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Mobilização

Diretor vendido para a Ebserh tenta fechar o HU.
Trabalhadores se unem ao Sindicato para garantir

 o atendimento à população. Páginas 4, 5, 6 e 7

contra a Ebserh
é a palavra de ordem
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dois pontos

A CUT e outras sete centrais sin-
dicais se reuniram na sexta-feira, 
dia 12, em São Paulo, para avaliar 
o Dia Nacional de Mobilizações 
e definir os próximos passos. Foi 
consenso entre todos os sindica-
listas que as manifestações foram 
um sucesso nos 27 estados do país e 
em centenas de cidades do interior, 
o que contribuiu para reafirmar e 
dar mais visibilidade à pauta da 
classe trabalhadora. Além disso, os 
atos deram ao movimento sindical 
mais condições de negociar com o 
governo e o Congresso Nacional, 
onde todos os projetos de interesse 
dos trabalhadores são engavetados.

A entrada da classe trabalha-

CUT e outras centrais decidem novas manifestações
dora, de forma organizada, na luta 
por melhores condições de vida deu 
ao movimento sindical mais condi-
ções de pressionar o parlamento e o 
governo e conquistar itens da pauta 
de reivindicações entregue em mar-
ço. “Ficou claro para o Congresso 
Nacional e para o governo que é 
preciso atender à nossa pauta”, 
disse o presidente da CUT, Vagner 
Freitas, que falou sobre o poder que 
a unidade das centrais representa e 
sobre o calendário de mobilizações 
definido e aprovado na reunião dos 
sindicalistas.

“As centrais sindicais têm uni-
dade na defesa da classe trabalha-
dora. E pela conquista dos itens 

da pauta de reivindicações que 
entregamos para o governo e para 
o Congresso, vamos até o fim”, con-
cluiu o dirigente.

Os principais itens da pauta são 
o fim da terceirização, redução da 
jornada para 40 horas semanais 
sem redução de salário, 10% do 
PIB (Produto Interno Bruto) para a 
educação, 10% do orçamento para 
a saúde, fim do fator previdenciário 
– fórmula matemática criada pela 
equipe econômica do ex-presidente 
FHC que reduz o valor das aposen-
tadorias. O fator é calculado levan-
do-se em consideração a idade, a 
expectativa de sobrevida (que vem 
aumentando nos últimos anos) e o 

tempo de contribuição do segurado.

Calendário de luta 
No dia 6 de agosto serão rea-

lizados atos contra a terceirização 
nas portas das federações patro-
nais em todas as capitais do Brasil 
e também nas confederações de 
empresários (CNI, CNC, CNA), em 
Brasília. O objetivo é pressionar os 
empresários a retirar da pauta da 
Câmara dos Deputados o Projeto de 
Lei 4.330, que amplia a terceiriza-
ção da mão de obra, precarizando 
ainda mais as relações e as condi-
ções de trabalho.

Os atos foram marcados para 
este dia porque no dia 5 terminam 

as negociações da Mesa Quadripar-
tite (que reúne trabalhadores, em-
presários, governo e deputados fede-
rais) que está discutindo alterações 
no texto do PL da terceirização. Na 
mesa, a bancada dos trabalhadores 
está tentando alterar o texto para 
proteger os direitos dos trabalha-
dores, mas há muita resistência da 
bancada patronal. 

Na reunião no dia 12 também 
foi acordado entre todos os dirigen-
tes dar um prazo ao governo e ao 
Congresso para atender às reivin-
dicações ou abrir um processo de 
negociação. Caso isso não ocorra, 
decidiram marcar uma paralisação 
nacional no dia 30 de agosto.

Jornal do sindicato 
dos trabalhadores  
em educação da uFrJ
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Oficina de percussão Sisejufe

A deputada Nice Lobão, mulher 
do senador e ministro das Minas e 
Energias, Edson Lobão, e mãe do 
senador Lobão Filho, faz parte da 
turma de políticos maranhenses 
que têm força no Planalto Central, 
enquanto a maioria do povo do seu 
estado vive na extrema pobreza. De 
acordo com índices da Organiza-

Novo convênio do Sintufrj
Salão oferece aos sindicalizados do Sintufrj 10% de desconto. Endereço: 

Rua Luiz Vahia Monteiro n° 183, Jardim Guanabara, Ilha do Governador. 
Contato: 3597-6897. Site: www.unhasecia.com

Sobre o contracheque

Está na rede

Vergonha nacional
ção das Nações Unidas (ONU), o 
Maranhão é o estado mais pobre da 
Federação. 

Em 2011, Nice Lobão tirou 82 
licenças médicas, e dos 101 dias tra-
balhados na Câmara, ela apareceu 
somente em 19. Mesmo licencia-
da e afastada, continua receben-
do seus vencimentos, em média 

R$ 100.000,00 ao mês e mais R$ 
470.000,00 em verbas diversas. Uma 
bolada anual de R$ 1.670.000,00 
para quem trabalhou, efetivamente, 
19 dias em 2011. Ou o equivalente a 
R$ 88.000,00 por dia trabalhado.

Se ela é tão enferma assim, que 
renuncie ao mandato e vá cuidar de 
sua saúde.  

Abertas as inscrições para a 
oficina de percussão do Sisejufe 
(Sindicato dos Servidores das 
Justiças Federais no Estado do 
Rio de Janeiro). Se você sempre 
teve vontade de aprender um 

instrumento de percussão, por 
um preço bem camarada, a hora 
é agora! Aulas com o percussio-
nista Marcello Mattos. Inscrições 
e informações em formação@
sisejufe.org.br.

