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Ciclo de palestras nos HUs
Uma equipe multidisciplinar e o Sintufrj iniciaram um ciclo de palestras 
nas unidades de saúde da UFRJ, cujo tema é: “Um olhar para a saúde de 
quem cuida da saúde da população”. 
Veja o calendário na página 2 

Assembleia Geral
Dia 12, segunda-feira, às 10h, auditório do CT

A luta contra a Ebserh e em defesa dos HUs e da saúde pública de 
qualidade para todos os brasileiros é destaque na Jornada de Luta da 
Fasubra, deflagrada em conjunto com as outras entidades do funcio-
nalismo público federal com a mobilização nacional dia 6 pela retira-
da do projeto de lei da terceirização do Congresso Nacional. E deverá 
terminar com paralisação no dia 30.    

Os trabalhadores das universidades e os demais funcionários pú-

blicos federais do país preparam duas paralisações: a de quinta-feira, 
dia 15, proposta pela Fenasps, e a do dia 30. 
Pauta – A assembleia desta segunda-feira irá deliberar pelas ativida-
des conjuntas que realizaremos a partir do dia 26 e pelos indicativos 
de paralisações. As discussões e deliberações sobre esses pontos serão 
precedidas de análise da atual conjuntura. Não falte! 
Página 3

Reitor tem que explicar 
Sintufrj, Adufrj e DCE entraram na Reitoria com pedido de sindicância 
no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF). As entidades 
exigem explicações do reitor sobre a intervenção velada feita na unidade  
e sobre o relatório do acórdão do TCU. Páginas 4 e 5   

FORA PL 4.330: Dia 6, trabalhadores públicos e da iniciativa privada em todo o país, e seus sindicatos, participaram de atos 
pela retirada do projeto de lei de terceirização do Congresso Nacional. No Rio de Janeiro a manifestação foi em frente à 
Firjan e, ao final, os presidentes das centrais sindicais que organizaram a atividade política entregaram documento a Eduardo 
Eugenio Gouvêa (foto). A direção do Sintufrj estava presente. Página 3 
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DOIS PONTOS

Desde o dia 5, uma equipe qua-
lifi cada e experiente de profi ssionais 
da universidade (assistente social, 
nutricionista, fi sioterapeuta), com 
o apoio do Sintufrj, leva às unida-
des hospitalares da UFRJ o projeto 
Ciclo de Palestras: “Um olhar para 
a saúde de quem cuida da saúde da 
população”.  O ponto de partida foi 
o Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho (HUCFF). 

Esta é a oportunidade que falta-
va aos trabalhadores dos hospitais e 
institutos da UFRJ para saber mais 
sobre seus direitos, como, por exem-
plo, se as normas regulamentadoras 
(NRs) em segurança e medicina do 
trabalho estão sendo observadas 
pelas direções das unidades e se se 
deve ou não exigir o pagamento de 
adicionais, entre outros assuntos 
dessa área. 

Eles terão informações de como 
conquistar uma vida saudável 
(recebendo orientações sobre 
alimentação visando combater e 

“Um olhar para a saúde de quem cuida da saúde da população”

Ministra negra sofre 
com racismo na Itália

prevenir a obesidade) e de como 
obter um organismo saudável 
que lhes garanta mais energia e 
disposição para o trabalho e o lazer. 
E ainda receberão orientações e es-
clarecimentos a respeito de doenças 
do trabalho, como DORT (distúrbio 
osteomuscular relacionado ao 
trabalho) e LER (lesão por esforço 
repetitivo).

Presença do Sintufrj
Dirigentes do Sintufrj estarão 

presentes em todas as palestras 
com o objetivo de manter a cate-
goria informada sobre tudo o que 
estiver ocorrendo na universidade 
e que tenha a ver com o nosso 
fazer e nossos direitos. Assim como 
também para ouvir propostas e 
discutir encaminhamentos para 
solução de problemas relacionados 
ao ambiente de trabalho e/ou que 
exijam a mobilização do conjunto 
dos técnicos-administrativos.     

Alerta da diretoria – Na aber-

tura do ciclo de palestras, no HUCFF, 
o coordenador-geral do Sintufrj 
Francisco de Assis reafi rmou a pre-
ocupação da diretoria da entidade 
com o bem-estar dos profi ssionais 
das unidades de saúde da UFRJ. 

“Principalmente com os do 
HU, onde as condições de trabalho 
são muito mais precárias e os 
trabalhadores estão atuando sob 
pressão por causa da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares. 
Por isso o Sindicato comprou a 
ideia dos companheiros e está aqui 
apoiando a iniciativa”, disse o di-
rigente sindical, complementando: 
“Diante da atual situação, mais do 
que em qualquer outro momento, a 
categoria precisa estar informada, 
esclarecida para se mobilizar e 
manter direitos, que é o que nos 
resta a fazer hoje, pois infelizmente 
o governo que nós elegemos está 
jogando pesado conosco. Mas não 
podemos desanimar; temos é que 
estar mobilizados para ir para cima 

e brigar com o governo, Reitoria 
e até judicialmente, se for o caso, 
para ampliar nossas conquistas 
trabalhistas.”

O coordenador acrescentou, 
ainda, que uma das tarefas do 
Sindicato durante a realização do 
ciclo de palestras é informar os 
trabalhadores sobre a intenção do 
governo de mudar a concepção do 
regime de trabalho dos profi ssionais 
dos HUs: de RJU para celetista.   

Espaço Saúde Sintufrj – 
Profi ssionais de educação física 
e fi sioterapeutas do Espaço parti-
cipam do projeto oferecendo aos 

Calendário das palestras

trabalhadores massagens relaxan-
tes e terapias alternativas, além 
de pré-agendarem uma avaliação 
física, dando aquela ajudazinha 
para que os sedentários tomem 
coragem e passem a fazer exercícios 
físicos, e na academia do Espaço 
Saúde Sintufrj. 

