa entre como sendo 
a única solução”, declarou um 
antigo funcionário do HU.

“Soubemos pelo pessoal que 
foi à reunião na Reitoria que a 
Administração Central envia ver-
bas para tudo o que foi apontado 
como problema pela direção do 
hospital”, disse uma funcionária, 

informando que a cifra mencio-
nada foi da casa dos “milhões”. 
Indignada cobrou: “Está ocorren-
do alguma coisa estranha e nós 
estamos nos sentindo vendidos”. 
Quando implodiram a perna-seca, 
disseram que chegaria a verba para 
o novo prédio. Cadê essa verba?”

Muitos trabalhadores estavam 
revoltados. “É uma vergonha. O di-
retor suspendeu todas as cirurgias 
essa semana porque estava gote-
jando no Centro Cirúrgico. Mas 
houve dias em que caiu  temporais 
e as cirurgias foram mantidas. Ele 
agiu assim agora com o propósito 
de esvaziar o hospital. Existe um 
conluio para as  coisas não fun-
cionarem para que a Ebserh venha 
salvar a pátria. Não existe fato 
novo, a não ser fatos provocados”, 
denunciou um funcionário. 

ATO-protesto no HU reuniu a diretoria do Sintufrj e colaboradores da direção sindical, das 9h às 11h30. Foi a oportunidade 
que os profissionais do hospital precisavam para expôr ao Sindicato as manobras da direção com o objetivo de inviabilizar 
o pleno funcionamento da unidade, em prejuízo da população e da formação dos estudantes dos cursos na área de saúde 
da UFRJ. Os usuários do SUS que naquele dia foram ao HU ficaram sabendo que a Ebserh significa privatização da saúde 
pública e o fim dos hospitais universitários federais. Houve também distribuição de panfletos à população e à categoria  

Fotos: Renan Silva
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No dia 10, por meio de um comunicado interno, o 
diretor do HU, José Marcus Raso Eulálio, informou aos 
trabalhadores que, considerando os recentes “sinistros 
referentes à pane elétrica, hidráulica e da rede de gases, 
associado à carência de profissionais de engenharia para 
manutenção preventiva e corretiva, estava modulando as 
atividades assistenciais em função das condições prediais 
do hospital” para “segurança de pacientes, alunos e fun-
cionários”. 

De acordo com o comunicado, os especialistas da Po-
litécnica apontaram a imediata reestruturação da Divisão 
de Engenharia do HU. E no dia 21 de junho, o diretor 
enviou proposta de investimentos em infraestrutura e re-
cursos humanos à Reitoria.  

No início de junho, especialistas da Escola Politécni-
ca da UFRJ foram ao HU avaliar as condições do prédio. 
O assunto foi tema da reunião, na Reitoria, no dia 9, da 
direção do HU com o reitor, o vice-reitor, a decana do CCS, 
a pró-reitora de Governança, o vice-diretor da Faculdade 
de Medicina, o diretor do Escritório Técnico Universitário 
(ETU), o prefeito e o vice-prefeito da UFRJ. 

DIA NACIONAL DE LUTA

Comunicado irrita DEG
e reforça suspeitas 

Este é o título do samba composto para as 
manifestações por Antônio Carlos da Rocha 
Alves em parceria com Manoel Crispim. Antô-
nio Boca de Cantor, ou Tonho de Rocha Mi-
randa, é auxiliar de enfermagem e há 30 anos 
trabalha no HU. Também na música ele tem 
uma longa trajetória: 40 sambas gravados, in-
clusive o hit dos anos 1980 “Isto é amor”. 

Antônio já foi diretor do Sintufrj e atualmente 
faz parte da direção do Sindsprev. Também traba-
lha no Hospital dos Servidores do Estado, onde está 
reintegrado desde fevereiro, por decisão da Justiça, 
que condenou sua demissão por duplo vínculo. 

Resposta indignada

Resposta da Divisão
“Em resposta ao e-mail dirigido ao Corpo Social do HUCFF, em 10 de 

julho de 2013, por parte da Direção-Geral, onde o mesmo desqualifica o 
Corpo Técnico da Divisão de Engenharia, temos a informar o seguinte:

Todos os fatos citados no referido e-mail foram objeto de envio de docu-
mento, por parte da DEG, para abertura de processo. Podemos citar:

a) Pane elétrica (subestação) - processo 23079.028137/2010-57
b) Rede de água quente e vapor - processo 23079.037972/2010-05
c) Rede de gases medicinais (vácuo e ar comprimido) - processo 

23079.059014/2011-02.