 O servidor ao acessar o Sia-
penet para obtenção do contra-
cheque é surpreendido com a 
informação de que a partir deste 
mês  quem quiser o contrache-

que em mãos terá que acessar 
o site pelo seguinte caminho: 
S i a p e n e t > s e r v i d o r > D a d o s 
Financeiros>Opção Emissão de-
contracheque.
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assembleia

A assembleia geral dos traba-
lhadores técnico-administrativos 
da UFRJ, realizada dia 18, na 
subsede sindical do Hospital Uni-
versitário Clementino Fraga Filho 
(HUCFF), decidiu que a categoria 
irá participar das mobilizações 
organizadas em conjunto pelas 
centrais sindicais nos dias 6 e 30 de 
agosto. O dia 6 será dedicado à luta 
contra o Projeto de Lei nº 4.330/04, 
da terceirização. Para o dia 30 está 
prevista paralisação nacional para 
pressionar o governo a atender a 
pauta da classe trabalhadora.

No Rio de Janeiro, no dia 6 de 
agosto, terça-feira, está marcada 
uma passeata da Cinelândia em 
direção à sede da Federação das In-
dústrias do Rio de Janeiro (Firjan), 
na Avenida Graça Aranha, no Cen-
tro da cidade. Em relação ao dia 30 
de agosto, sexta-feira, dia nacional 
de luta, a assembleia geral da ca-
tegoria aprovou também a realiza-
ção de debates sobre a conjuntura.

Já na terça-feira, 23 de julho, às 
10h, a direção da CUT-RJ se reunirá 
com os dirigentes sindicais cutis-
tas com o objetivo de organizar a 
participação da Central na mani-
festação organizada pelas centrais 
contra o Projeto de Lei nº 4.330/04. 
Também haverá uma palestra do 
Departamento Intersindical de Es-
tatística e Estudos Socioeconômi-
cos (Dieese) sobre os efeitos preju-
diciais desse projeto de lei para os 
trabalhadores e para o movimento 
sindical.

Avaliação das centrais
Na assembleia geral, que durou 

das 10h30 às 12h30, foi feita ava-
liação de conjuntura, tendo como 
base as manifestações populares do 
mês de junho e  a mobilização dos 
trabalhadores dia 11 de julho. Fo-
ram convidados representantes das 
centrais sindicais CTB e Conlutas, 
que fizeram um chamamento para 
as mobilizações de agosto. A CUT-
RJ, também convidada, não pôde 
comparecer diante de um imprevis-
to do representante que falaria em 
nome da Central.  

O primeiro a falar foi Ronaldo 
Leite, da CTB. Segundo ele, as ma-
nifestações de junho foram impor-
tantes para as lutas sociais e para o 
povo, sendo motivo de reflexão pelo 
conjunto dos trabalhadores e das 
centrais sindicais. “Mostrou para 
as centrais e para os movimentos 
sociais que colocar o povo na rua 
é o que constrói a mudança. Não 
há mudanças sem mobilização das 
massas. E foi muito positivo, pois 

Categoria aprova mobilização 
para os dias 6 e 30 de agosto

PL da terceirização
O PL 4.330/04 do deputado Sandro Mabel (PMDB-GO) propõe re-

gulamentar a terceirização em quase todos os setores da economia. Na 
prática, ele acaba com os direitos previstos na Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), e está para ser aprovado no Congresso Nacional. O 
projeto autoriza qualquer empresa a contratar todos os trabalhadores 
como pessoas jurídicas e permite que a totalidade dos postos de traba-
lho de qualquer empresa seja ocupada por mão de obra de empresa 
terceirizada.

Esse projeto de lei aponta para a extinção de categorias, como bancá-
rios, petroleiros, comerciários, jornalistas, telefônicos, eletricitários, colo-
cando em seu lugar trabalhadores terceirizados, submetidos a condições 
precárias, com salários arrochados e sem a garantia do pagamento dos 
seus direitos. Segundo o técnico da subseção do Dieese, Paulo Jager, em 
palestra feita na CUT-RJ, o novo no projeto são as possibilidades de supe-
rexploração dos trabalhadores. “Os principais impactos são dificultar a 
organização sindical e ‘espremer’ as empresas terceirizadas, que por sua 
vez também ‘espremem’ seus empregados”, explicou.

as centrais procuraram qualificar 
a pauta e levar uma pauta única 
da classe trabalhadora para a rua 
numa unidade histórica. O dia 11 
de julho mostrou isso com várias 
categorias aderindo à mobilização. 
No Rio pararam comerciários, ban-
cários, metalúrgicos, educação pú-
blica. E as centrais em conjunto no-
vamente construíram duas grandes 
atividades para exigir mudanças 
que terão ainda mais força que o 
dia 11 de julho”.

