
Esta luta  
também é 
nossa!

Em todo o país os trabalhadores 
voltam às ruas nesta terça-feira, 6, para 
reivindicar a derrubada do Projeto de 
Lei da Terceirização (PL 4330). Tercei-
rização, no setor público ou privado, é 
sinônimo de exploração, humilhação, 
sucateamento e precarização geral das 
relações de trabalho e de divisão da 
classe trabalhadora. 

Há anos convivemos na universidade 
com esse tipo de trabalho semiescravo, 
ditado pelos contratos com fundações 
privadas, cooperativas fajutas e empresas 
com testas de ferro. Os terceirizados estão 
presentes principalmente na vigilância, 
na limpeza e nos serviços gerais. São 
homens e mulheres ganhando o salário 
mínimo sem direitos trabalhistas reco-
nhecidos. Nem sequer podem adoecer. 

São estas algumas das razões pelas 
quais temos que lutar e impedir que o 
governo regulamente a terceirização. 
Todos à manifestação!

ANO XXII  Nº 1039  5 A 12 dE AGOSTO dE 2013  www.sintufrj.org.br  sintufrj@sintufrj.org.br

Terça-feira, dia 6: trabalhadores nas ruas!
NÃO AO PL 4330, da TERCEIRIZAÇÃO

Concentração às 15h, em frente à Firjan (Av. Graça Aranha, 1)
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dois pontos

RUAS da Vila se transformaram num mar de água e lama que inundaram as casas
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Os pescadores da Vila Resi-
dencial já sabiam e anuncia-
ram: é época de maré cheia, 
período do ano em que as águas 
da Baía de Guanabara sobem 
mais do que o normal. Mas eles 
só não souberam prever que a 
situação, que havia se agravado 
de 22 a 26 de julho, por causa 
das chuvas, quando os quintais 
e varandas submergiram, ainda 
ficaria muito pior: esgotos inva-
diram as casas. 

As obras de saneamento bá-
sico realizadas na Vila Residen-
cial, quando o governo do Esta-
do do Rio de Janeiro concluiu a 
despoluição da Baía de Guana-
bara e revitalizou os canais do 
Cunha e do Fundão, até então 
mantinham o bairro sequinho. 
Porque as águas que invadiam 
as partes mais baixas da comu-
nidade (em particular as ruas 
que beiram a Baía) passaram a 
confluir para as galerias recém-
construídas no centro das vias e 
a ser bombeadas para um reser-
vatório, evitando as inundações.

Casas da Vila Residencial são inundadas 
por esgoto e águas da Baía de Guanabara

Durou pouco 
Alguns fatores, segundo os 

moradores, contribuíram para a 
inundação da Vila, cujos momen-
tos mais críticos ocorreram entre 
os dias 24 e 25 de julho, quando a 
água de esgoto se misturou às da 
Baía de Guanabara e entrou nas 
residências. De acordo com anti-
gos conhecedores da geografia do 
bairro, o que aconteceu foi que, 
além das chuvas, a bomba que 

puxa a água das galerias para o 
reservatório parou de funcionar.

Uma equipe da Cedae este-
ve no local e informou que ha-
via consertado a bomba, mas o 
problema continuou. Os ralos 
das casas e até vasos sanitários 
transbordaram. Foram dias que 
nunca serão esquecidos pelas ví-
timas dos irresponsáveis. O nível 
de água subia muito rápido e as 
famílias, desesperadas, tentavam 

salvar o que podiam dentro de 
casa, mesmo respirando o cheiro 
fétido do esgoto. 

Um morador perdeu todos 
os móveis recém-comprados. 
Em outra casa, o material es-
colar novo ficou todo molhado. 
Na “república” dos estudantes 
um notebook foi danificado. 
Para angústia dos pais, os filhos 
menores ainda brincavam nas 
águas sujas.

Sequestro do professor Paulo Baía

Entidades fazem manifesto contra 
revogação de vetos à Lei do Ato Médico

AA da UFRJ 
comemora 

O Grupo de AA da Cidade 
Universitária, fundado em 24 de 
maio de 1995, está completando 
mil reuniões. O feito será come-
morado na quarta-feira, dia 14 de 
agosto, das 15h às 17h, na subsede 
do Sintufrj no HU. Todos estão 
convidados. São 18 anos salvando 
vidas e famílias.

Nota de falecimento

Antônio Carlos, 
motorista do HU

Comunicamos com pesar o 
falecimento de Antônio Carlos de 
Freitas, aos 58 anos, em conse-
quência de infarto do miocárdio, 
no dia 27 de julho. Antônio Car-
los ingressou na UFRJ em 1981, 
era motorista lotado no HU, onde 
prestou relevantes serviços. Mui-
to querido, mostrou-se sempre 
um companheiro preocupado 
com o bem-estar dos colegas 
de trabalho e com a melhoria 
da instituição. Deixou esposa e 
uma filha. 

Sérgio Henrique, 
professor do IB

Também lamentamos infor-
mar o falecimento do professor 
aposentado Sérgio Henrique Gon-
çalves da Silva, no dia 15 de julho, 
em decorrência de problemas 
hepáticos.  Ele foi, por quatro vezes, 
chefe do Departamento de Biologia 
Marinha e diretor do Instituto de 
Biologia no período de 1986 a 
1989. Em nota à comunidade, 
a direção conta que o professor 
deixou grande contribuição à 
unidade – orientando alunos de 
graduação e pós-graduação – e 
um importante legado em sua ges-
tão, com significativas mudanças e 
conquistas no IB. “Grande mestre, 
foi sempre admirado e querido por 
seus alunos e por todos que com ele 
conviveram”, diz a nota. 