Estes e outros processos foram encaminhados, alguns concluídos e 
outros tantos sequer foram analisados e encaminhados para o Serviço de 
Licitação e Contratos.

Desta forma e diante do exposto, o corpo técnico da Divisão de Enge-
nharia repudia qualquer tentativa de desqualificar a capacidade técnica de 
seus funcionários, sejam eles pertencentes ao quadro da universidade ou 
terceirizados.

Segue em anexo relação que comprova as inverdades descritas no e-
mail.

Divisão de Engenharia do HUCFF
Rio de Janeiro, 11 de julho de 2013

A afirmação da direção do HU de que a Divisão de Engenharia do 
hospital será reestruturada – o que soou como se a divisão fosse a res-
ponsável pelos problemas prediais do HU – revoltou a equipe. Os profis-
sionais elaboraram um documento denunciando que nos últimos anos 
enviaram inúmeras solicitações de contratação de serviços de manu-
tenção preventiva e corretiva, inclusive para sistemas apontados como 
“em pane” pela direção, mas os pedidos não tiveram consequência. 
E enumeram outras tantas solicitações encaminhadas e concluídas à 
diretoria do HU.

CATEGORIA no HU que vive momentos difíceis recebeu toda a atenção da direção sindical 

DIREÇÃO  do HU chama a PM para acabar com o ato do Sintufrj

Fotos: Renan Silva

Sintufrj convoca para reuniões

Nosso governo andando na contramão 
Rasgando a Constituição
Saúde é dever do Estado, direito do cidadão
Privatização da saúde, o povo não apoia 
OS, Fundação e Ebserh 
É o cavalo de Troia (presente de grego)
Privatização, dizemos não
Saúde e Educação é
dever do Estado
E direito do cidadão
Da copa do mundo eu abro mão
Eu quero mesmo é mais qualidade
Na saúde e na educação

Privatização nãããããão!

Como desdobramento desta ação sindical, a direção do 
Sintufrj inicia a realização de reuniões por setores de atividades 
dentro do HU. Pauta: condições de trabalho no HU, as consequ-
ências da Ebserh para os HUs e seus trabalhadores e informes 
das ações judiciais com a presença de advogado. 

A primeira reunião é nesta segunda-feira, dia 15, às 12h, na 
sala do Raio X, no térreo, com os trabalhadores da tomografia, 
radiografia, ultrassonografia, radiologia e demais setores do 
térreo, mas extensiva a todos os profissionais do HU.

Terça-feira, dia 16/7, às 7h – reunião no hall do 12º andar 
com os trabalhadores do centro cirúrgico, centro de material, 
CTI e demais setores desse andar e do 13º, mas extensiva a todos 
os profissionais do HU. 
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PERSEGUIÇÃO POLÍTICA

SEMINÁRIO

SESSÃO da Congregação da Faculdade de Medicina de 8 de julho foi concorrida 

Foto: Renan Silva

Com o propósito de a UFRJ 
reconhecer a importante contri-
buição do professor Nelson Souza 
e Silva à instituição em 40 anos de 
trabalho, docentes e estudantes re-
correram à Congregação da Facul-
dade de Medicina contra a decisão 
tomada pelo Corpo Deliberativo do 
Departamento de Clínica Médica 
que negou  o pedido de emerência 
para o docente. 

A sessão da Congregação foi 
realizada no dia 8, e logo no ex-
pediente o representante do Centro 
Acadêmico Carlos Chagas, Gabriel 
Fernandes, expôs o problema. 
“Causou muita surpresa e choque 
entre os alunos a decisão do De-
partamento de Clínica Médica. Na 
verdade, um sentimento de revolta 
muito grande”, afirmou o jovem, 
explicando que os estudantes soli-
citaram ao Centro Acadêmico que 
ficasse à frente da situação. Gabriel 
falou sobre o carinho que o alu-
nado nutre pelo mestre e propôs a 
criação de uma comissão para ava-
liar o caso. 