No primeiro dia de palestra 
no HU, atenderam a categoria os 
instrutores de educação física Carla 
Nascimento e Carlos Guimarães – 
eles alertaram sobre os riscos corona-
rianos em função da má forma física 
-- e a fi sioterapeuta Elana Rocha, que 
aplicou shiatsu expresso.   

 12 e 13 de agosto, 14h, IPPMG, salão nobre
 19 de agosto, 14h, Odontologia, sala F-2 (1° andar)
 20 de agosto, 14h, Hesfa, auditório
 26 de agosto, 14h, Maternidade Escola, auditório
 27 de agosto, 14h, Ipub, auditório
 27 de agosto, 14h, Instituto de Neurologia, auditório
 2 de setembro, 14h, Instituto de Ginecologia, auditório

Nota de falecimento
CONVÊNIOS DO SINTUFRJ

Com pesar, informamos o falecimento do apo-
sentado Antônio Rodrigues da Silva, ocorrido no dia 
17 de julho. Ele fez parte da equipe de manutenção 
da Decania do CCS. No dia 30 de julho perdemos dois 
técnicos-administrativos: Flávio Jorge Lins Portugal, 
que trabalhava na Gerência de Rede e Informática 
da Decania do CCS, e João Marques Galvão, 55 anos, 
auxiliar de eletricista da Prefeitura Universitária, 
com 34 anos de universidade. 

João Marques Galvão

Nascida na República Demo-
crática do Congo, Cécile Kyenge 
tornou-se a primeira ministra 
negra da Itália. Ela foi nomeada 
em abril, e desde então é alvo de 
insultos racistas.

No dia 26 de julho, um militante 
do movimento de extrema direita 
Força Nova jogou bananas em sua 
direção quando ela falava num co-
mício. Só que além do preconceito 

racista – que levou o vice-presidente 
do Senado, Roberto Calderoli, a 
compará-la a um orangotango, de-
baixo de uma enxurrada de críticas 
–, há outra face do preconceito em 
evidência: aquele contra imigrantes.

Segundo a imprensa, Cécile 
provocou a ira de grupos de extrema 
direita com uma campanha para 
tornar mais fácil a obtenção de 
cidadania italiana por imigrantes.

JORNAL DO SINDICATO 
DOS TRABALHADORES  
EM EDUCAÇÃO DA UFRJ
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paralisações dias 15 e 30

Jornada de Lutas da Fasubra
Este mês de agosto vai ser diferente dos anteriores. Chegou a hora de fazer pressão política 
ao governo e deflagrar pra valer a campanha salarial 2013. Juntos somos fortes!

 

         

Pauta dos Servidores Públicos Federais (SPFs)
 Definição da data-base em 1º de maio.
 Política permanente com reposição inflacionária, valorização do salário-base e incorporação das gra-

tificações.
 Cumprimento por parte do governo dos acordos e protocolo de intenções firmadas.
 Contra qualquer reforma que retire direitos dos trabalhadores.
 Retirada dos PLs, MPs, decretos contrários aos interesses dos servidores públicos, supressão do artigo 

76 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define o prazo até 31/8 para encaminhar projetos de lei que 
reestruturam a carreira e concedem qualquer tipo de reajuste aos trabalhadores.

 Paridade entre ativos, aposentados e pensionistas.
 Liberações para o exercício do mandato classista.

Como a política econômica da presidenta Dilma Rousseff se mantém na lógi-
ca ortodoxa e conservadora do governo neoliberal de FHC, e mesmo com toda a 
mobilização popular continua não havendo recursos financeiros para atender às 
demandas da população, e essa mesma postura foi adotada em relação à negociação 
da pauta do funcionalismo público e as reivindicações específicas dos técnicos-admi-
nistrativos, a Fasubra decidiu partir para cima e pressionar politicamente. 

“Só a pressão política irá mudar a intenção do governo em ignorar a nossa 
pauta e ainda aprovar projetos que estão no Congresso Nacional, como o PLP 
92/2007, que aprofunda privatização do Estado”, concluiu a direção da Federa-
ção. Um exemplo do descaso do governo para com a categoria foi a mesa de “en-
rolação” do GT-Racionalização no dia 25 de julho. 

Todos devem se lembrar que fez parte do acordo que pôs fim à greve de 2012 a 
criação de cinco GTs objetivando sistematizar as negociações com o governo sobre 
pendências da nova carreira. Pois é, até agora nenhuma proposta foi feita pelo gover-
no sobre os temas em questão, que são: Racionalização e Dimensionamento, Demo-
cratização das Ifes, Terceirização, Reposicionamento dos Aposentados e Ifes Militares.  

A hora é agora!
Por tudo isso, a Fasubra deliberou pela organização da Jornada de Lutas para 

todo o mês de agosto. 
A deflagração foi na terça-feira, dia 6, com o Dia Nacional de Luta contra a 

Regulamentação da Terceirização.
Nossa luta é em conjunto com o todo o funcionalismo público federal. Por esta 

razão os sindicatos da base da Fasubra apoiam e estão encaminhando a paralisa-
ção proposta pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saú-
de, Trabalho, Previdência e Assistência Social (Fenasps) para quinta-feira, dia 15.

Paralisação dia 30  
A Fasubra e as demais entidades dos trabalhadores públicos federais fecharam 

um calendário comum de luta, que começa no dia 26 e termina com paralisação 
na sexta-feira, 30. 

De 26 a 30, realizaremos atividades de rua, debates e ações em conjunto com 
docentes, estudantes e outras categorias. O destaque de nossa mobilização é a luta 
contra a Ebserh e o PLP 92/2007, que privatizam os hospitais universitários e todos 
os setores das universidades.       

Nossas reivindicações
A pauta específica da Fasubra que tem sido protocolada semanalmente no Ministério da Edu-

cação (MEC) e no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) é a seguinte: 
 10% do Produto Interno Bruto (PIB) para a educação pública, já!
 10% do PIB para a saúde pública, já!
 Autonomia, só com democracia, democratização das IES.
 Revogação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e fortalecimento do Sistema Único 

de Saúde (SUS) e pela não aprovação do PLP 92/2007.
 Antecipação das parcelas e step do acordo de greve de 2012.
 Anulação da reforma da Previdência Social e prisão para os mensaleiros.
 Resultados concretos com ganhos para a categoria (sem mais adiamento) em todos os GTs do acor-

do de greve: Democratização, Terceirização, Racionalização e Dimensionamento e Reposicionamento 
dos Aposentados.