O Fórum das Entidades Na-
cionais dos Trabalhadores da Área 
de Saúde  (Fentas) quer impedir 
a revogação do veto parcial da 
presidente Dilma Rousseff à Lei 
n° 12.842, de 10 de julho de 2013, 
que dispõe sobre o exercício da 
medicina. Essa lei, conhecida 
como “Ato Médico”, regulamenta 
a atividade médica do país, ga-
rantindo o exercício profissional 
de outras profissões da saúde que 
não seja apenas a dos médicos.

A mobilização concentra-se 
primordialmente no Congresso 
Nacional, e o manifesto pela ma-
nutenção do veto foi produzido 
para pressionar os congressistas. 
Para a Fentas, a revogação dos 
vetos significará um retrocesso 
em relação aos avanços obtidos 
na universalização da saúde, 
e um prejuízo ao legítimo e 
regular exercício profissional 
de outras profissões da saúde. 
O fórum justifica que o próprio 
Ministério da Saúde defendeu a 
necessidade de vetos. 

O exercício da medicina que 

consta nessa lei objetiva o tra-
tamento adequado da saúde da 
população, garante avanços do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e 
atende à visão de atenção integral 
à saúde da população brasileira. O 
veto parcial da presidente atendeu 
ao clamor da sociedade e das 
entidades nacionais representa-
tivas de trabalhadores da área de 
saúde em suas diversas formas de 
organização. 

Esta lei esteve em tramitação 
no Congresso Nacional por onze 
anos, e durante este período foi 
possível estabelecer avanços na 
discussão da matéria, mas o 
texto aprovado ainda apresen-
tava problemas fundamentais 
que trariam grande impacto 
ao sistema de saúde brasileiro. 
Por isso, a presidente atendeu à 
manifestação das entidades dos 
trabalhadores da área de saúde 
e vetou parcialmente a lei para 
resguardar o acesso integral à 
saúde da população brasileira 
e o atual curso das políticas e 
programas do SUS.

O professor Paulo Baía (Ciência 
Política/UFRJ) deu uma entrevista 
ao jornal O Globo, publicada no 
dia 18 de julho, na qual fez críticas 
à Polícia Militar. No dia seguinte 
denunciou que foi vítima de um 
sequestro relâmpago. “Disseram 
para eu não dar mais nenhuma 
entrevista como a de hoje no Globo 
e para que eu não falasse mais nada 

da PM, porque, se eu falasse, seria 
a última entrevista que eu daria na 
vida”, conta.

O reitor da UFRJ, Carlos Levi, e o 
vice-diretor do Instituto de Filosofia 
e Ciências Sociais (IFCS), Rafael 
Haddock-Lobo, divulgaram notas 
oficiais no sábado, 20, comentando 
o sequestro relatado pelo professor 
Paulo Baía, vinculado ao instituto. 

HU precisa 
de sangue

O Hospital Universitário Cle-
mentino Fraga Filho (HUCFF) 
precisa com urgência de sangue 
tipo O Negativo e Positivo. Para 
doar basta ir ao Serviço de Hemo-
terapia (3º andar) com documento 
de identidade, das 7h30 às 13h.

O doador tem de estar bem 
de saúde, ter entre 16 e 67 anos 
e pesar mais de 50 kg. Não é 
necessário estar em jejum, porém 
é desejável que a coleta seja feita 
antes do almoço. A autorização 
para doadores entre 16 e 17 anos 
pode ser obtida no site do HUCFF 
(http://www.hucff.ufrj.br/) .

Comunicado
No dia 30 de julho foi cons-

tatado defeito na fibra óptica que 
garante o sistema de telefonia do 
Sintufrj. A operadora foi acionada, 
mas ainda não resolveu o proble-
ma definitivamente. Pedimos des-
culpas por quaisquer transtornos.

Obrigada pela compreensão.
A diretoria do Sintufrj

Reuniões do 
Conselho Fiscal

São realizadas às terças e 
quintas-feiras, às 14h, na sede do 
Sintufrj, Fundão.
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categoria

A diretoria do Sintufrj e tra-
balhadores da base foram à Rei-
toria no dia 19 de julho cobrar 
do reitor o atendimento da pau-
ta de reivindicações da categoria 
elaborada e entregue a ele du-
rante a greve nacional de 2012. 
Além de Carlos Levi, participou 
da reunião com os dirigentes 
sindicais o pró-reitor de Exten-
são, Pablo Benetti. 

Dos 40 itens da pauta, cinco 
foram tratados prioritariamente 
na reunião: construção do Cen-
tro de Convivência, mandado de 
injunção/insalubridade, exercí-
cios anteriores, tobateiros, elei-
ção dos integrantes da Comissão 
Interna de Supervisão da Car-
reira (CIS) e dos conselheiros 
técnico-administrativos para o 
Conselho Universitário. 

A direção sindical também 
levou para a mesa de negociação 
com a Reitoria a situação caóti-
ca do Hospital Universitário Cle-
mentino Fraga Filho (HUCFF) e 
a falta de condições de trabalho 
dos profissionais daquela unida-
de hospitalar. 

Mas, como foi longo o debate 
sobre o Centro de Convivência, o 
projeto da Reitoria Universidade 
da Cidadania e a crise do HUCFF,  
ficou acertado que os demais pon-
tos da pauta, inclusive os cinco 
discutidos nesta reunião, serão 
discutidos com a Pró-Reitoria de 
Pessoal em reunião a ser marcada. 

Centro de Convivência – A 
direção cobrou a destinação da 
área para construção do Centro 
de Convivência. A proposta do 
Sindicato é que o Centro atenda 
às necessidades de lazer e de for-
mação da categoria. 