O chefe do Departamento de 
Cirurgia, Henrique Murad, que 
às vésperas de completar 70 anos 
anunciou que aquela seria a úl-
tima sessão da Congregação da 
qual participava, declarou que, 
embora tenha tido momentos de 
discussão veementes com Nelson 
Souza e Silva, no seu entender “se 
há alguém que merece ser eméri-
to é esse professor.”

Explicações do diretor
O diretor da Faculdade de Medi-

cina, Roberto Medronho, explicou 

A Central Única dos Trabalha-
dores (CUT) realizou no dia 28 de 
junho o seminário “SUS, Planos 
de Saúde e os Trabalhadores”. No 
entendimento dos dirigentes cutis-
tas que discutem a questão em seus 
estados e municípios, para que o 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
cumpra seus princípios e diretrizes 
de universalidade, integralidade e 
igualdade, além de aumentar o in-
vestimento, é  necessário fortalecer 
os caminhos de fiscalização para 
que valores sejam investidos inte-
gralmente na saúde pública.

O presidente da CUT Nacional, 
Vagner Freitas, afirmou na abertu-

Congregação da Medicina decidirá
Atitude contrária do Departamento de Clínica Médica à concessão do título de emerência ao professor 
Nelson Souza e Silva, por ele ser militante, continua mobilizando a comunidade universitária  da UFRJ

que em 2010 foi criada uma co-
missão para avaliar a concessão da 
emerência na unidade e a Congre-
gação aprovou as três etapas estabe-
lecidas: 1 - o processo de concessão 
deve ser iniciado no departamento 
de origem do candidato ao título; 
2 - uma comissão de três titulares 
(sendo um do departamento de ori-
gem) indicada pela Congregação 
avalia a indicação e emite parecer e 
3 - o indicado deve ser aprovado em 
plenário por dois terços dos presen-
tes, em votação secreta.

O diretor informou que re-
cebeu um ofício do conselheiro 
Ricardo Igreja – que é chefe do 
Departamento de Medicina Pre-
ventiva – informando que aquele 
departamento já havia aprovado a 
emerência de Nelson, cujo pedido 
foi apresentado pelo professor Ba-
sílio Pereira em 2012.  E como se 
acreditava que o Departamento de 
Clínica Médica iria aprovar a soli-
citação, o processo não foi levado 
adiante. Porém, com a negativa da 
Clínica Médica, a Medicina Preven-
tiva ratificou a decisão e deu enca-
minhamento.

Medronho pôs a questão para 
avaliação do colegiado: se houvesse 
a intenção de aceitar o pedido da 
Medicina Preventiva, a regra apro-
vada em 2010 deveria ser modifica-
da, embora, como lembrou o pró-
prio diretor, a norma da UFRJ não 
exija a indicação do departamento 
de origem.

Petição pública
A conselheira titular do Depar-

tamento de Clínica Médica, Vera 

Halfoun, explicou que se alguém 
do departamento estiver insatisfei-
to com a decisão cabe recurso, no 
caso, à Congregação. “O estatuto 
da universidade prevê recurso em 
todas as instâncias colegiadas. Te-
nho a impressão de que o caminho 
correto seria qualquer membro do 
departamento pedir recurso à Con-
gregação e a gente apreciar”.

Medronho informou que, além 
do pedido da Medicina Preventiva, 
havia petição pública da emerência 
(que já agrega 560 assinaturas), o 
que, na verdade, tratava-se de um 
recurso, mas que até então não 
havia chegado à Congregação. O 
professor Basílio informou que en-
tregou a petição um dia antes. 

Mas alguns conselheiros pon-

tuaram que se os alunos apresen-
tassem seu recurso contrário à de-
cisão do Departamento de Clínica 
Médica a questão seria pautada 
para a próxima sessão.

Para resolver a questão
Medronho sugeriu que fosse 

formada a comissão da Congrega-
ção que prepararia o relatório para 
apreciação do plenário. Ele lem-
brou que a votação deverá ser feita 
de forma secreta por dois terços dos 
membros da Congregação.

Ricardo Refinetti avaliou que 
mesmo com a constituição da co-
missão os alunos do departamento 
de Medicina Preventiva deveriam 
apresentar o recurso.