 Ampliação dos turnos contínuos em todas as Ifes para atender por mais tempo a comunidade universi-
tária e a sociedade, com jornada de trabalho de 30 horas garantida pelo Decreto 4.836/2003.

 Equiparação dos benefícios sociais com o maior valor praticado nos SPFs.
 Concurso público já, pelo Regime Jurídico Único (RJU), para todos os níveis da nossa categoria.
 Paridade entre ativos e aposentados.

UMA das manifestações contra a Ebserh e em defesa de reivindicações do funcionalismo e da população em geral            

Foto: Renan Silva
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fora pl 4.330!

Deputado empresário é autor do PL
De autoria do deputado e empresário Sandro Mabel (PMDB-GO), o PL 

4.330 amplia a precarização das relações de trabalho, prevê a possibilidade de 
redução dos salários e dos direitos dos trabalhadores, promovendo assim um 
verdadeiro ataque as conquistas trabalhistas. Milhares de trabalhadores que já 
sofrem com as condições impostas pelas empresas contratantes ficarão mais 
ainda prejudicados. 

O texto do projeto permite a terceirização ilimitada, inclusive em ativida-
des fundamentais das empresas, e autoriza a chamada “quarteirização” – a 
contratação de outras empresas pela própria terceirizada. Esse processo coloca 
o trabalhador mais ainda refém da garantia de direitos trabalhistas. No caso 
de uma empresa terceirizada não cumprir com as obrigações trabalhistas ou 
desrespeitar normas de saúde e segurança, a empresa contratante não terá que 
arcar imediatamente com os prejuízos sofridos pelo trabalhador, como por 
exemplo, o não pagamento de verbas rescisórias. 

Tramitação
Atualmente o PL 4.330 tramita na Câmara dos Deputados, tendo sido ana-

lisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O projeto recebeu 
orientação de inclusão na pauta de votações do plenário através de ofício do 
deputado Laércio Oliveira, coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defe-
sa do Setor de Serviços. A previsão é a de que ele seja votado no dia 14 de agosto 
e as centrais sindicais organizam mobilização para esses dias em Brasília para 
pressionar os parlamentares contra o projeto.

Centrais se levantam contra a terceirização
Mobilização de rua iniciada dia 6 pressiona pela retirada do Projeto de Lei 4.330 do 
Congresso Nacional e prepara para a greve geral dia 30 de agosto, caso o PL seja aprovado. 

Trabalhadores de todo o país 
foram às ruas na terça-feira, dia 
6, contra a terceirização. Foi o Dia 
Nacional de Mobilização, organi-
zado pelas centrais sindicais contra 
o Projeto de Lei 4.330/2004, que re-
gulamenta a terceirização nos ser-
viços público e privado. As centrais 
conclamaram os trabalhadores a 
construírem uma greve geral dia 30 
de agosto, caso o projeto passe no 
Congresso Nacional. 

Diversos atos foram realizados 
nas principais capitais e municí-
pios, em frente às federações e con-
federações patronais, nos locais de 
trabalho, ruas e prefeituras. A luta 
contra a terceirização é bandeira 
histórica da CUT, e o projeto que 
está para ser aprovado no Congres-
so Nacional tem ao seu lado o forte 
lobby do empresariado. No Rio de 
Janeiro a mobilização ocorreu em 
frente à Federação das Indústrias do 
Rio de Janeiro (Firjan), no Centro 
da cidade. 

Documento à Firjan
O ato durou cerca de duas horas, 

com pronunciamentos das centrais 
sindicais e discursos inflamados de 
seus dirigentes, anunciando para-
lisação para o dia 30 de agosto. Ao 
fim do ato, uma comissão formada 
pelos presidentes das centrais en-
tregou, em mãos, ao presidente da 
Firjan, Eduardo Eugênio Gouvêa 
Vieira, um documento denuncian-
do os prejuízos que a terceirização 
acarreta aos trabalhadores.

Diferença está no tempo de trabalho e salário
O presidente da CUT- Rio, Darby Igayara, anunciou, durante o ato, a previsão de votação do PL 4.330 para dia 14 de 

agosto, e fez um chamado aos trabalhadores para ocupar Brasília e as ruas nos dias 13, 14 e 15 para pressionar os parla-
mentares. “Temos que retirar esse projeto da pauta, mas só vamos conseguir com muita pressão e mobilização”. O dirigente 
chamou atenção também sobre a pauta da classe trabalhadora: redução da jornada de trabalho, 10% do PIB para a edu-
cação e 10% do Orçamento da União para a saúde, e que inclui projetos a serem aprovados em prol dos trabalhadores que 
estão parados no Congresso. “Precisamos avançar na nossa pauta, e só na rua que a conquistaremos”, declarou Igayara.

A diferença de direitos entre trabalhadores diretos e terceirizados, segundo estudo da CUT e do Departamento Intersin-
dical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), se reflete no tempo de trabalho e no salário. O estudo mostra que 
o trabalhador terceirizado permanece 2,6 anos a menos no emprego do que o trabalhador contratado diretamente. Este 
trabalhador possui uma jornada semanal superior em três horas e recebe na média salários  27% menores, sem benefícios.

Risco à sobrevivência dos trabalhadores
Além de ampliar e precarizar ainda mais as relações de trabalho, uma das maiores ameaças do projeto é a de 

que trabalhadores formais se tornem prestadores de serviços eventuais, em condições precárias, pois o motivo maior 
da terceirização é a redução dos custos com pessoal. O projeto torna legal a diferença de direitos entre trabalhadores 
e terceirizados. Segundo as centrais sindicais, esta divisão resultará no enfraquecimento da representação sindical e 
da capacidade de luta do movimento sindical.