“No momento em que co-
nhecemos oficialmente o projeto 
da Universidade da Cidadania, 
que é quase uma ideia melho-
rada do que apresentamos,  fica-
mos muito satisfeitos com isso, 
mas temos de conversar com 
a categoria sobre esse projeto 
universitário. E se o projeto irá 
congregar boa parte da comu-
nidade e será implantado pela 
universidade é ótimo”, avaliou 
o coordenador-geral do Sintufrj 
Francisco de Assis.

Debate
Francisco de Assis esclareceu 

ter oficializado o pedido da área 
para o Centro de Convivência em 
2010, em decorrência da decisão 
do congresso da categoria de des-

Diretoria cobra do reitor atendimento 
às reivindicações da greve de 2012

O pró-reitor de Extensão, Pa-
blo Benetti, apresentou o estudo 
preliminar da Reitoria sobre a 
proposta do Clube Universitário e 
a Escola de Formação do Servidor, 
que compõem o projeto Universi-
dade da Cidadania. A área locali-
zada próxima ao Alojamento Es-
tudantil seria destinada ao projeto 
e atenderia, além da comunidade 
universitária da UFRJ, aos que 
fizerem os cursos de formação. 
Segundo Pablo, a referência para 
a formulação da proposta para a 

O ponto de vista do Sintufrj sobre 
a falta de condições de trabalho e a 
desestrutura do HUCFF foi exposto ao 
reitor pelo coordenador-geral Fran-
cisco de Assis. O dirigente solicitou 
providências urgentes da Reitoria e 
denunciou a falta de compromisso 
do diretor do hospital em manter a 
unidade funcionando plenamente. 
Ele solicitou também a participação 
de técnicos-administrativos na Co-
missão Técnica do Consuni.

A coordenadora de Educação, 
Cultura e Formação Sindical, Ana 
Célia, chamou a atenção para a 
necessidade de a Reitoria ficar a par 
diariamente da situação do hospi-
tal. De acordo com a sindicalista, os 
trabalhadores sistematicamente têm 
que driblar dificuldades, como a falta 
de material básico, para atender os 
pacientes. O coordenador de Comu-
nicação Sindical Francisco Carlos 

tinar 10% da receita do Sindicato 
para construção ou compra de 
uma área de lazer. “A urgência 
desse compromisso e a carta-pro-
grama da atual direção buscam 
uma decisão da universidade 
sobre a existência do espaço”, 
acrescentou o sindicalista. 

Carlos Levi explicou que exis-
te um local definido para espaço 
comum de lazer da comunidade 
universitária e tinha como ex-
pectativa que o Centro de Convi-
vência aconteça junto com a pro-
posta do Clube Universitário da 
UFRJ. “Esta é a hora de retomar 
a discussão. Pretendemos ter um 
espaço comum de lazer que possa 
atender os técnicos-administra-
tivos, docentes e eventualmente 
estudantes”, disse. 

O reitor anunciou também 
a intenção de desenvolver o 
projeto de uma universidade 
da cidadania para reunir ações 
acadêmicas voltadas para mo-
vimentos organizados e sociais. 
“Acredito que esse seja um es-
paço próprio de convergência de 
interesses”. 

O coordenador de Esporte e 
Lazer do Sintufrj, Jorge Pierre, 
lembrou que a categoria sempre 
cita o Cenpes quando questiona 
as prioridades da universidade 
em relação aos seus servidores. 
“Chegaram ontem e já têm um 
clube. A gente está aqui a vida 
toda e não temos nada”, criticou.

Ao final foi definida a cria-
ção de um grupo de trabalho 
comum (Reitoria e Sintufrj), 
cuja tarefa será acompanhar 
a entrega da área destinada ao 
Centro de Convivência e sua 
construção. 

Universidade da Cidadania
área de lazer foram os clubes uni-
versitários da UFMG e da USP.

“O espírito do conjunto de 
prédios da Universidade da Cida-
dania, que incorpora o Centro de 
Formação de Servidores, se encaixa 
de maneira muito bem articulada 
com a expectativa de vocês em rela-
ção ao Centro de Convivência. Não 
há dúvida de que a UFRJ tem todo 
interesse em formar seus servidores 
primeiro. E o Clube Universitário é 
um pouco o sonho de cada um de 
nós de ter um espaço para usufruir-

mos o lazer”, acredita Benetti. 
Para o pró-reitor, que foi presi-

dente do Comitê Técnico do Plano 
Diretor, o principal é começar a 
ocupar os espaços. “Um campo de 
futebol e uma churrasqueira  já são 
suficientes para um campeonato 
na área programada para o Clube 
Universitário. Isso vai fazer com 
que se tenha sempre gente lá. Nós 
temos defendido o destino dessa 
área com unhas e dentes e não são 
poucas as pressões para o uso dela 
para outros fins”, afirmou. 

Reitor garante que o HU continuará funcionando    
alertou o reitor sobre a “falta de espíri-
to público por parte da direção do hos-
pital”, um problema que tem de ser 
resolvido. Ele cobrou caminhos para 
isso, pois a seu ver não é consequência 
de falta de recursos.  

Sobre a participação da catego-
ria na Comissão Técnica, o reitor 
explicou que o grupo de trabalho 
foi instituído pelo Consuni, e seus 
membros foram  designados para le-
vantar dados e produzir diagnóstico 
de todos os hospitais da universida-
de e não apenas do HUCFF. Carlos 
Levi defendeu-se de algumas críticas 
afirmando que sua gestão não foi 
insensível aos problemas do hospital 
e vem atuando – “dentro das nor-
mas institucionais” – para dirimir 
os problemas e manter o hospital 
funcionando. Ele chamou para a si 
a responsabilidade final sobre a uni-
dade: “O HU vai continuar operan-

do, não vai fechar e não vou permitir 
que o hospital recue de suas respon-
sabilidades sociais e acadêmicas”. 