Luiz Sérgio, da CSP-Conlutas, 
em sua avaliação, disse que a CUT 
e a CTB deveriam fazer uma auto-
crítica, pois em 10 anos de governo 
Lula/Dilma compactuaram com a 
política (reforma da Previdência, 
privatizações, superávit primário) 
que favoreceu banqueiros e empre-
sários em detrimento dos trabalha-
dores. E convocou os trabalhadores 
para a realização de uma grande 
greve geral. “A classe trabalhadora 
espera outra perspectiva de gover-
no e uma visão muito diferente 
do papel do movimento sindical, 
que deva ser o de uma expectativa 
de classe. O dia 11 foi uma con-
quista de classe e a unidade das 
centrais foi importante dentro de 
uma pauta única e necessária, tal 
como o fim do fator previdenciário, 
das privatizações, da terceirização. 
O dia 11expressa as nossas mani-
festações nos 10 anos do governo 
Lula e é uma resposta da classe 
trabalhadora. Há uma mudança 
conjuntural e que a CUT e a CTB 
não podem continuar a manter 

sua visão da sociedade anterior. E 
nós da CSP-Conlutas queremos or-
ganizar uma grande greve geral no 
país para obrigar o governo Dilma 
a se preocupar com a classe traba-
lhadora”. 

Avaliações 
Quinze trabalhadores téc-

nico-administrativos, entre di-
rigentes do Sintufrj, foram ao 
microfone expor suas opiniões 
e impressões. Houve um deba-
te acalorado e intenso, em que 
todos tiveram oportunidade de 
colocar suas ideias e críticas. A 
direção do Sintufrj, diante das 
exposições, informou que as de-
liberações da assembleia ante-
rior já foram discutidos e enca-
minhados pela direção sindical.

AUDITÓRIO da subsede no HU recebeu os trabalhadores para a assembleia

MESA: coordenadores do Sintufrj Nilvado Holmes e Francisco Carlos; Luiz Sérgio, da Conlutas, e Ronaldo Leite, da CTB

Fotos: Renan Silva
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Desde segunda-feira, 15, a 
diretoria do Sintufrj realiza reu-
niões no Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho para ouvir 
os trabalhadores de cada setor so-
bre a situação atual da unidade e 
sobre as condições de trabalho. Até 
o momento, a direção do Sindicato 
se reuniu com os profissionais dos 
setores de radiologia, tomografia, 
ultrassonografia, radiografia, do 
Centro Cirúrgico e da Central de 
Esterelização.   

A atmosfera carregada que 
invadiu a mais importante unidade 
hospitalar de ensino, pesquisa, 
extensão e de atendimento de alta 
complexidade do país foi provocada 
pela direção, que de uma hora para 
outra mergulhou o HU numa crise, 
onde falta tudo, para justificar a 
suspensão de serviços, piorando 
ainda mais o acesso da população 
à saúde pública de qualidade. 

Os trabalhadores, que no dia 
a dia enfrentam o caos ao mesmo 
tempo temem pela sorte dos pa-
cientes, estão se sentindo acuados, 
pois não podem falar publicamen-
te sobre o que ocorre no hospital 
devido à pressão da direção. Alguns 
já denunciam perseguições políti-
cas no mesmo grau da imposta ao 

sos hu

Falta de condições de trabalho e interrupção  
de serviços mobilizam os trabalhadores

professor Nelson Souza e Silva, por 
ele, com as entidades sindicais e o 
DCE, combater veementemente 
a Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh).

     
Categoria expõe problemas 
O coordenador-geral do Sin-

tufrj Francisco de Assis, ao abrir a 
reunião com os trabalhadores do 
Centro Cirúrgico, afirmou: “A luz 
vermelha acendeu no Sindicato 
com a perseguição política ao 
professor Nelson Souza e Silva, 
o fechamento de alguns serviços 
e a direção transferindo a res-
ponsabilidade da atual situação 
crítica do HU aos trabalhadores. 
Como se todos não soubessem que 
tudo não passa de uma manobra 
para garantir argumento aos que 
trabalham pela entrada da Ebserh 
na universidade. A crise de repre-
sentatividade das entidades está no 
país inteiro, e por isso estamos aqui 
para construir com vocês soluções 
para os problemas. Queremos 
discutir com vocês condições de 
trabalho e informar sobre as ações 
judiciais”.    

Médicos, enfermeiros, auxilia-
res de enfermagem, maqueiros, 
anestesistas e os demais profis-

sionais que atendem ao Centro 
Cirúrgico do HU, localizado no 12° 
andar, entre efetivos e extraqua-
dro, manifestaram preocupação 
com a possibilidade de a Ebserh 
entrar na unidade. Eles, como os 
trabalhadores dos outros setores 
ouvidos pela direção do Sintufrj, 
não entendem por que serviços que 
até há pouco tempo funcionavam 
normalmente, apesar da carência 
de materiais e da precariedade de 
equipamentos, foram interrompi-
dos pela direção sob a alegação de 
falta de infraestrutura no hospital. 

A conclusão da maioria é que a 
direção está agindo para transfor-
mar a Ebserh em salvadora da pá-
tria. “Querem provar que  não temos 
competência para administrar o 
hospital e nos responsabilizar pelos 
problemas que a unidade enfrenta 
há anos. Mas cadê o dinheiro do 
Rehuf?”, indaga uma médica. Na 
avaliação da profissional, “mesmo 
que a Ebserh trouxesse dinheiro 
– o que não ocorrerá, porque a 
empresa não tem recursos próprios 
e conta com os mesmos repasses 
hoje enviados aos HUs – não teria 
condições de levantar o hospital, 
porque qualquer pessoa será alçada 
à condição de diretor”.  

“Com a Ebserh, o dinheiro virá 
num bolo pelo Banco Mundial 
para ser dividido entre os HUs. Mas 
daqui a 30 anos terá que retornar 
ao banco, e nós, com o nosso 
trabalho, é que vamos pagar essa 
dívida. A primeira coisa que vai 
acontecer é o RJU acabar. A maioria 
daqui toma Captopril, pois é, não 
teremos dinheiro para comprar o 
remédio”, complementou outra 
médica.          