Levantamento  do Ministério Público do Trabalho (MPT) aponta que, no Brasil, um em cada quatro trabalhado-
res é terceirizado. Caso aprovado, o PL 4.330 irá regulamentar essa prática pela via da precarização, expandindo-se 
por todos os setores produtivos, já que a proposta possibilita a terceirização na atividade-fim (principal da empresa) 
na iniciativa privada e na administração pública.

ATO em frente à Firjan reúne centrais e categorias. Sintufrj estava presente

DIREÇÃO do SINTUFRJ presente no ato 
MANIFESTANTES no encerramento do 
ato no fim da tarde, na Av. Graça Aranha

Fotos: Renan Silva
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Regime dos “sem-direitos” 
avança no setor público

Desde a década de 1990, a partir das políticas neoliberais e do pro-
cesso de reestruturação produtiva, a terceirização tornou-se um campo 
fértil para o empresariado brasileiro. A flexibilização dos contratos de 
trabalho foi e se tornou uma diretriz para diminuir custos com a força 
de trabalho. E se intensificou na área pública com o processo de reforma 
e adequação do Estado aos interesses do capital. 

Este processo, iniciado no governo FHC, aprofundou-se na política 
de gestão implementada pelo governo Dilma Rousseff. E hoje o governo 
avança também em processos de terceirização não somente de serviços, 
mas também dos espaços públicos, como, por exemplo, na criação 
da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) para gerir os 
hospitais universitários.

Terceirização nas Ifes começou na década 90
Esse regime de trabalho 

desumano foi implantado nas 
Ifes por FHC, mas os concursos 
realizados a partir da era Lula 
priorizaram as classes D e E para 
dar continuidade à extinção de 
cargos dos outros níveis. 

De acordo com o coordenador-
geral da Fasubra, Paulo Henrique 
dos Santos, a contratação de 
empresas terceirizadas para suprir 
a demanda de trabalho nas insti-
tuições federais de ensino superior 
(Ifes) intensificou-se com a extin-
ção de cargos de infraestrutura – 
limpeza, conservação, vigilância, 
serventes, porteiros – e com a 
criação da política de expansão 
das universidades federais. 

“Hoje os cargos das classes A, B 
e alguns da classe C só estão ocu-
pados por funcionários antigos. 
Os concursos abertos priorizaram 
as classes D e E, o que fez com 
que a maioria dos funcionários 
contratados fosse de nível técnico 
e superior. Foram 44 mil novos 
funcionários no governo Lula e 22 
mil no governo Dilma”, informa 
Paulo Henrique.

O dirigente explica que isso 
causou dois problemas: impacto 
no modo de organização sindical 
e impacto nas relações de trabalho 
internas. “Para pressionar, nossa 
força é a greve. Cruzamos os braços 
e negociamos com a nossa força de 
trabalho. Mas o governo substitui 
os funcionários do quadro com 
o processo de terceirização, frag-
mentando, assim, o movimento 
dos técnicos-administrativos”, 
analisa Paulo Henrique. 

A realidade da terceirização
O dia a dia do trabalhador brasileiro já não é nada fácil. Acorda 

de madrugada, pega ônibus ou trens lotados, enfrenta uma jornada 
de trabalho intensa, o salário não é digno e as condições de trabalho 
em sua maioria não são boas. No entanto, ainda tem como garantia 
mínima uma carteira de trabalho assinada e direitos assegurados pelo 
Ministério do Trabalho.

O dia a dia do trabalhador informal ou terceirizado é pior. Não tem 
direitos assegurados, o salário é menor, o tempo de trabalho na empresa 
também é menor, e corre mais risco de acidentes de trabalho por falta de 
treinamento. A maioria se submete à precariedade do trabalho por medo 
do desemprego. Na UFRJ é recorrente o atraso de salários dos terceiriza-
dos pelas empresas contratadas e as situações de trabalho são diversas.

A auxiliar de serviços gerais, D., que trabalha no Instituto de Bio-
química, conta que a empresa em que trabalha até respeita seus direitos 
trabalhistas, mas é cruel na cobrança de faltas e descontos. “É muito 
desconto, e alguns são indevidos. Já cansei de reclamar, e nada. A em-
presa beneficia o seu lado”, afirma. Ela diz que a carteira foi assinada 
para um contrato de três meses, porém trabalha há mais de um ano. A 
realidade de D., no entanto, difere dos colegas terceirizados e demonstra 
a diferenciação existente até mesmo entre os prestadores de serviço. 

“Eu tenho mais sorte do que muitas colegas. Trabalho há um ano e 
quatro meses e já tive minhas férias, 13º, tenho o bilhete único e recebo 
insalubridade. Mas tenho amigas que não recebem (os benefícios). 
Muita gente também se submete a trabalhar sem o material adequado, 
como luvas. Têm medo. Eu já não sou assim. Certa vez cruzei os braços 
e avisei à encarregada que só trabalharia quando me dessem luvas. Foi 
providenciado. Eu sei dos meus direitos e eles também sabem. Temos 
de cobrar”, conclui D. 

Sobre as relações de trabalho, 
ele diz que elas acabam sendo 
diferenciadas. Os trabalhadores 
diretos e terceirizados fazem o mes-
mo trabalho, mas em condições 
desiguais. A grande beneficiada 
acaba sendo a empresa terceiriza-
da, que explora seus trabalhadores 
pagando salários baixos e fazendo 
descontos abusivos. “Na Universi-
dade Federal de Alfenas consegui-
mos levantar o custo por pessoa. 
Um vigilante ganhava R$ 850,00, 
mas tinha descontos no valor de 
R$ 1.200,00. E a empresa recebia 
da universidade por cada um R$ 
2.560,00”, relata o sindicalista.