Carlos Levi finalizou seu pensa-
mento sobre o HUCFF afirmando que 
a empreitada em prol de seu funcio-
namento não se faz apenas com o 
reitor, mas depende também do apoio 
e da participação de toda a comuni-
dade universitária. Ele informou que 
foi criada uma comissão pela Reitoria 
para resolver os problemas mais ur-
gentes do hospital.

Participação
Participaram também da reu-

nião os coordenadores do Sintufrj 
Celso Procópio e Paulo Cesar de 
Sousa; e os apoiadores Wellington de 
Jesus, José Oliveira, Luciano Cunha 
(Prefeitura), Nelson Marins (apo-
sentado), José Barros (Hesfa), Marcí-
lio Alves (I. Química).

REUNIÃO dia 19 de julho do Sintufrj e apoiadores com o reitor Carlos Levi, na Reitoria 
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biossegurança

 Em agosto, a Coordenação 
de Biossegurança do Centro de 
Ciências da Saúde (CCS), criada 
em 2007, divulgará balanço do 
trabalho de operação de descarte 
de resíduos químicos realizado 
durante seis anos. A coordenadora, 
professora Sônia Costa, que é far-
macêutica e doutora em química, 
fez uma apresentação do trabalho 
desenvolvido para o Conselho 
de Centro no dia 15, revelando 
as conquistas e mostrando os 
problemas existentes na área de 
biossegurança, principalmente em 
relação à segurança e à saúde nos 
ambientes de trabalho. 

Tabagismo
Uma das vitórias do trabalho 

foi o respeito à lei federal de não 
fumar em ambiente fechado. 
“Foi uma luta. Estava arraigado 
na cabeça das pessoas fumar em 
qualquer espaço do CCS. Em ju-
nho fez cinco anos que ninguém 
fuma mais dentro do prédio”, 
comemora.  A campanha começou 
em 2009, quando foi lançada a 
primeira jornada de controle do 
tabagismo e promoção da saúde no 
CCS, e o marco foi acabar com o 
hábito de fumar nas dependências 
do CCS. 

Todos os anos a coordenação 
realiza a jornada do tabagismo, mas 
ampliou o debate para a promoção 
da saúde em consequência da 
existência de problemas derivados 
do consumo de outras drogas. A 5ª 
Jornada de Controle do Tabagismo 
e Promoção da Saúde, em setem-
bro, ocorrerá em parceria com o 
Instituto de Ginecologia, e o foco 
será tabagismo e saúde da mulher, 
com a inclusão de outras drogas. 
“Controlar o fumo foi uma vitória 
muito grande para a saúde das pes-
soas. Ele atrapalha o desempenho 
no trabalho”, avalia.

Descarte de resíduos 
Outra vitória foi o trabalho 

de conscientização sobre a im-
portância do descarte responsável 
dos resíduos químicos, trabalho 
que será apresentado oficialmente 
ao Conselho de Centro em agosto. 
“São tóxicos, podem prejudicar o 
meio ambiente e a nossa saúde. E 
não respeitar a correta destinação 
final desses resíduos também pre-
judica a qualidade dos trabalhos 
que são desenvolvidos”, afirma 

Especialista alerta sobre exposição 
aos riscos físicos, químicos e biológicos

Como se 
proteger dos 
perigos 

Com a apresentação ao Conselho 
de Centro do CCS, Sônia Costa pre-
tendeu mostrar que a UFRJ não está 
fazendo a sua parte, e os trabalhadores 
estão submetidos a todos os tipos de 
riscos: físicos, químicos e biológicos, 
que precisam ser minimizados. Mas 
para isso têm de ser usadas barreiras 
de contenção primárias – que são os 
equipamentos de proteção – e secun-
dárias – os equipamentos da estrutura 
do ambiente.

A coordenadora fez uma exposição 
sobre os equipamentos de proteção e a 
qualidade do ar em ambiente coletivo 
no CCS. Ela também questionou a 
responsabilidade da universidade, 
mostrando os aspectos legais e reais, 
destacando a importância de se pro-
teger a saúde das pessoas que estão 
expostas ao risco, em particular os ser-
vidores em seus ambientes de trabalho.

“Existe a norma regulamentadora 
32 que estabelece requisitos mínimos 
para todos os que trabalham em 
hospitais e clínicas, mas as pessoas 
que trabalham em ensino e pesquisa 
na área de saúde também têm que se 
submeter a ela. E nós, do CCS, temos de 
estar adequados também. Mas  ao não 
fazermos a nossa parte, não estamos 
cobrando nossos direitos, pois cabe ao 
empregador fornecer os equipamentos 
de proteção individual e coletiva”, 
explicou. 

Um problema coletivo  
Outra preocupação externada pela 

professora foi a inexistência de exames 
periódicos para acompanhar a saúde 
dos servidores. “A Divisão de Saúde do 
Trabalhador (DVST) preocupa-se com 
a contratação. O servidor tem de estar 
em perfeita saúde para admissão, mas 
depois se você desenvolve atividade de 
risco ninguém controla sua saúde. 
Não se faz exames periódicos se você 
está com problema de leucopenia por 
trabalhar com raios X,” constata. 