“Eu li a Lei 12.550, que cria a 
Ebserh, e lá está escrito que essa 
empresa vem para derrubar o RJU. 
Vamos ser obrigados a trabalhar 
40 horas semanais, não poderá 
mais haver desvio de função, o 
que significa que se voltará à 
função de origem, nem troca de 
plantão. Chegou atrasado, volta 
para casa. Advertências se tornarão 
uma prática da administração até 
a demissão por justa causa. Chefe? 
Pode ser qualquer um”, alertou 
outro técnico-administrativo. 

“Com a Ebserh aqui dentro não 
haverá aumento de salário, a não 
ser com mais horas de trabalho. 
A UFRJ sempre foi vanguardista, 
brigamos muito pelo que temos 
e pela universidade, mas é uma 
vergonha constatar que os mesmos 

que brigaram junto comigo estão 
por trás dessa empresa aqui dentro 
para se locupletar”, desabafou um 
enfermeiro. 

O coordenador de Comuni-
cação do Sindicato Francisco 
Carlos, dirigindo-se aos extra-
quadro, afirmou: “Para o Sin-
tufrj ficou difícil se aproximar 
de vocês depois que o  diretor 
do HU espalhou que a Ebserh 
resolveria o problema dos extra-
quadro. Jamais a entidade seria 
contra qualquer trabalhador, mas 
tínhamos que alertá-los sobre essa 
grande mentira. A legislação não 
permite contratação para a em-
presa sem concurso público e na 
forma igual para todos. Para vocês 
terem uma ideia, a nossa categoria 
ainda sofre com a ação civil públi-
ca que ameaça 1.500 de demissão. 
Além de não resolverem a situação 
irregular dos extraquadro, os de-
fensores da Ebserh quebram o RJU. 
Na iniciativa privada, dificilmente 
os trabalhadores podem se reunir 
como estamos fazendo agora; 
no regime estatutário, mesmo 
sob ameaças, como ocorreu na 
antessala do Raio X (detalhes na 
sequência da matéria), isso é 
possível”.

Sintufrj ouve os profissionais e já é consenso a realização de paralisação e auditoria no HU para 
chamar a atenção da sociedade e apurar para onde estão indo as verbas destinadas à unidade via Rehuf

PROFISSIONAIS do coração do HU exigem condições para trabalhar e fecham com a proposta de paralisação por um dia e realização de auditoria 

Fotos: Renan Silva
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Os trabalhadores do Centro Cirúrgico estão cansados de con-
viver com a falta de água até para lavar as mãos, ter que comprar 
materiais baratos para que procedimentos médicos não sejam 
suspensos e o paciente penalizado, dar jeitinhos para conseguir 
roupas e garantir a realização da cirurgia marcada, em conside-
ração ao interno que passou um dia no preparo, em jejum e se 
submeteu a lavagem intestinal.

“A estrutura está danificada, os recursos materiais são precá-
rios e o humano está diminuindo. Falta até sabão e álcool para 
higienizar as mãos, mas nunca paramos por causa disso, sem-
pre trabalhamos com o coração. Mas depois da implosão tudo 
piorou, e sabemos que veio dinheiro para o hospital. Onde está? 
Tem chegado equipamentos novos, como mesas cirúrgicas, fo-
cos (luz), colchões, aparelhos intensificadores de imagens, que 
foram pedidos em gestões anteriores. Por que essa não pede tam-
bém?”, perguntam alguns trabalhadores.       

 Em virtude dessas condições precárias de trabalho e de con-
viverem diariamente com o sofrimento alheio e se sentirem im-
potentes porque nem sempre têm como ajudar, muitos profis-
sionais do HU adoecem, mas continuam trabalhando à base de 
remédios. “O estresse é grande, e não tem um trabalhador do HU 
que não sofra desse mal”, disse um médico.

sos hu

Estresse: esse mal virou epidemia 
entre os trabalhadores do HU

Extraquadro: Sindicato vai prepará-los para concurso

Comissão do Consuni é questionada
Por todas essas razões, pelo 

menos no Centro Cirúrgico, onde 
o serviço tem sido mais precarizado 
pela direção, a comissão formada 
pelo Conselho Universitário para 
realizar o diagnóstico dos HUs 
não é bem-vista. De acordo com os 
profissionais, “de 60 a 70 cirurgias/
dia realizadas até duas gestões 
atrás, além das emergenciais, 
atualmente não passam de 22 a 
27/dia, isso quando o diretor não 
manda suspender todas”. 

Eles suspeitam que a comissão 
acabou sendo formada apenas 
para “ganhar tempo” e que a 
maioria de seus integrantes fará 
o que o reitor quer. “Como vão 
diagnosticar (os especialistas de 
cada área que compõem a comis-
são) o HU se não participam do 
nosso dia a dia? Até hoje ninguém 
da comissão veio aqui conversar 
com a gente. Eles precisam 
saber por que os equipamentos 
não funcionam e não houve 
reforma, apenas foi feita obra 
de maquiagem”, questionaram 

técnicos-administrativos com 30 
anos de Centro Cirúrgico.