O coordenador-geral da Fa-
subra explica que a luta pela 
democratização nas Ifes vem 
acompanhada pelo combate a 
todas as formas de exploração no 
trabalho. “Combatemos a explora-
ção dos trabalhadores terceirizados 
e  também chamamos a atenção 
para a exploração do trabalho dos 
estudantes universitários. Estágios 
e bolsas nada mais são do que 
a substituição da mão de obra 
técnico-administrativa através de 
baixa remuneração”. 

O dirigente avalia que a luta 
contra a terceirização enfrenta 
fortes interesses ligados ao capital, 
por isso a pressão a favor do PL 4.330 
é grande e o lobby é intenso. Porém, 
ele acredita na força da mobilização 
dos trabalhadores. “É possível mu-
dar. Com um grande movimento 
pressionando para saber o custo 
da terceirização no serviço público, 
teremos ferramentas para combater 
esse processo”, afirma.

fora pl 4.330!

Fotos: Renan Silva

GOVERNO extinguiu cargos nas Ifes e impôs a mão de 
obra terceirizada em vez de realizar concurso público 

UFRJ: terceirizados festejam quando têm o básico de direitos trabalhistas respeitado
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SOS HUS

As entidades representativas 
dos três segmentos que compõem 
a comunidade universitária: Sin-
tufrj, Adufrj e DCE Mário Prata 
entraram na quinta-feira, dia 8, 
na Reitoria, com pedido de sin-
dicância para que o reitor Carlos 
Levi esclareça os motivos que o 
levaram a promover a intervenção 
branca no Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (HUCFF) 

Sintufrj, Adufrj e DCE exigem sindicância no HU 
Entidades querem esclarecimentos sobre a intervenção no HU e sobre o relatório do TCU   

e  também explique o relatório 
do  TCU sobre irregularidades na 
unidade. 

Desde 12 de julho quem toma 
as principais decisões no HU é a 
pró-reitora de Gestão e Governança, 
Aracéli Cristina. Em nota, a Reitoria 
apenas informou que adotou a 
medida “devido à gravidade das 
circunstâncias”. Acredita-se que o 
reitor não usou a palavra “interven-

ção” para poupar o diretor Marcus 
Eulálio, que é um grande aliado da 
turma pró-Ebserh.         

TCU aponta 
irregularidades
As três entidades produziram 

material impresso para distribui-
ção pública apresentando detalhes 
do acórdão do Tribunal de Contas 
da União sobre o HUCFF. O docu-

mento põe sob suspeição atitudes 
do diretor ao revelar graves erros 
administrativos e cujo diagnóstico 
aponta para a necessidade de pro-
vidências urgentes.

O Acórdão 1.160/2013, de 15 
de maio de 2013, tem como base 
relatório de auditoria que avaliou 
controles internos na área de lici-
tações e contratos do HU. E, numa 
análise de quase 100 páginas, 
mostra indícios da má gestão.

 “Não identificamos qualquer 
tipo de controle sobre os gastos 
do hospital de modo a identificar 
alguma distorção. Como não há 
controle de custos, ou acompanha-
mento de indicadores, a direção do 
hospital não monitora a eficiência 
do ponto de vista econômico dos 
serviços prestados”, afirmam os 
auditores.

O relatório aponta o estrangu-
lamento do governo federal ao não 
promover concursos, possibilidade 
de falha na condução de processos 
licitatórios, na fiscalização e exe-
cução de contratos e constatação 
de contumazes contratações de 
obra por dispensa de licitação de 
três sociedades empresariais. 

Em junho de 2012 foi apre-
sentado um relatório preliminar 
ao diretor do HU. E Marcus Eulá-
lio atribuiu à falta de pessoal os 
problemas apontados pelo TCU, 
e informou o envio ao Ministério 
da Educação e à Ebserh de docu-

Reportagem publicada no dia 
8 pelo jornal O Globo, com base 
em depoimentos de trabalhadores 
e lideranças sindicais, mostra 
que o fechamento de leitos e a 
manutenção precária do prédio, 
entre outras ações praticadas pro-
positalmente contra a população, 
ocorrem para forçar a adesão das 
universidades à Ebserh.

Em meio à flagrante 
crise no HUCFF, a Reito-
ria divulgou em nota a 
decisão de assumir a coor-
denação direta, por meio 
de comissão própria, dos 
trabalhos de manutenção 
predial e das compras de 
insumos básicos “diante 
da gravidade das circuns-
tâncias”.

Também informou que 
garantiu repasses de R$ 28 
milhões para custeio do 
hospital. A Pró-Reitoria 
de Gestão e Governança 
definiu a criação de um 
grupo de trabalho para 
elaborar diagnóstico na 
área de licitações, almo-
xarifado,  aquisições e 
contratos. A pró-reitora 
Araceli Cristina coordena 
as ações.

O médico Eduardo Cortes, 
membro do grupo de Estudos de 
Alternativas à Ebserh, que reúne 
profissionais de diversas áreas 
do HUCFF, afirma que a situação 
continua muito ruim: “Há muito 
desconhecimento, insegurança. 
Há uma intervenção? A Reitoria 
diz que é uma intervenção branca. 
Eu acho que é bem- vinda. O hos-
pital já demonstrou que precisa 
de ajuda administrativa mesmo 
e não da Ebserh”. 

De acordo com Eduardo, é 
preciso uma resposta ao relatório 
do TCU que depõe contra a uni-
versidade e contra o pessoal da 
área de saúde. A seu ver, são cons-
tatações pesadas, “como o fato 
de que dos quase R$ 40 milhões 
que o Rehuf (Programa Nacional 
de Reestruturação dos Hospitais 
Universitários) encaminhou para 
o hospital em 2011, 98% foram 
gastos em obras sem licitação. E 
se não me falha a memória, de 
R$ 9 milhões até abril de 2012, 
100% foram gastos sem licitação 

mento de intenção para adesão 
à empresa, apresentando o tal 
relatório com vistas à priorização 
do HU.

Mas os auditores frisaram 
que o maior problema não era a 
falta ou qualificação de pessoal, 
mas, sim, falta de planejamento 
na realização de despesas, o que 
acarretou desmedida quantidade 
de contratações diretas por meio 
de dispensa de licitação.