O estudante Gabriel Fernandes 

aceitou a sugestão, entendendo que 
o recurso seria para dar encami-
nhamento à discussão. “Não era 
bem o que esperávamos. Mas a gen-
te vai correr atrás. É um desejo forte 
dos alunos que isso saia (a emerên-
cia para o professor Nelson). A gen-
te vai apresentar o recurso na pró-
xima reunião”, disse o estudante. 
Ele espera que na próxima sessão, 
provavelmente no dia 23, o recurso 
seja também apreciado.

O estudante Caio Maia, um dos 
organizadores do pedido de eme-
rência para Nelson Souza e Silva, 
manifestou preocupação com o 
encaminhamento aprovado pela 
Congregação, temendo que a con-
cessão do título ao professor demore 
ainda mais. 

CUT discute o SUS e planos de saúde
ra do seminário que o recado que 
vem das ruas nas diversas mani-
festações populares que ocorrem 
pelo Brasil mostra a necessidade 
de potencializar os investimentos 
em serviços públicos de qualidade, 
incluindo a saúde. “O Estado não 
pratica seu papel e não cumpre 
sua obrigação de oferecer serviços 
públicos de qualidade, que não são 
ativos financeiros para serem nego-
ciados com a iniciativa privada”, 
condenou Vagner.

Falta qualidade de vida
Vagner reafirmou o princípio 

histórico da CUT em defesa do SUS 

e da saúde pública. “Estatísticas 
mostram que houve uma melhora 
na vida da população nos últimos 
dez anos, mas esse processo ainda 
não foi consolidado completamen-
te. O trabalhador cresceu profissio-
nalmente com ganhos salariais, 
porém não obteve retorno em ter-
mos de qualidade de vida. O sistema 
como um todo deve ser melhorado, 
contribuindo para a construção de 
um Estado digno e decente para a 
sociedade brasileira”, ressaltou o 
dirigente cutista.

A secretária-geral adjunta 
da CUT, Maria Godói de Faria, 
repudiou o programa de pri-

vatização e terceirização que 
está sendo implementado na 
saúde brasileira com a institu-
cionalização das Organizações 
Sociais de Saúde (OSS), das 
Organizações da Sociedade Ci-
vil de Interesse Público (Oscip), 
Fundações Estatais e Parcerias 
Público-Privadas. 

Investimentos 
De acordo com dados de 2011, o 

governo investiu R$ 154 bilhões na 
saúde pública e R$ 172 bilhões na 
saúde privada. Comparando o nú-
mero de dias e pessoas revela-se que 
o investimento público é de somen-

te R$ 2,32 por dia. “É feito um mau 
uso do pouco dinheiro existente. O 
SUS no ano passado realizou mais 
de três bilhões de procedimentos. Se 
não temos mais casos de paralisia e 
sarampo é graças ao Sistema Único 
de Saúde”, informou Gilson Car-
valho, representante do Conselho 
Nacional de Secretarias Municipais 
de Saúde (Conasems). 

Ele convocou a militância 
cutista a aprofundar o processo 
de captação de assinaturas para 
o Projeto de Emenda Popular 
que visa a destinação de 10% 
das receitas correntes brutas da 
União para a saúde pública. 
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reescrevendo a história

A Comissão da Memória e Verda-
de (CMV) da UFRJ foi instalada em 
sessão solene na quarta-feira, dia 10, 
no Salão Pedro Calmon do Fórum 
de Ciência e Cultura, no campus da 
Praia Vermelha, com a presença de 
autoridades e da comunidade uni-
versitária. A UFRJ teve oficialmente 
25 estudantes e professores desapa-
recidos durante a ditadura militar, 
mas o alcance do horror nos anos 
de chumbo foi muito maior e não 
poupou famílias inteiras. 

A sessão contou com testemu-
nhos emocionados da jornalista Hil-
degard Angel, irmã de Stuart Angel 
(estudante de economia da UFRJ e 
desaparecido político integrante da 
luta armada contra a ditadura), e da 
professora Dora Santa Cruz, irmã do 
líder estudantil e desaparecido polí-
tico Fernando Santa Cruz. A mãe de 
Hildegard, a estilista Zuzu Angel, que 
travou uma guerra pessoal para es-
clarecer os fatos envolvendo o filho, 
morreu em um suspeito acidente de 
carro em 1976. 

Hildegard Angel e Dora Santa 
Cruz falaram de seus dramas que 
simbolizam a dor de centenas de fa-
mílias brasileiras. 