Francisco de Assis explicou que 
o Sintufrj queria uma comissão 
formada por trabalhadores dos 
hospitais universitários, porém  não 
foi possível conseguir aprovar essa 
proposta. Mesmo assim, se existe a 
atual comissão, ela é resultado da 
luta conjunta dos sindicatos (Sintu-
frj e Adufrj) e dos estudantes, porque 
a intenção da Reitoria era que o 
Conselho Universitário aprovasse 
de qualquer jeito a adesão à Ebserh. 
“Também não estamos satisfeitos, 
mas estamos prontos  para reagir 
a qualquer tentativa de golpe da 
Reitoria”, afirmou o dirigente. 

Paralisação e auditoria  
Depois de quase três horas de 

reunião, os trabalhadores do Cen-
tro Cirúrgico concluíram que, pela 
gravidade da situação, era neces-
sário realizar um movimento que 
chamasse a atenção da sociedade 
e, paralelamente, fosse exigida 
a abertura de auditoria para es-

clarecer para onde estão indo as 
verbas direcionadas ao hospital, 
como a do Rehuf, e saber por que 
o novo HU ainda não começou a 
ser construído, se foi dito na época 
da implosão da perna-seca que o 
governo já havia destinado dinhei-
ro à UFRJ para esse fim. 

Um dia de paralisação de todo 
o HU, à exceção dos serviços vitais, 
foi a proposta de consenso dos 
trabalhadores presentes à reunião 
com o Sintufrj como forma de aler-
tar a população sobre o que está 
ocorrendo com o mais importante 
hospital universitário do país. 

Tarefa do Sintufrj
A direção sindical dará conti-

nuidade às reuniões setoriais no 
HU  mobilizando a categoria para 
parar por um dia e pela realização 
de auditoria na unidade hospi-
talar. Como também continuará 
exigindo da direção que garanta 
aos profissionais condições de 
trabalho e respeito a quem procura 
atendimento no HU.  

A diretoria do Sintufrj se pôs à disposição dos traba-
lhadores extraquadro dos HUs da UFRJ para ajudá-los 
concretamente a sair da situação em que se encontram: 
sem nenhum vínculo com a universidade, salário 
inferior ao pago aos efetivos e sem direitos trabalhis-
tas mínimos respeitados, como férias remuneradas, 
pagamento de 13° e horas extras, e sem sequer poder 
adoecer, pois não é aceita a licença médica. 

O Sindicato vai oferecer curso preparatório 
para os extraquadro que desejarem participar dos 
próximos concursos públicos abertos na UFRJ 
para preenchimento de vagas nos HUs. Além disso, 
encontra-se à disposição desses trabalhadores o 
Departamento Jurídico do Sintufrj para que eles 
entrem na Justiça e revertam em dinheiro os anos 
de exploração e humilhação vividos na instituição.   

CONTRA a tristeza e o desânimo dos trabalhadores do HU pelo caos disseminado, o Sintufrj oferece apoio e inicia mobilização envolvendo toda a UFRJ 

 

         

Fotos: Renan Silva
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“Se o autoclave parar, o HU 
para do subsolo ao 13° andar”, 
garantem os trabalhadores da 
Central de Material Esterilizado, 
setor que também está funcionan-
do graças à dedicação e ao amor 
dos profissionais ao trabalho e ao 
hospital. 

“Disputamos cadeira ergo-
métrica para sentar e fazer nosso 
trabalho, compramos com nosso 
dinheiro elástico para amarrar o 
material cirúrgico a ser estereli-
zado. Não tem papel higiênico e 
sabão nos banheiros”, denunciam 
os profissionais.       

“A gente não quer parar de 
trabalhar, queremos, sim, é um 
HU com condições para trabalhar-
mos. Nós ficamos isolados, e só o 
Sindicato, que é nosso aliado, pode 
tornar pública nossa situação. 
Ultimamente somos obrigados a 
comprar material para continuar 
trabalhando”, disse uma traba-
lhadora.

Neste setor, a comissão do 
Consuni também foi questionada, 
e, para alguns, a Reitoria já teria 
assinado com a Ebserh. Uma fun-
cionária, que em outra instituição 
é professora, afirmou, com conhe-

Central de Material Esterelizado no limite mínimo
cimento de causa, que a prova do 
último concurso público realizado 
pela UFRJ para os HUs “foi absurda 
e por isso ninguém passou”. 

“Sou professora, tenho 38 anos 
e há 18 faço concurso público e 
nunca vi uma prova igual. Será 
que ninguém está vendo que eles 
estão armando um circo em favor 
da Ebserh. Funcionários do hospi-
tal estão sendo estimulados a fazer 
curso de gestão para trabalhar 
na empresa”, complementou a 
trabalhadora. 

    
“Vamos nos unir e reagir” 
Francisco de Assis acalmou os 

trabalhadores em relação à Ebserh, 
informando que por enquanto não 
passa de boatos que o reitor da UFRJ 
já teria assinado com a Ebserh, e 
caso isso venha a ocorrer, sem que 
o Conselho Universitário se pronun-
cie, o Sintufrj vai responder ao golpe 
na universidade mobilizando para 
uma paralisação da noite para o 
dia. “Esperamos sinceramente que 
Carlos Levi não faça isso, conforme 
ocorreu na federal de Uberaba. O 
reitor de lá estava de férias, mas foi 
a Brasília assinar com a Ebserh”, 
contou Assis.  