Para a coordenadora de Bios-
segurança, a preocupação com 
saúde e segurança, nos ambientes 
de trabalho tem de ser coletiva. “Nós 
estamos abaixo da lei, abaixo das 
normas. Levei a questão ao Conselho 
de Centro porque acho que, enquanto 
estivermos tentando resolver à nossa 
maneira, individual, um problema que 
é coletivo, não valorizamos os nossos 
direitos e não cobramos os deveres dos 
responsáveis”, conclui. 

a especialista. O CCS, segundo 
Sônia, é um dos mais produtivos 
em termos de ciência na UFRJ e 
a Coordenação de Biossegurança 
conseguiu implantar uma cultura 
para dar um destino correto aos 
resíduos. São realizadas duas 
operações ao ano de coleta dos re-
síduos químicos nas oito unidades 
do CCS participantes e com uma 
média de três toneladas e meia 
por operação de descarte. “Houve 
um avanço muito grande nessa 
área”, atesta.

 O processo de descarte se dá 
com a separação dos resíduos nos 
locais de origem (laboratórios e 
salas de aulas práticas) – e seu 
acondicionamento. Todo lixo é eti-
quetado para destinação final. Os 
produtos são separados por grupos 
químicos: os quatro grandes são 
inorgânicos, orgânicos, orgâni-
cos alogenados e os misturados. 
Mas dentro do CCS são gerados 
essencialmente os orgânicos e os 
inorgânicos.

Dificuldades
Segundo Sônia Costa, o con-

ceito de biossegurança é novo 
no Brasil e a coordenação ainda 
está em fase de consolidação. Ela 
afirma que a UFRJ está atrasada 
em relação ao cumprimento das 
normas de biossegurança, mas 
com a dedicação da equipe – que, 
além dela, é composta da secretária 
Raini Fernandes e dos apoiadores 
–, a conscientização tem avançado 
na universidade.  

A coordenação não tem os 
profissionais necessários ao tra-
balho como técnicos em química, 
biologia e física, e só consegue 
realizar o trabalho porque conta 
com a colaboração de docentes 
com vínculos nessas áreas. Desde o 
início da coordenação foi pedido os 
profissionais, mas a resposta é a de 
que ela precisa estar consolidada 
pelo MEC para ser aberto concurso 
para as vagas necessárias. 

“Então nosso trabalho é extre-
mamente pesado. A Coordenação 
de Biossegurança tem uma coor-
denadora que é docente, pesqui-
sadora, tem um laboratório cheio 
de alunos, dá aulas e ao mesmo 
tempo acumula o papel de técnico 
de nível superior em química. 
A Raini, que está aqui faz dois 
anos, tem sido fundamental para 
o trabalho”, declara Sônia.

Trabalhadores são as vítimas em potencial, princi-
palmente pelo não uso de equipamentos de proteção 
e pela não realização de exames de saúde periódicos.

Sônia Costa

Foto: Renan Silva
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A realidade das condições de 
segurança para o trabalho em 
laboratórios do CCS está longe de 
seguir as normas existentes. Na 
maioria das vezes, a proteção dos 
que trabalham em ambientes de 
risco fica a cargo dos servidores 
e não da universidade. O que 
ocorre na UFRJ é que professores 
e técnicos-administrativos com-
pram equipamentos de proteção 
individual (EPI), como jalecos, e 
os equipamentos de proteção cole-
tiva (EPC) devem ter manutenção 
garantida pela verba das pesquisas.  

Além dos EPI e EPC, os am-
bientes de trabalho devem estar em 
condições salubres para preservar 
a saúde dos trabalhadores, o que 
muitas vezes não acontece. As 
normas existem, mas são desco-
nhecidas pelos servidores e não 
cumpridas pela instituição. Para 
a coordenadora de Biossegurança 
do CCS, Sônia Costa, que relatou 
toda essa realidade, as ações para 
minimizar o problema devem 
envolver laboratórios, diretores de 
unidades e Reitoria. 

“Os laboratórios devem fazer o 
levantamento de suas necessidades 
em equipamentos de proteção 
individual e coletiva para que os di-
retores de unidades possam fazer a 
previsão orçamentária para cobrir 
tais necessidades. A manutenção 
do ambiente também deve ser 
levada em conta. E cabe à Reitoria 
captar os recursos necessários para 
fazer as contratações”, orientou a 
especialista. 

Ambiente de trabalho
A garantia da qualidade do 

ar, os ambientes insalubres e os 
aspectos legais, que devem ser 
de conhecimento dos trabalha-
dores e de responsabilidade da 
instituição, foram destacados 
pela coordenadora de Biossegu-
rança  na reunião do Conselho 
de Centro do CCS. 

“Temos convivido com infiltra-
ções e fungos nas paredes e na boca 
dos aparelhos de ar condicionado. 
Se for numa sala de aula, vai 
ficar assim mesmo, e se for num 
laboratório, o diretor dirá que o 
responsável pelo laboratório deve 
pagar o conserto da infiltração. Se 
o professor não tem recurso, a infil-
tração permanecerá e o ambiente 
continuará contaminado. Levei 
esse assunto à reunião porque as 
pessoas não conhecem os aspectos 
legais, e por isso nos encontramos 
nessa situação”, explicou Sônia. 

CCS concentra maioria dos laboratórios 
da UFRJ, mas normas não são respeitadas      
Diagnóstico é preocupante, mas a coordenadora de Biossegurança acredita em solução conjunta: trabalhadores e instituição

Insalubridade
Como exemplo de ambiente 

insalubre e de como se pode che-
gar a uma solução, a coordena-
dora citou o subsolo do bloco A do 
Instituto de Biologia – conhecido 
por falta de ventilação e poluído 
por fungos. Em 2009, contou 
ela, foi levado à Coordenação de 
Biossegurança o questionamento 
sobre o comprometimento da 
saúde de professores que traba-
lhavam no local – cuja doença 
mais comum é pneumonia de 
repetição. Então, a coordenação 
iniciou um trabalho de vistoria 
que resultou em laudo e relató-
rio constando que professores, 
técnicos-administrativos e alunos 
estavam expostos a condições 
desumanas de trabalho, sendo 
assim apresentada uma proposta 
de modificação do ambiente, que 
foi entregue ao diretor da unidade. 