“Essas feridas se alastram com 
o passar dos anos. Isso é importan-
te porque nos obriga a manter viva 
essa chaga e a transmitir permanen-
temente esse estado de dor. Peço a vo-
cês que esclareçam isso, por favor”, 
disse Hildegard. A jornalista relatou 
os anos de apreensão que ela e a mãe 
passaram antes de saber, pelo mili-
tante Alex Polari, como Stuart mor-
reu – “torturado, amarrado a um 
jipe e arrastado pelo pátio da Base 
Aérea do Galeão”. Dora Santa Cruz 
– que informou que a mãe, com 99 
anos, ainda procura pelo filho – fa-
lou da perseguição e da discrimina-
ção que passou na universidade pelo 
fato de ser irmã de Fernando Santa 
Cruz: “Diziam que eu era maluca 
por dizer que era irmã de Fernan-
do. Chegaram a me mandar para 
a Divisão de Saúde do Trabalhador, 
onde fui obrigada a fazer todo tipo 
de exame. Faltam dois anos para 
minha aposentadoria compulsória, 
e sairei daqui tentando transformar 
essa universidade e melhorar a cabe-
ça dessas pessoas”.

 
A comissão  

A Comissão da Memória e Ver-
dade foi criada em 9 de maio por 
portaria do reitor Carlos Levi para 
investigar excessos cometidos con-
tra professores, técnicos-adminis-
trativos e estudantes da universi-

UFRJ quer justiça às vítimas do Estado 
Novo e da ditadura militar no Brasil

Designada pelo reitor Carlos 
Levi, a comissão é composta por pro-
fessores, pelo técnico-administrativo 
Izaias Gonçalves Bastos e pelo estu-
dante Afonso Menezes, do Diretório 
Central dos Estudantes Mário Prata 
(DCE). Também foi constituído um 
grupo de trabalho formado por nove 
pessoas para assessor a comissão.

IZAIAS Bastos: representante da categoria na Comissão  

AFONSO Menezes, Wadith Damous, Marco Autrélio, Carlos Levi, Ledo Ivo, Vainer, Luciana, Rosa Maria e Hildegard Angel

HILDEGARD Angel DORA Santa Cruz

dade entre os anos de 1946 e 1988. 
A comissão terá prazo de um ano, 
prorrogável por mais um, para ma-
pear, analisar documentos e reali-
zar entrevistas. O trabalho será feito 
em parceria com a Comissão Na-
cional da Verdade e outras comis-
sões da verdade locais com o objeti-
vo de oferecer resultados e propostas 
de reparação aos atingidos. Entre 
as iniciativas da comissão está a 
instalação de um monumento em 
homenagem aos desaparecidos da 
universidade.

Segundo o diretor do Instituto de 
Filosofia e Ciências Sociais (IFCS), 
Marco Aurélio Santana, já existe le-
vantamentos revelando que durante 
a ditadura houve cassação de cargos 
de professores e expulsão de alunos, 
além de tortura e assassinato de pro-
fessores e estudantes da UFRJ. 

O levantamento sobre os técni-
cos-administrativos receberá aten-
ção especial de Izaias Gonçalves 
Bastos, que pertence à categoria e 
é integrante da comissão. Pois até 
agora sabe-se muito pouco dos ex-
cessos cometidos na ditadura con-
tra esses servidores e seus familiares.

Composição da Comissão da Verdade da universidade
Docentes que integram a co-

missão: Carlos Vainer (Instituto 
de Pesquisa e Planejamento Ur-
bano e diretor do Fórum de Ci-
ência e Cultura); Cristina Riche 
(ouvidora-geral da UFRJ); Flávio 
Martins (diretor da Faculdade Na-
cional de Direito - FND); Luciana 
Boiteux (FND e diretora da Adu-

frj); Luiz Pinguelli Rosa (diretor 
do Instituto Alberto Luiz Coimbra 
de Pós-Graduação e Pesquisa de 
Engenharia - Coppe; Luiz Davido-
vich (Instituto de Física); Marco 
Aurélio Santana (diretor do Insti-
tuto de Filosofia e Ciências Sociais 
- IFCS); e Robert Lent (diretor do 
Instituto de Ciências Biológicas).