Mas para vários trabalhadores 
é possível o reitor da UFRJ agir às 
escondidas, como seu colega de 
Uberaba, “para fugir de audito-
ria, porque é muito dinheiro que 
entra no HU e some”. Francisco 
Carlos expôs o que ocorreu com 
os técnicos-administrativos do 
HU da universidade federal do 
Espírito Santo após a adesão à 
Ebserh. “Quem estava em desvio 
de função foi posto para trabalhar 
em qualquer função e todos os 
trabalhadores do hospital foram 
obrigados a trabalhar 40 horas 
semanais”.

11 de agosto é o dia D
Francisco Carlos chamou à 

mobilização, lembrando que a 
comissão constituída no Conselho 
Universitário tem até o dia 11 de 
agosto para concluir os diagnósti-
cos dos HUs, quando, então, aquele 
órgão máximo de deliberações da 
UFRJ se reunirá para decidir sobre 
a Ebserh. “Talvez o diretor do HU 
não saiba que falta até papel hi-
giênico nos banheiros, porque ele, 
assim como o superintendente, é 
incompetente. O certo mesmo é 
que estão criando situações para 

gerar crises. O que está em jogo é 
o papel que temos na sociedade, 
nossa dignidade. Mas, saibam, 
começou um novo jogo, e quem 
está com a bola somos nós. Não 
viemos aqui para tomar café 
em gabinetes e fingir que somos 
direção sindical; estamos aqui 
para organizar a mobilização”, 
afirmou o sindicalista.  

Sobreaviso
Francisco de Assis solicitou 

que os trabalhadores deixassem 
de sobreaviso o seu representante 
para Sindicato entrar em contato 
quando chegar o momento de 
mobilização geral na unidade.   

Carreira 
Os diretores do Sintufrj tam-

bém distribuíram a tabela salarial 
com as conquistas da última greve 
e esclareceram dúvidas sobre ra-
cionalização de cargos e ganhos 
de capacitação. Eles conclamaram 
os auxiliares de enfermagem a 
fazerem pressão junto ao Conselho 
Regional de Enfermagem do Rio 
de Janeiro (Coren-RJ) para que 
o órgão também defenda, assim 
como o Sintufrj e a Fasubra, a 

fusão dos dois cargos. “Precisamos 
que os trabalhadores façam pres-
são nos seus conselhos para que 
tenhamos êxito, ou, pelo menos, 
conquistemos a equiparação sa-
larial entre auxiliares e técnicos”, 
estimulou Francisco de Assis. 

Sobre o processo administra-
tivo em que o Sintufrj entrou na 
Reitoria, explicaram que “tem 
caráter de pressão”. “O objetivo 
é fazer com que o reitor pres-
sione o Ministério da Educação 
para que haja mudança na lei”, 
acrescentou Francisco Carlos. 
De acordo com os sindicalis-
tas, atualmente são 365 cargos 
dentro da carreira dos técnicos-
administrativos em educação 
e a Fasubra quer diminuir ao 
máximo esse número.

A direção sindical também 
chamou a atenção dos traba-
lhadores para o avanço obtido 
em relação à capacitação. “Te-
mos que nos capacitar, estudar, 
para aumentar nosso salário. 
São ganhos que não sairão do 
contracheque. Agora podemos 
fazer curso de capacitação de 
20 horas que vai valer, orientou 
Francisco Carlos.

FRANCISCO de Assis, Ana Célia, Francisco Carlos, Nivaldo Holmes, coordenadores do Sintufrj, ouvem os relatos sobre as condições de trabalho no setor

E tAmbém esclarecem dúvidas sobre a carreira e estimulam os técnicos-administrativos de todos os níveis a se capacitarem 

Fotos: Renan Silva
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“Cadê o HU cinco-estrela?”  

Emergência do IPPMG quase fechada

         

Uma técnica de enfermagem 
que participou da reunião promo-
vida pelo Sintufrj na segunda-feira, 
dia 15, desabafou: “Há 25 anos o 
HU era um hospital cinco-estrela. 
Tudo funcionava. Agora, por conta 
dessa Ebserh, começam a achar 
que funcionário público não traba-
lha e é incompetente. Neste hospital 
formamos médicos, e todos sempre 
passaram em concurso. Porque 
tinham a matéria-prima para es-
tudar, que eram os pacientes. Hoje 
fecham setores, restringem inter-
nações e, por conta disso, o estresse 
acontece até entre os colegas”.

Coisas estão acontecendo no 
HU que estão deixando intrigados 
os profissionais. Como, por exem-
plo, a Oftalmologia cancelar con-
sultas por falta de colírio. Faltar 
médico do trabalho para atender 
os funcionários. Um médico se re-
cursar a atender uma paciente do 
hospital desde 2002, com 82 anos, 
e mandá-la procurar a Ouvidoria-
Geral da UFRJ.

Chefia dá show de arrogância 
Em determinando momento da 

reunião, que estava sendo realizada 
numa antessala do Raio X, a chefia 
do setor interrompeu bruscamente 
a palavra de um dos diretores do 
Sintufrj cobrando explicações sobre 
“quem havia autorizado a reunião 
naquele local, se ninguém pediu 
autorização a ela?” 

Já fazia um bom tempo que 
os trabalhadores da UFRJ não pas-
savam por esse tipo de constran-
gimento dentro da sua própria 
unidade, e tampouco o Sintufrj era 
questionado por chefias por cum-
prir o seu papel de defender os inte-
resses da categoria e, principalmen-
te, por realizar reuniões nos locais 
de trabalho. 