“De posse do relatório, o então 
recém-eleito diretor do Instituto de 
Biologia, Antonio Solé Cava, obteve 
com a Reitoria os recursos finan-
ceiros para higienizar o subsolo e 
adequá-lo às condições normais 
de trabalho. Ele conseguiu ins-
talar um serviço de reciclagem 
do ar e forrar o teto, evitando ali 
a concentração de fungos como 
também em toda a tubulação. 
Ficou muito bom. O diretor disse, 
à época, ter sido a primeira vez que 
a UFRJ reconheceu que tem um 
papel importante e por isso não 
pode se negar a tornar salubre o 
ambiente para as pessoas desen-
volverem suas funções. Foi uma 
vitória muito grande”, concordou 
a especialista.

A coordenadora alerta que é 
de suma importância manter a 
qualidade do ar no ambiente de 
trabalho para se garantir a saúde 
dos trabalhadores e a própria 

produção da universidade. “Se nós 
temos um ar poluído com fungos 
e bactérias onde passamos até 12 
horas por dia, então sofreremos 
mais com alergias. Se não zelamos 
pela saúde no ambiente de traba-
lho, nos expomos a doenças que 
podem levar a licenças médicas e 
afastamento do trabalho e do lazer 
e a gastos com medicamentos”.

Normas
As normas de segurança para 

garantir a qualidade do ar am-
biente climatizado artificialmente 
de uso público e coletivo foram 
estabelecidas pelo Ministério da 
Saúde em 1988, segundo explicou 
Sônia. Em 2000 foi publicada 
resolução relacionando as fontes 
poluentes químicas e biológicas. 
As biológicas são essencialmente 
os fungos e as bactérias que devem 
ser afastados. Em 2003, a resolução 
de 2000 foi aperfeiçoada, sendo 
estabelecidos padrões referenciais 
de qualidade do ar com valores 
máximos permitidos de contami-
nação biológica e química. 

Controle
São 10 anos de normas, mas, 

alerta a coordenadora, sem contro-
le efetivo nos ambientes de traba-
lho. E, assim, a insalubridade toma 
conta. “Será que basta trocar o 
filtro do ar-condicionado? Será que 
estamos trocando os filtros? Mas 
não basta trocar os filtros, temos 
de higienizar o ambiente. Tem que 
haver uma rotina de limpeza para 
poder tirar os micro-organismos 
que ficam no ar”, disse ela.   

Na apresentação ao Conselho 
de Centro, a coordenadora de 
Biossegurança do CCS apresentou 
dados colhidos de uma visita téc-
nica a um laboratório de alunos 
de graduação equipado com ar-

condicionado. O ambiente mostra-
do tem uma infiltração antiga e o 
ar-condicionado aspira da parede 
os esporos, devolvendo-os para o 
ambiente. Há também uma pia 
com infiltração. 

“As pessoas que estão ali – os 
alunos e os técnicos – inalam 
esporos e fungos sistematicamente, 
e isso não é bom. Fizemos uma 
coleta para verificar o crescimento 
dos fungos e constatamos que eles 
eram patogênicos [infecciosos]. 
Produzimos um relatório e en-
viamos para o responsável. Aí está 
claramente um ambiente insalu-
bre que nós não podemos tolerar 
dentro da UFRJ. Isso é contrário à 
norma regulamentadora de 2003 
de ambiente interior. Abolir as fon-
tes poluidoras é responsabilidade 
da UFRJ”, reafirmou Sônia Costa.

Adicional
A especialista diz que a solução 

para o problema da insalubridade 
tem muito a ver com a mudança 

da mentalidade dos trabalhadores 
a partir do conhecimento de seus 
direitos. E diz que o pagamento 
do adicional de insalubridade é 
apenas uma etapa para a mu-
dança das condições adversas do 
ambiente de trabalho.

Para Sônia, quando o fun-
cionário recebe o adicional de 
insalubridade, deve saber sobre 
as suas condições de trabalho 
e ter consciência de que devem 
ser transformadas. “O ideal seria 
que nós nunca precisássemos 
desse adicional. Que trabalhás-
semos em condições salubres. O 
fato de termos o adicional é o re-
conhecimento que o trabalhador 
estava em condições insalubres, 
mas não significa que tenhamos 
de permanecer em condições 
insalubres só porque temos o 
adicional. O risco vai existir 
sempre. O que devemos, e é nossa 
obrigação, é minimizar o risco e 
até, se possível, eliminá-lo. Esse 
é o nosso papel”, ensina.

 

LABORATÓRIO no CCS: paredes com infiltrações e fungos. 
Local que também é utilizado para aulas práticas afeta a 
saúde de técnicos-administrativos, professores e alunos  

Fotos: Coordenação de Biossegurança do CCS
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O Sintufrj iniciou um grande mutirão para prosseguir com a 
execução dos atrasados dos 28,86% dos pensionistas. Essas pessoas 
são beneficiárias da ação judicial coletiva que o Sindicato moveu 
contra a UFRJ e a Justiça reconheceu o direito do servidor em receber 
os atrasados referentes ao reajuste de 28,86%, que deixou de ser 
pago pelo governo no período de janeiro de 1993 a junho de 1998. 

Para agilizar o andamento do processo, a ação coletiva dos 
28,86% será executada individualmente. E como muitos pensio-
nistas já faleceram, seus sucessores estão sendo habilitados. Mais 
de mil cartas foram enviadas para o endereço dos pensionistas 
cadastrados na Reitoria, pois é urgente a apresentação dos do-
cumentos pessoais. O mutirão no Sintufrj é coordenado pelos 
assessores jurídicos da diretoria, Juliana Bauly e Rafael Mello. 