Participaram da mesa da ses-
são de instalação da Comissão da 
Memória e Verdade o reitor Carlos 
Levi, o vice-reitor Ledo Ivo, a coor-
denadora da Comissão Nacional da 
Verdade, Rosa Maria Cardoso, o pre-
sidente da Comissão da Verdade do 
Rio de Janeiro, Wadith Damous, os 
professores Carlos Vainer, Marco Au-
rélio Santana e Luciana Boiteaux, 
e o dirigente do DCE Mário Prata  
Afonso Menezes. 

Cerimônia
Rosa Maria Cardoso expôs as di-

ficuldades da comissão em ter acesso 
aos arquivos da repressão, princi-
palmente aqueles ligados às Forças 
Armadas. Denúncia reforçada por 
Wadith Damous. Porém o advogado 
e ex-presidente da OAB-RJ fez ques-
tão de enfatizar que a Comissão da 
Verdade continuará a investigar e 
a cobrar o acesso às informações, 
independente dos obstáculos. O pro-
fessor Carlos Vainer propôs moção 

de apoio e solidariedade à Comissão 
Nacional da Verdade, que foi aprova-
da por aclamação.  

Carlos Levi encerrou a cerimônia 
reafirmando o compromisso históri-
co da universidade com a verdade. “A 
UFRJ tem um compromisso histórico 
de esclarecer e passar a limpo esse 
período e, pois, tem muito orgulho 
da resistência que exerceu durante a 
ditadura. Esse é um papel que temos 
de assumir”, concluiu o reitor.
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a Cidade Universitária, 
na ilha do Fundão, existe 
o Parque da Mata Atlân-

tica, que fica na antiga Ilha do 
Catalão, localizada próxima ao 
hangar do Polo Náutico. Um lo-
cal pouco conhecido e explorado. 
O parque é corredor ecológico 
estratégico, e para que as uni-
dades da UFRJ aproveitem  essa 
biodiversidade e seja divulgada a 
existência dessa importante área, 
a Coordenação de Operações Ur-
banas e do Ambiente da Prefeitu-
ra Universitária promove visitas 
guiadas nas trilhas do parque. 

Nas visitas são explicados ao 
público interessado detalhes so-
bre o Catalão, como também são 
expostas as possibilidades de ex-
ploração para professores e alunos 
da universidade e de fora, pois o 
local tem potencial para atender 
a toda grade de cursos da UFRJ e 
as comunidades do entorno. Os 

visitantes e estudiosos têm a opor-
tunidade de conhecer e ter várias 
sensações por meio das cores, 
aromas e extratos dos vegetais 
que compõem a flora do ambien-
te, e de ouvir diferentes sons emi-
tidos pelos integrantes da fauna. 

Diversas disciplinas da UFRJ e 
de outras universidades utilizam 
o parque para ensino, pesquisa e 
extensão. “Queremos estimular 
ainda mais isso na nossa univer-
sidade, assim como desenvolver 
um trabalho multidisciplinar. A 
UFRJ vai muito para fora e não 
explora a sua própria biodiversi-
dade”, disse a engenheira agrô-
noma Angela Iaffe, da Seção de 
Execução de Paisagismo da Pre-
feitura Universitária e integrante 
da Coordenação de Operações 
Urbanas e do Ambiente.

Prefeitura Universitária promove 
visitas guiadas ao Parque do Catalão
Um local privilegiado, de ar puro e rico em espécies da Mata Atlântica. Uma explosão de vida no Fundão que a maioria da 
comunidade universitária não sabe que existe, embora seja campo de ensino e pesquisa para todos os cursos de graduação.

Laboratório ao ar livre 
No dia 1º de julho o Jornal 

do Sintufrj acompanhou uma 
visita guiada ao Parque da Mata 
Atlântica da UFRJ, que contou 
com a participação das professo-
ras do Departamento de Botânica 
do Instituto de Biologia, Cássia 
Sakura e Rosane Lopes, e do 
professor Jofre Silva, do Departa-
mento de Comunicação Visual e 
Designer da Escola de Belas Artes. 
O grupo foi guiado por Angela e 
Alfredo Heleno, engenheiro civil 
da Prefeitura Universitária e orni-
tólogo. Em média, ele anota cer-
ca de 50 novas espécies de plantas 
por dia no Fundão.