Farsa desmascarada 
Segundo a visão geral do re-

latório, entre outros inúmeros as-
pectos levantados, consta: “Nota-se 
que, em razão da possibilidade de 
implantação da Ebserh (Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitala-
res), muitas ações de melhoria 
administrativas, sobretudo na 
área de pessoal, são retardadas”. 
E ainda: “O HUCFF conta com um 
total de 3.250 funcionários, dos 
quais 2.378 são estatutários, 710 
extraquadro e 161 terceirizados. 
Ou seja, 22% do efetivo do HUCFF 
são de extraquadro”.

Entre os 16 elementos mal 
avaliados pelos técnicos estão itens 
como integridade e valores éticos, 
políticas e práticas de recursos 
humanos, filosofia de direção e 
estilo gerencial, entre outros. O 
mais longamente avaliado é sobre 
execução dos controles legais, 
sobre dispensa de licitações.

Sucateamento proposital 
 O coordenador-geral do 

Sintufrj Francisco de Assis, em 
entrevista ao jornal, informa 
que há recursos disponíveis, 
mas falta pessoal qualificado 
para fazer a compra de material. 
Ao mesmo tempo, equipamen-
tos sofisticados encontram-se 
encaixotados pelos corredores. 
“A única solução ofertada é a 
adesão à Ebserh”, critica o coor-
denador, acrescentando que, se 
abrir mão de gerir seu hospital, 
a universidade poderá estar 
assumindo que é incompetente 
para gerir a unidade, embora 
ofereça cursos disputadíssimos 
em gestão hospitalar.

“O problema dos hospitais 
universitários é que eles têm 
missões importantes,  como 
formar recursos humanos, fazer 

pesquisa e atendimento de alta 
complexidade. Eles são respon-
sáveis por 90% dos transplantes 
realizados. Apesar disso, os 
governos os vêm tratando sem a 
devida atenção”, avaliou o pre-
sidente do Sindicato dos Médicos 
do Rio de Janeiro, Jorge Darze. 
O sindicalista afirmou ainda 
que “os reitores estão sendo 
pressionados a aderir à Ebserh”. 

O MEC, na reportagem, nega 
que esteja ocorrendo pressão 
sobre os reitores, mas afirma que 
contratações só serão realizadas 
daqui para a frente pela Ebserh. 
“Somente em relação à recompo-
sição do quadro de pessoal, a re-
alização dos concursos públicos 
será feita pela Ebserh”, informa 
a reportagem de O Globo sobre a 
crise nos hospitais universitários.

Intervenção 
da Reitoria 

“A comunidade precisa saber o que está acontecendo”
EntrEviSta

pelo fato de sempre ganharem 
as obras as mesmas empresas. E 
vemos o hospital do jeito que está, 
sem elevadores, sem laboratórios, 
sem funcionamento do Raio-X, 
com equipamentos caríssimos 
sem funcionar, como o PET 
Scan, que está talvez há uns dois 
anos na caixa, embora no serviço 
público do Rio de Janeiro só o 
Inca tenha um desses aparelhos. 
É extremamente necessário, mas 
está encaixotado”.

Para Eduardo, a UFRJ precisa 
ser esclarecida, porque há pessoas 
ligadas à direção que dizem publi-
camente que a Reitoria não está 
mandando o dinheiro que diz que 
manda. “O que é isso? Existe até um 
site de transparência do governo. 
Nenhum país cresce com esse tipo 
de desinformação. É importante 
que as coisas sejam claras. Agora, a 
universidade tem de ter agilidade e 
se antecipar aos controles externos. 
Porque senão passa a não fazer 
jus à autonomia que lhe é dada”, 
concluiu o médico. EDUARDO Cortes

FRANCISCO de Assis

Fotos: Renan Silva
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Um resumo do acórdão do 
Tribunal de Contas da União (TCU) 
foi entregue aos membros do Con-
selho Universitário (Consuni) na 
quinta-feira, dia 8. O conteúdo do 
documento foi criticado e os conse-
lheiros apontaram a necessidade do 
colegiado se posicionar.

A representante discente, Júlia 
Bustamante, mencionou a neces-
sidade dos conselheiros refletirem 
sobre as causas de o Hospital Uni-
versitário Clementino Fraga Filho 
(HUCFF) estar nas condições atuais, 
para, com base nesta análise, se pen-
sar em soluções.

O representante do Centro de Fi-
losofia e Ciências Humanas (CFCH), 
Roberto Leher, identificou vários pro-
blemas no acórdão do TCU, e consi-
derou como de “imensa gravidade” 
a parte sobre controle de pessoal e 
licitações. Segundo a interpretação 
do professor, o próprio acórdão está 
interpelando o Conselho Universitá-
rio da UFRJ para que este promova 
ação sobre o caso, e ainda menciona 
críticas feitas pela Controladoria-
Geral da União de que a UFRJ e as 
outras Ifes são morosas em questão 
de problemas administrativos. 

“A sindicância (no HU) parece 
fundamental”, diz Leher, indicando 
que “é preciso pautar a questão no 
Conselho Universitário.”

Diana Maul, representante do 
Centro de Ciências da Saúde (CCS),  
também considerou grave a exposi-
ção da universidade a agentes exter-
nos pelas consequências já conheci-
das pela comunidade universitária, 
e fez coro à necessidade de a UFRJ 
assumir a liderança da apuração das 
questões levantadas pelo TCU “até 
para a proteção da instituição, das 
unidades e dos envolvidos”.

A representante dos técnicos-
administrativos, Mônica Maluhy, 
informou que, aliado ao fato de ter 
recebido respostas de processos e 
e-mails com a assinatura do dire-
tor da Divisão Médica, são fortes os 
comentários na unidade de que o 
diretor-geral do hospital foi afastado 
do cargo. E por isso ela gostaria de 
saber o motivo da intervenção.