Desde o dia 30 de julho uma equipe treinada pelos advogados 
recebe a documentação dos pensionistas ou de seus sucessores. O 
atendimento está sendo realizado na sede do Sindicato e na subsede 
da Praia Vermelha, das 9h às 17h. Se a documentação necessária 
para a execução individual não for imediatamente entregue ao 
Sintufrj, corre-se o risco de o juiz declarar a ação judicial extinta. 

 Os documentos devem ser entregues no prazo de até 10 dias.

Documentos para a ação individual
Os documentos deverão ser preferencialmente digitalizados 

e enviados para o e-mail acoesjudiciais@sintufrj.org.br. Caso 
isso não seja possível, as cópias dos documentos e os formulários 
solicitados poderão ser entregues pelo correio ou por Sedex en-
dereçado à Caixa Postal 68.030. O pensionista ou sucessor deve 
enviar cópias (legíveis) dos seguintes documentos:

1 - Carteira de identidade
2 - CPF (caso não tenha o número na identidade)
3 - Comprovante de residência
4 - Do último contracheque de recebimento da pensão 

(mesmo que não receba mais)
5 - Certidão de óbito do instituidor da pensão.

Formulários
São necessários também a assinatura e o preenchimento de 

dois formulários  (procuração para o assessor jurídico do Sintufrj, 
não é necessário reconhecimento de firma) e declaração de 
hipossuficiência (que servirá para solicitar a isenção das custas 
do processo, quando for exigido seu pagamento), que podem ser 
solicitados através dos telefones (21) 3194-7100 / 3194-7124 ou 
pelo e-mail acoesjudiciais@sintufrj.org.br. 

Observações
A) Se o beneficiário não for mais pensionista, deverá apre-

sentar também junto com a declaração o seu comprovante de 
rendimentos (se tiver);

B) A declaração de hipossuficiência somente será apresentada 
ao juiz se houver necessidade e após exame pelo advogado da 
causa do cabimento do pedido.

Contatos
Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones (21)3194-7100 

/ 3194-7124 ou pelo e-mail acoesjudiciais@sintufrj.org.br.  Ao 
entrar em contato, a pessoa deve especificar sua situação, isto 
é, informar se é herdeiro de pensionista ou de beneficiário que 
tenha falecido. 

Atenção à listagem 
Muitas das cartas enviadas pelo Sintufrj retornaram devido a 

problema de endereço do pensionista. Por essa razão esta edição 
do Jornal do Sintufrj traz a listagem das pessoas cujas cartas 
foram devolvidas pelo Correios até o momento. (veja ao lado)

Sintufrj faz mutirão 
para execução 
dos 28,86% dos 
pensionistas
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sos hu

ação sindical

Sintufrj dá continuidade às 
reuniões setoriais no HUCFF

Foto: Renan Silva

O engenheiro eletrônico que 
há 31 anos trabalha no Hospital 
Universitário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF), Jairo Villas Boas, 
aponta as causas dos problemas de 
infraestrutura do prédio. Segundo 
sua avaliação profissional, o 
hospital precisa de mão de obra, 
de recursos no tempo devido e de 
uma política de planejamento de 
manutenção. 

De acordo com o engenheiro, 
o hospital, que foi construído no 
início da década de 1970, sofre com 
o desgaste natural das instalações 
e com a falta de uma política de 
investimento em manutenção. 
“É normal em engenharia que 
você periodicamente substitua as 
infraestruturas para manter um 
prédio operando o tempo todo. Mas 
isso não ocorreu no HU ao longo 
desses 30 anos”, afirmou. 

Jairo atribui à falta de inves-
timentos rotineiros no prédio a 
escassez de recursos e a ausência 
de uma política voltada para a área 
de infraestrutura. Segundo o enge-
nheiro, as intervenções feitas até 
agora foram pontuais e, algumas 
vezes, as obras realizadas foram 
fruto de auditorias do governo. 

“Nunca contamos com inves-
timento para trocar tudo o que 
era ruim ou fazer adequações. 
Estamos falando de uma rede 
hidráulica comprometida e do 
envelhecimento das tubulações, 
que oxidam, furam e vazam por 
causa da ferrugem. São quilôme-
tros de rede podre que vazam o 
tempo todo, mas o que fazemos 

Na quarta-feira, dia 24 de 
julho, às 7h30, a direção do 
Sintufrj se reuniu com os traba-
lhadores da Cardiologia, no 3° 
andar. Cerca de 10 pessoas ouvi-
ram as informações levadas pelos 
coordenadores Francisco Carlos, 
Ana Célia e Celso Procópio sobre 
assuntos de interesse geral.

Aos extraquadro, por exem-
plo, foi confirmada a decisão 
do Sintufrj prepará-los para os 

“Faltou política de investimento em manutenção”

próximos concursos públicos 
para contratação pela UFRJ; e 
à categoria, foram prestados es-
clarecimentos a respeito da nova 
tabela salarial da carreira em 
vigor, racionalização de cargos 
e anotadas sugestões.  

Na avaliação da direção, a 
reunião foi positiva, pois a maio-
ria dos técnicos-administrativos 
não sabia sobre a aplicação dos 
incentivos de capacitação e, 

principalmente, de qualificação.
Sugestão – Os trabalhadores 

sugeriram que fosse criada no 
Jornal do Sintufrj a “Coluna do 
Servidor”, que semanalmente 
veicularia informações relevan-
tes para a categoria. 