É difícil não se encantar e não 
se deixar envolver pelo clima bu-
cólico e misterioso do lugar, que 
guarda histórias do imaginário 
popular. O engenheiro Heleno, 
um dicionário ambulante so-
bre as espécies e sobre a Ilha do 

Catalão, caminha apontando 
curiosidades e discorrendo sobre 
as histórias que poucos conhe-
cem. “Sempre teve mortes aqui. 
Houve um assalto na época de 
Dom Pedro I e três ladrões foram 
condenados à morte pela forca. 
Foram levados para a Fortaleza. 
Dois foram mortos lá mesmo, e o 
que ficou foi enforcado, mesmo 
muito ferido”, relata. A alegria 
também fez parte da história da 
Ilha. O local, na década de 1970, 
funcionou como ponto de mui-
tas festas. “Funcionava um bar 
que bombava”, informa Angela. 
Já os moradores do entorno co-
lecionam histórias de vultos e 
fantasmas vistos nas ruínas da 
Ilha. Ambientalistas acreditam 
que uma dessas ruínas seja de 
uma antiga senzala que existiu 

há mais de 200 anos.
As professoras Cássia Sakura 

e Rosane Lopes elogiaram a pro-
posta das visitas. “É um bom pro-
jeto. Faz um ano que vim aqui, e 
é uma ótima opção para nossos 
trabalhos”, diz Cássia. “É a mi-
nha primeira vez, e é um campo 
muito interessante de trabalho”, 
observa Rosane. O professor Jofre 
se entusiasma e reflete: “Pode-
mos desenvolver um projeto de 
sinalização para facilitar as áreas 
de acesso. A questão ambiental 
sempre fica a desejar, e precisa-
mos fazer uma opção educacio-
nal para despertar a importância 
sobre o meio ambiente”. 

A Península do Catalão
Com uma área de 17 hectares 

e situado na extremidade norte do 
conjunto de ilhas que se tornou a 
Cidade Universitária, o Parque da 
Mata Atlântica da UFRJ fica na 
antiga Ilha do Catalão. Já previsto 
no plano inicial da construção do 

campus, foi preservado mantendo 
o relevo e a vegetação natural. Era 
nele que existia um dos três hor-
tos com a finalidade de garantir 
a arborização das demais áreas 
da Cidade Universitária, e em seu 
bosque foram introduzidas diver-
sas novas espécies.

A entrada do parque é próxi-
ma ao antigo hangar de hidroa-
viões, onde ficava a Ilha das Ca-
bras e hoje está o Polo Náutico. 
Esta reserva biológica de Mata 
Atlântica, que é mais conhecida 
como Catalão, constitui corredor 
ecológico estratégico interligan-
do fragmentos de vegetação em 
torno da Baía de Guanabara em 
área densamente povoada. Já fo-
ram registradas 180 espécies de 
aves no parque, refletindo a bio-
diversidade. Além da Mata Atlân-
tica, a área preserva ecossistemas 
como manguezais e uma lagoa, 
que é reabastecida na maré alta.

Em setembro de 1996 foi li-
berada uma verba pelo governo 

federal para a realização de obras 
de melhoria da infraestrutura da 
Cidade Universitária, prevendo-
se uma possível realização das 
Olimpíadas no Rio de Janeiro 
em 2004. Parte dos recursos ser-
viu para implantar o parque no 
Catalão. Os serviços na época 
foram coordenados pelo prefeito 
da UFRJ, o professor e engenheiro 
Benjamin Ernani Diaz.

Diversas disciplinas da UFRJ e 
de outras universidades utilizam 
o parque para ensino, pesquisa e 
extensão. Algumas empresas reali-
zaram plantio de espécies arbóreas 
como medida compensatória por 
multas ambientais.

Atualmente, a Coordenação de 
Operações Urbanas e do Ambien-
te faz a manutenção realizando 
plantios e removendo espécies in-
vasoras, como o capim colonião. 
O trabalho permite que em áreas 
sombreadas se observe a formação 
de um sub-bosque, demonstrando 
o crescimento da floresta.

Fotos: Renan Silva

CÁSSIA Sakura, Rosane Lopes, Alfredo Heleno, Jofre Silva e Angela Iaffe

ALFREDO Heleno e Jofre Silva 

EQUIPE da UFRJ apresenta o Parque da Mata Atlântica ao Jornal do Sintufrj

N
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