No mesmo dia, os diretores do 
Sindicato foram à direção do HU 
para saber se o que tinha ocorrido 
era um fato isolado, ou seja, uma 

Na quarta-feira, dia 17, dire-
tores do Sintufrj foram conversar 
com os trabalhadores da emer-
gência do Instituto de Puericul-
tura e Pediatria Martagão Gestei-
ra (IPPMG). A situação no setor 
continua a mesma, informaram 
os profissionais de plantão. Fal-
tam médicos para o setor voltar a 

atender a população plenamente.
De acordo com a pediatra 

Clarice Barata, dos 33 médicos 
que atendiam na emergência res-
tam apenas 15, e dois ou três es-
tão de licença médica. De março 
para cá, oito extraquadro foram 
embora. “Estamos fechados por 
falta de gente. E somos a única 

emergência pediátrica em hospi-
tal universitário funcionando no 
Rio de Janeiro”, disse a médica.

Além de prejudicar a popula-
ção, a falta de médicos no setor 
interfere na formação profissio-
nal de residentes médicos da Uni-
Rio, do Hospital Federal da Lagoa 
e do Instituto Fernandes Figuei-

ra. “O currículo exige o estágio 
supervisionado em emergência 
pediátrica, mas como vamos dar 
conta dessa tarefa se somos pou-
cos?”, acrescentou Clarice.

Reivindicação
Os profissionais do IPPMG 

buscam sensibilizar a Reitoria 

para que esta convoque os mé-
dicos aprovados no concurso 
realizado dia 7 de julho  para 
trabalharem na emergência. 
Segundo Clarice, desse con-
curso somente dois pediatras 
foram enviados ao IPPMG, en-
quanto 27 aprovados aguardam 
no banco de reserva.

demonstração de prepotência por 
parte de uma pessoa sem gabari-
to para o cargo que ocupa, ou se 
se tratava de um cumprimento 
de ordem superior. E ficou o avi-
so do Sintufrj: “os dirigentes da 

entidade continuarão a exercer 
seu direito de ir e vir a qualquer 
momento e em qualquer local 
de trabalho na universidade, isto 
agrade ou não às chefias ou dire-
tores de unidades”.    DIREÇÃO alega falta de kit de sangue

REUNIÃO incomodou a chefia, mas os trabalhadores não se intimidaram 

“A gente prova todos os dias que é 
competente”, disseram os trabalhadores 
do Raio X. E nem precisam, pois a 
prova dessa  competência é a folha de 
atendimento contando com um tomógrafo 
de seis canais: uma média de 50 
pacientes/dia. Enquanto isso, permanece 
no corredor encaixotado um aparelho com 
64 canais por falta de técnico para montá-
lo. Mas depois de muita reclamação dos 
funcionários, a direção acionou a Coppe, 
que prometeu enviar um engenheiro 
elétrico   
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Projeto bem aceito 
O professor e coordenador de 

Extensão da Maternidade-Escola, 
José Leonídio, lamenta o fim do 
programa, que nasceu em 1996 
inspirado no Ambulatório de 
Adolescentes e com base na cons-
tatação de que as meninas grávidas 
atendidas na unidade  frequenta-
vam o ensino fundamental da rede 
pública. O projeto foi criado para 
ser levado a estas escolas.

Porém, o projeto inicial se 
desdobrou em outros e acabou 
ganhando status de programa, 
quando a equipe percebeu que 
professores, profissionais de apoio 
das escolas e responsáveis pelos 
menores também se constituíam 
em público-alvo do trabalho que 
se dispuseram a fazer. 

José Leonídio passou então a 
coordenar o programa Papo Cabe-
ça (que englobava oito projetos), 
e a professora Regina Celi Ribeiro 
Pereira coordenou o projeto tam-
bém batizado de Papo Cabeça. 

O programa foi aprovado nas 
instâncias superiores da univer-
sidade: Faculdade de Medicina, 
Conselho de Centro do Centro 
de Ciências da Saúde (CCS) e 
Conselho Superior de Coordena-
ção Executiva da Reitoria, e foi 
firmado convênio com a Prefei-
tura do Rio de Janeiro, através 
das Secretarias de Educação e da 
Saúde para atuação da UFRJ nas 
escolas municipais. 

Programa educativo destinado a crianças e adolescentes da 
rede pública foi suspenso por falta de apoio institucional

Relevância do 
programa

O Papo Cabeça formou cinco mil 
instrutores jovens de saúde; realizou 
500 mil atendimentos em praça pública 
(numa série de eventos institucionais 
e comunitários); formou 1.800 pro-
fessores e 210 estagiários da UFRJ; 
atendeu 10 mil responsáveis; acumulou 
30 trabalhos de conclusão de curso, 
quatro teses de mestrado, duas teses de 
doutorado, seis trabalhos de conclusão 
de especialização. 

A 7ª CRE, área de atuação do projeto, 
envolve 95 mil crianças e adolescentes, e 
a Prefeitura do Rio de Janeiro pretendia 
estender o convênio a outras coordena-
dorias regionais do município.

 “Um ‘papo cabeça’ é uma boa 
forma de trabalhar a prevenção, mas”, 
lamenta José Leonídio, “os olhares 
mofinos simplesmente ignoraram não 
só a importância do projeto, como a vi-
sibilidade que dava à UFRJ, à Faculdade 
de Medicina, ao CCS e a todas as áreas 
envolvidas”. A retomada do programa, 
segundo o professor, depende apenas de 
decisão política da Reitoria. 