Racionalização – O de-
bate com os profissionais de 
enfermagem sobre o processo 
de racionalização do cargo 
de auxiliar de enfermagem 

para técnico de enfermagem 
apontou a necessidade de os 
companheiros se mobilizarem 
para pressionar seus órgãos de 
classe, como o Conselho Federal 
de Enfermagem (Cofen) e o Con-
selho Regional de Enfermagem 
do Rio de Janeiro (Coren), a 
emitirem parecer favorável à 
racionalização dos dois cargos 
e encaminhá-lo à Fasubra. Isso 
reforçaria a luta da Federação 

junto ao governo.
Ficou acertado que a direção 

sindical dará continuidade ao 
debate sobre o tema com os 
trabalhadores do setor, inclusive 
na próxima reunião apresentará 
dados sobre o processo em curso 
de racionalização dos dois cargos 
e levará informações a respeito 
do curso de língua instrumental 
dos idiomas inglês e espanhol 
oferecido pelo Sintufrj.

é recuperar trechos ou áreas para 
serem liberadas e não prejudicar 
o paciente. E muitas coisas que 
foram feitas eram para responder 
às auditorias do governo”, disse o 
engenheiro. 

Para Jairo, muitos dos proble-
mas existentes hoje no hospital de-
rivam dessa falta de planejamento 
e de investimento constantes. “A 
cada cinco anos deveríamos trocar 
as instalações. Todas as situações 
foram sinalizadas, estão nos 
nossos relatórios. Mas ao longo 
desses anos faltou um olhar mais 
gerencial para as necessidades 
de infraestrutura do prédio. Não 
adianta ter equipamento e mate-

rial se as instalações não funcio-
nam”, afirma.

Áreas se interligam 
“Cada área deste prédio interage 

com a outra. Então, eu preciso que 
todos os sistemas funcionem: o hi-
dráulico, porque todas as instalações 
precisam de água; o de vapor, para as 
esterilizações e a parte elétrica, para 
mover os equipamentos. O hospital 
não é um ser estanque, assim como 
nós os funcionários de todas as 
divisões não somos estanques nas 
nossas áreas, porque na realidade 
nós interagimos cada um no seu 
grau de competência para poder 
fazer com que esse prédio funcione. 

Se um grupo falhar toda a estrutura 
falha”, ensinou o especialista.

Profissionais como pintores e 
pedreiros são também importantes 
para a estrutura hospitalar, observa 
o engenheiro. “Havia um contrato 
de terceirização desse tipo de mão 
de obra, mas foi extinto sob a jus-
tificativa de que não era prioridade. 
O pintor é necessário num hospital 
porque as instalações hospitalares, 
ao apresentarem qualquer aparên-
cia ruim, como sujeira ou mofo, 
devem ser recuperadas”, disse. “Não 
se concebe em ambiente hospitalar 
a presença de fungos e nem de qual-
quer outra coisa, pois o ambiente 
tem de ser mantido o mais estéril 

possível. Ter esses profissionais é 
uma questão de higienização e não 
de estética”, acrescentou. 

O engenheiro fez questão de 
ressaltar que ao citar o contrato 
para pedreiros e pintores não 
estava defendendo a terceirização; 
a intenção era apenas mostrar 
a importância que tem cada 
trabalhador para o HU, além de 
também reforçar a sua tenacidade 
para manter a unidade funcio-
nando. Jairo informou que o HU 
já teve cerca de 20 profissionais, 
entre engenheiros e arquitetos, 
mas atualmente conta com ape-
nas quatro engenheiros e quatro 
arquitetos.

JAIRO Villas Boas: “As áreas do prédio interagem umas com as outras, por isso todos os sistemas precisam funcionar” 
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Alegria e animação. Estes dois ingredien-
tes essenciais para o sucesso de qualquer festa 
não faltaram ao Arraiá do Sintufrj realizado 
no dia 19, que reuniu não apenas a catego-
ria, mas também estudantes, principalmente 
do nosso vizinho Iesc. A organizadora do 
evento, coordenadora Márcia Farraia, cui-
dou dos mínimos detalhes para que a festa 
julina da entidade fosse inesquecível.

O baile da roça foi animado pelo Trio Aba 
de Couro – escolhido pelo repertório pé de 
serra impecável e pela excelente performan-
ce dos músicos. Nas barracas padronizadas 
não faltaram os pratos típicos e tradicionais, 
doces e salgados (cuscus, canjica, caldos, 
paçoca, cachorro-quente, bolos de aipim, 
mandioca, cenoura com chocolate, maçã 
do amor, churrasco com farofa e molho, e 
muitas outras guloseimas). 

Mesas e cadeiras foram dispostas em 
toda a área em frente à sede do Sintufrj re-
servada para a festa, e os grupos de amigos 
puderam curtir o forrozão de qualidade e 
tomar sua cervejinha gelada confortavel-

Arraiá do Sintufrj arrasou!
mente. Bem, isso quem não quis riscar o 
chão dançando.

Um espaço foi reservado para as crian-
ças, onde foram montados o tobogã e o 
pula-pula. O brinquedinho dos adultos foi 
um touro-mecânico. Aliás, muita gente boa 
desafiou o bicho e acabou no chão. 

Até São Pedro colaborou para o sucesso 
do arraiá: a chuva fina só começou a cair 
lá pelas 22h, quando o Aba de Couro guar-
dou a sanfona, o zabumba e o triângulo. 
Conforme anunciado, desde as 21h um 
ônibus da universidade encontrava-se à 
disposição dos participantes para conduzi-
los até Bonsucesso.   

Participação especial
A convite da Coordenação de Aposen-

tados e Pensionistas, os integrantes do 
Programa de Assistência Integral à Pessoa 
Idosa da Unidade da Terceira Idade do 
Hospital-Escola São Francisco de Assis 
(Hesfa) apresentaram números de danças 
coreografadas que encantaram o público. 

Fotos: Renan Silva
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