O reitor em exercício, Antonio 
Ledo, informou que José Marcus 
Eulálio não foi afastado do cargo de 
diretor-geral do HUCFF. Segundo ele, 
a Reitoria apenas estava ajudando 
a direção, em particular no setor de 
compras, devido à dificuldade que 
esta enfrentava no momento, e fri-
sou: “Não há nenhum interesse que 
o hospital entre em colapso”.

A decana do CCS, Maria Fernan-
da Quintela, informou que oficial-
mente o diretor está de férias.

O representante técnico-admi-
nistrativo Nilson Theobald solicitou 
que a Reitoria informe claramente o 

A apresentação ao Conselho 
Universitário do relatório final do 
Grupo Técnico para Diagnóstico dos 
Hospitais Universitários e Estudos de 
Modelos de Gestão deverá ocorrer na 
sessão do dia 22. Esse grupo foi criado 
pela Portaria nº 6.675, de 11 de junho 
de 2013, e teve o prazo de 60 dias para 
conclusão do trabalho, que está sendo 
acompanhado por representantes das 
Comissões Permanentes do Conselho 
Universitário – grupo denominado de 
Comissão de Acompanhamento. 

A Comissão de Acompanhamen-
to se reuniu antes do início da sessão 
do Consuni, dia 8, para um balanço 
do trabalho já realizado. E os infor-
mes foram dados no expediente do 
Consuni.

Segundo a conselheira Diana 
Maul, até agora os trabalhos dos gru-
pos técnicos estão transcorrendo de 

Exposição pública das mazelas da UFRJ preocupa Consuni

que está acontecendo no hospital. “A 
universidade diz que a Reitoria está 
socorrendo o hospital. Mas estamos 
vendo que estão acontecendo ques-
tões graves na unidade, e é preciso 
saber exatamente o que é, além de se 
apurar as denúncias”, defendeu.

O decano do CFCH, Marcelo Cor-
rêa e Castro, chamou atenção para a 
matéria publicada no jornal O Glo-
bo dia 8 sobre o HUCFF, de página 
inteira, e ironizou que a jornalista ao 
simplificar a questão, dizendo que 
somente a realização de concursos 
será pela Ebserh, fez a leitura que 
muitos estão evitando.

Luciana Boiteux, diretora da 
Adufrj, apresentou a publicação sobre 
o acórdão do TCU solicitando que a 
UFRJ faça a devida apuração: “A Adu-
frj, o Sintufrj e o DCE estão encami-
nhando formalmente ao reitor a soli-
citação de sindicância para apuração 
dos fatos”, disse ela, citando artigo do 
RJU que determina que a autoridade 
que tiver ciência de irregularidade no 
serviço público tem a obrigação de fa-
zer a sindicância, assegurando ampla 
defesa aos envolvidos. Ela comentou 
que os fatos apresentados pelas enti-
dades são de conhecimento de todos. 
A matéria do jornal O Globo, segundo 
ela, corrobora com os argumentos por 
ela apresentados.

Ela informou que teve a oportu-
nidade de ouvir dos próprios repre-
sentantes da Ebserh o que a repórter 
escreveu, isto é, que os concursos pas-
sarão a ser feitos pela Ebserh e não 
pelo RJU. Luciana garantiu que, se 
isso se confirmar, a assessoria jurídi-
ca da Adufrj interpelará o Ministério 
da Educação pelo não cumprimento 
da lei que determina a realização de 
concursos para os cargos necessários 
ao funcionamento dos serviços es-
senciais de saúde.

Por fim, ela pediu que o Consuni 
refletisse sobre o papel dos hospitais 
de agregar ensino, pesquisa e exten-
são, e não ceder a uma visão empre-
sarial entregando os HUs à Ebserh. 

ANTONIO Ledo, reitor em exercício MÔNICA Maluhy JÚLIA Bustamante

BANCADA dos técnicos-administrativos e estudantes (em primeiro plano) 

forma satisfatória, inclusive um dos 
grupos já enviou seu relatório. 

“Estamos encaminhando a todos 
os grupos técnicos um pedido de en-
trega dos relatórios para o início da se-
mana que vem (desta semana), cum-
prindo o prazo determinado por esse 
colegiado. E faremos uma reunião 
da Comissão de Acompanhamento 
semana que vem para avaliar o rece-
bimento e o escopo destes relatórios”, 
informou Maul. 

Segundo outro membro da co-
missão, Nilson Theobald, está prevista 
também a convocação de uma reu-
nião geral com todos os grupos para 
esclarecer dúvidas que por ventura 
existam nos relatórios, antes do enca-
minhamento ao Conselho Universitá-
rio do resultado final do trabalho.

Em seguida, acrescentou, a 
comissão reunirá os relatórios,  or-

ganizará uma espécie de sumário e 
solicitará que a Reitoria encaminhe 
o documento geral às Comissões Per-
manentes do Consuni para que estas 
formulem seus pareceres para apre-
sentação ao colegiado. 

DIANA Maul

Fotos: Renan Silva

SOS HUs

Diagnóstico dos hospitais:
Relatório final será entregue ao Colegiado dia 22
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Entre os dias 29 de julho e 2 
de agosto, a comunidade do Ins-
tituto de Pesquisa e Planejamen-
to Urbano e Regional (Ippur) se 
reuniu em torno de dezenas de 
mesas-redondas, apresentação 
de pôsteres, lançamentos de 
livros e exposições fotográficas 
na XIX Semana de Planejamento 
Urbano e Regional, que teve 
como tema “Planejamento, 
desigualdade e justiça social: 
desafio para as cidades e regiões”.

O evento, que se repete 
anualmente desde 1994, tem o 
propósito de divulgar e debater 
os resultados das pesquisas em 
andamento no instituto entre 
docentes, pesquisadores e es-
tudantes. Nesta edição, o eixo 
que articulou todas as reflexões 
do encontro está nos problemas 
da produção e reprodução das 
desigualdades sociais e das lutas 
por justiça social.

Temas debatidos
Além do debate especial 

que marcou o início do evento 
sobre “Cidade e a política em 
movimento”, com representante 
do Movimento Passe Livre, no 
dia 29, houve de três a quatro 
mesas-redondas por dia. Cada 
uma, por sua vez, reunia quatro 
expositores entre professores, 
alunos, pós-graduandos, pós-
doutorandos e pesquisadores. 