Estatísticas 
alarmantes  

O Ministério da Saúde informa que, 
em cerca de três milhões de partos ao 
ano, há em média 600 mil grávidas de 
15 a 19 anos e 30 mil de 10 a 14 anos. De 
1994 a 2010, 123 meninas com menos 
de 10 anos engravidaram. Na área onde 
houve a atuação da equipe do programa 
Papo Cabeça constatou-se queda nestes 
indicadores. 

A extensão do projeto, de forma lúdi-
ca, para crianças de 7 a 10 anos, também 
se justifica, segundo José Leonídio, em 
função da realidade. Ele argumenta que 
hoje em dia, com quatro anos, é comum 
a menina ganhar um “kit mulher”, com 
batom, gloss, celular, salto alto e sutiã 
com silicone. Aos seis anos é exposta a 
danças sensuais, o que ele classifica de 
curso de sexualização. “Essas meninas 
estão entrando nos 10, 11 anos absolu-
tamente mulheres”, constata.

Mas como bem frisa José Leonídio, 
a gravidez é só uma ponta do iceberg, 
porque, além dela, há as doenças sexual-
mente transmissíveis. E ele cita dados 
do Ministério da Saúde para explicar 
que, embora a Aids esteja presente com 
mais incidência entre pessoas de 25 a 
40 anos (com cerca de 35 mil casos por 
ano), há 1,5 milhão de pessoas com 
sífilis, 1,2 milhão com gonorreia, 600 
mil com HPV e 400 mil com herpes. E 
muitos desses casos também podem 
levar à morte.

Faltou investimento 
para seguir em frente
De acordo com José Leonídio, 

para manter um programa do 
porte do Papo Cabeça são neces-
sários estrutura e pessoal. Por essa 
razão contavam com o apoio do 
Ministério da Educação, e a partir 
de 2003 o programa se expandiu 
para atender a outros problemas 
identificados nas escolas, como 
analfabetismo funcional, defi-
ciência de aprendizado, alterações 
neuropsicológicas ou fonoaudioló-
gicas. Segundo o professor, o MEC 
financiou, por exemplo, testes so-
fisticados de avaliação neurológica 
e psicológica que, devido ao custo 
alto, o aluno da rede pública de 
ensino jamais faria.

De 2005 a 2010, o programa se 
expandiu ainda mais e conseguiu 
recursos da ordem de R$ 1 milhão 
para investir em estrutura física 
e na compra de materiais. Ga-
nhou caráter interdisciplinar e se 
transformou em campo de estágio 
para estudantes de cursos como 
Psicologia e Serviço Social. Além de 
incorporar projetos da Faculdade de 
Odontologia, da Escola de Educação 
Física e Desportos, da Faculdade de 
Medicina, do Instituto de Matemáti-
ca e da Escola de Belas Artes.

Até que o programa foi sendo 
esvaziado em função das baixas 
na equipe com aposentadorias de 
técnicos-administrativos. Segundo 
José Leonídio, os coordenadores dos 

projetos comunicaram sistemati-
camente à Faculdade de Medicina, 
ao CCS e à Reitoria que precisavam 
de pessoal. Em 2011, quando o 
programa contava com 25 bol-
sistas, dos cinco coordenadores só 
restavam dois: ele e Regina Celi.

“Além de bolsistas, precisá-
vamos de gente para coordenar 
o trabalho de campo dos alunos 
e atuar na realidade das escolas. 
E quem fazia esse trabalho eram 
técnicos-administrativos de nível 
superior”, disse o professor. “Na 
verdade, precisávamos de 12 pes-
soas, e em 2012 encaminhamos 
documentos à Reitoria avisando 
que se não entrasse ninguém, 
aquele seria o último ano do 
Papo Cabeça, porque o convênio 
com a Prefeitura expirava em 
31 de maio daquele ano. Mas 
a universidade ficou muda”, 
lamentou o coordenador do pro-
grama. A concessão de bolsas aos 
25 estagiários também acabou.  

Medicina surpreende – 
Para surpresa da equipe, projeto 
semelhante ao Papo Cabeça 
foi proposto pela Coordenação 
de Extensão da Faculdade de 
Medicina. Segundo José Leo-
nídio, o projeto é calcado na 
interdisciplinaridade na área de 
saúde reprodutiva, justamente 
o foco do programa criado pela 
Maternidade-Escola e que durou 
17 anos e terminou por desinte-
resse da universidade. 

 Papo Cabeça. Um nome descolado, escolhi-

do pelo jovem público-alvo para um programa da 

Maternidade-Escola da UFRJ, que discute dúvidas e 

inquietações de crianças e adolescentes sobre sexua-

lidade e saúde reprodutiva, corre o risco de ser defi-

nitivamente extinto por falta de apoio da instituição.

Desenvolvido pelo Departamento de Ginecolo-

gia e Obstetrícia, o programa funcionou por 17 

anos com crianças e adolescentes de 130 escolas 

municipais da 7ª Coordenadoria Regional de 

Educação (CRE) – que inclui os bairros da Barra 

da Tijuca, Jacarepaguá, Recreio, Vargem Grande 

e Vargem Pequena – formando instrutores de 

saúde para disseminação, entre colegas, familiares 

ecomunidade, de informações sobre saúde sexual 

e reprodutiva e  sexualidade na adolescência. O 

objetivo era estimular a consciência crítica de 

meninas e meninos em relação a seus projetos 

de vida. JOSÉ Leonídio

Foto: Renan Silva
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