Os temas dos debates foram: “O 
Brasil na economia internacional: 
novas dinâmicas e desigualdades 
regionais e urbanas”; “Meio 
ambiente e desigualdade”, “Trans-
porte”, “Habitação”, “Urbanismo 
e Cultura”, “Movimentos” e “Se-
gregação”. O evento foi concluído 
no dia 2 com a discussão  sobre os 
50 anos da reforma urbana.

Na manhã de quarta-fei-
ra, dia 31 de julho, a mesa 
“Transporte” reuniu o professor 
Mauro Kleiman e os alunos de 
pós-graduação André Luiz da 
Silva, Roberto Lucas Júnior e 
Allan Gomes Marchionne, que 
apresentaram os frutos de suas 
pesquisas. Chamou atenção as 
críticas à atual política de trans-
portes na Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro. 

Houve 49 trabalhos inscritos 
para apresentação oral; 28 pôs-
teres; três mostras fotográficas 
e apresentações de vídeo. Um  
concurso premiou o melhor 
trabalho e o prêmio foi o paga-
mento de ajuda de custo para a 
apresentação em outros eventos 
no país.

Ippur discute planejamento, 
desigualdade e justiça social

Vila Residencial é tema de pôster
Pôsteres expostos nos corre-

dores do 5º andar do prédio da 
Reitoria, onde fica o Ippur, traziam 
temas sempre atuais, como “Loca-
lização na cidade e qualidade ha-
bitacional dos empreendimentos 
do Programa Minha Casa Minha 
Vida”; “Direito da Favela: expe-
riência de extensão e discussões 
sobre o tratamento jurídico das 
favelas cariocas”; Impactos dos 
megaeventos na cidade do Rio de 
Janeiro: “Madureira, uma nova 
centralidade?”; “UPP Cidade de 
Deus, entre o local e o global” e 

“Perfil socioeconômico dos pro-
fessores da região metropolitana 
do Rio de Janeiro”.

Mas um em especial chamava 
atenção pelo interesse geográfico: 
o que relatava a experiência de 
regularização fundiária em curso 
na Vila Residencial, no Fundão, e 
o desenvolvimento dos programas 
de extensão universitária naquela 
comunidade com viés interdisci-
plinar.  “Regularização fundiária 
e inclusão urbana participativa 
na Vila Residencial”, trabalho de 
Felipe Strunkis, Henriete da Silva, 

Na abertura da XIX Semana de Plane-
jamento Urbano e Regional, estudantes, 
técnicos-administrativos e docentes do 
Ippur aprovaram, e decidiram encaminhar 
ao Conselho Universitário, nota pública de 
apoio aos estudantes presos e caluniados 
injustamente, por terem participado da 
manifestação no dia 17 de julho, no Centro 
do Rio de Janeiro.  

Alunos do Ippur foram vítimas de violência 
física e moral. A doutoranda Carla Hirt foi agre-
dida e acusada, numa autuação fraudulenta, de 
formação de quadrilha. Seu marido, Pouchain 
Matela, mestrando do Ippur, foi autuado por 
desacato quando foi prestar assistência a Carla 
na delegacia.

Karoline Bastos, Roselea Barbosa 
e Tayana Faddui, historiava o 
processo desde 2006, quando “foi 
reconhecida, pelo Conselho Supe-
rior da UFRJ, a legitimidade dos 
moradores da Vila de tornarem-se 
proprietários de suas casas” – con-
forme explicava o pôster.

O painel informava também 
que, após luta incessante da AMA-
Vila, com apoio de professores da 
UFRJ nasceu o Programa Inclusão 
Social da Vila Residencial. Além de 
integração acadêmica, o programa 
foi referência para a definição de 

políticas públicas, e possibilitou 
o início do processo de regula-
rização e melhora do espaço 
urbano.

“Entendemos, através deste 
trabalho, que o desenvolvi-
mento urbano e econômico do 
nosso país só se concretizará 
através de  políticas públicas 
com base na justiça social e 
no planejamento voltado para 
atender às verdadeiras necessi-
dades da sociedade”, dizia um 
trecho das considerações finais 
do trabalho.

Contra a repressão e a violência da polícia Organizadores 
do seminário

Participaram da comissão organi-
zadora os professores Adauto Cardoso, 
Henri Acselrad e Hipólita Siqueira; e as 
técnicas-administrativas Elisabeth Rivan-
da Machado e Viviane Penso Magalhães. 

Reconhecimento – Elisabeth fez 
questão de incluir na comissão todos os 
técnicos-administrativos do Ippur, “pois 
todos trabalharam, e sem eles não seria 
possível a construção de um evento com 
estas  dimensões”, e citou os nomes dos 
colegas: Márcia Anselmo, Vera Barradas, 
João Carlos Freire e Paulo César Cardoso. 

Nota da redação: 
A próxima edição do Jornal do Sintufrj 

repercutirá o debate sobre “Transporte”. 

A nota intitulada “Pela liberdade de expres-
são, contra a repressão e a violência policial”, 
critica a atuação das polícias e procuradores do 
Rio de Janeiro pela flagrante violação ao direito 
de livre manifestação e que pela surdez e cegueira 
dos governantes e seus agentes incapazes de 
conviver com manifestações democráticas.

“Vimos assim afirmar a nossa indignação 
e repudiar o uso da polícia e do direito contra o 
próprio Estado de Direito, bem como a deforma-
ção dos fatos por aqueles dos quais se espera um 
papel informativo. Convidamos todos a refletir 
e manifestar-se em apoio aos nossos alunos e a 
todos aqueles que têm sido alvo da mão de ferro 
do Estado”. A nota também denuncia o papel da 
mídia nacional, “negligente e parcial.”

TEMAS discutidos atenderam a demandas dos três segmentos da UFRJ: técnicos-administrativos, docentes e estudantes
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