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Ato Consuni em 9/5/2013

Mobilizar para não entregar! Vamos repetir a pressão!

Chegou o momento de a universidade mandar para bem longe a Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (Ebserh). O Grupo Técnico para Diagnóstico dos HUs e Estudos de 
Modelos de Gestão, criado por pressão do Sintufrj, da Adufrj e do DCE Mário Prata, entregará, 
nessa sessão, o relatório final depois de 60 dias de trabalho. Com base nas informações do 
GT, esse órgão máximo da UFRJ deliberará a respeito.  

De forma alguma permitiremos que a UFRJ abra mão de sua autonomia universitária 
e entregue a uma empresa privada a administração dos HUs. Lutamos muito pelo que 
conquistamos, como o RJU, por exemplo, e defenderemos o SUS e a saúde pública, gratuita 
e de qualidade para todos os brasileiros intransigentemente. Por isso, companheiros, todos 
à assembleia-ato e ao Consuni!  

Hora de decisão. Fora Ebserh!
Assembleia-ato quinta-feira, dia 22, às 9h, no hall da Reitoria, e ida ao Conselho Universitário
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DOIS PONTOS

Com pesar, informamos o fale-
cimento de Eliana Antônia da Silva, 
56 anos, ocorrido no dia 6 de agos-
to. Eliana era servente de limpeza 
e entrou para a UFRJ em 1989. Há 
quatro anos trabalhava no gabinete 
da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 
Pesquisa (PR-2).

I Sintae discute gestão 
pública e universidade 

O I Seminário de Integração 
dos Técnicos-Administrativos em 
Educação da UFRJ (Sintae) será 
realizado de 27 a 30 de agosto, no 
Centro de Ciências Matemáticas e 
da Natureza (CMMN). O objetivo 
é mapear e divulgar a produção 
acadêmica e profissional da cate-
goria, promovendo sua integra-
ção e troca de conhecimentos.

O evento contará com deba-
tes e apresentações de trabalhos 
sobre gestão pública (em temas 
como gestão de processos de 
pessoal e de tecnologia da in-
formação e comunicação, de 

infraestrutura e meio ambien-
te, e orçamentaria financeira, 
entre outros) e também sobre 
ensino, pesquisa e extensão.

As inscrições para a apresen-
tação de trabalhos estão encer-
radas, e, segundo site do evento 
(http://www.sintae.pr4.ufrj.br/), 
a partir de agora haverá inscri-
ções somente para ouvintes que 
poderão participar assistindo às 
apresentações e palestras.

Serão emitidos certificados 
de participação aos que tiverem, 
no mínimo, 75% de presença. Os 
trabalhos selecionados recebe-

rão certificados relativos à sua 
apresentação. Os certificados po-
derão ser utilizados como horas 
de capacitação.

O I Sintae está sendo or-
ganizado pela Pró-Reitoria 
de Pessoal (PR4). Além do 
pró-reitor Roberto Gambine, 
participam da coordenação os 
técnicos-administrativos Ana 
Paula de Paula, Gustavo Cravo, 
Karine Guedes e Rita Cavaliere.

O site da PR-4 possui um 
link de “perguntas frequentes” 
e o e-mail de contato é  sin-
tae@pr4.ufrj.br.

Sete computadores da Coor-
denação de Controle Interno do 
Hospital Universitário Clemen-
tino Fraga Filho (HUCFF), que 
fica no 1° andar, foram furta-
dos. O sumiço dos aparelhos foi 
descoberto na manhã de segun-
da-feira, dia 12, o que significa 
que eles podem ter sido levados 
durante o fim de semana. 

De acordo com a asses-
soria de imprensa do HUCFF, 
quem cometeu o crime usou 
a entrada do ar condicionado 
para invadir a sala. A Polícia 
Federal esteve no local. O di-
retor da Divisão de Atividades 
Gerenciais, que responde pela 
Coordenação de Controle In-
terno, Paulo Sergio, não quis 
falar sobre o furto, limitando-
se a informar que preparava o 
relatório pedido pelos investi-
gadores. E a direção do hos-
pital não divulgou nenhum 
comunicado a respeito. 

Situação delicada
Desde meados de julho a ad-

ministração do hospital encon-
tra-se sob uma espécie de “in-
tervenção branca” da Reitoria, 
em consequência de um relató-
rio divulgado pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU) apon-
tando várias irregularidades 
administrativas na unidade. 
Em virtude disso, as entidades 
sindicais Sintufrj e Adufrj, e o 
DCE Mário Prata, exigem aber-
tura de sindicância para que 
sejam explicadas a intervenção 
e as denúncias do TCU.      

Roubo no 
HUCFF

O XXXVIII Encontro Na-
cional de Casas de Estudantes 
(Ence-Rio) 2013 foi realizado de 
4 a 9 de agosto no campus da Ci-
dade Universitária da UFRJ. A or-
ganização foi do Alojamento Es-
tudantil da UFRJ e reuniu cerca 
de 600 moradores de ocupações 
estudantis de todo país.  Eles dis-
cutiram e  definiram diretrizes 
sobre a assistência estudantil e 
políticas de permanência. 

No dia 8, os estudantes do 
Ence realizaram um ato na Ci-
dade Universitária para cobrar 
o atendimento de revindicações 
em relação ao Alojamento da 
UFRJ, e reivindicar do MEC me-
lhorias nas moradias estudantis 
de todo o país. 

Estudantes 
discutem moradias 
nos campi

A CUT conseguiu adiar a vo-
tação do Projeto de Lei 4.330 que 
amplia a terceirização.  A votação 
havia sido marcada para a tarde 
do dia 13 de agosto, mas a pres-
são de milhares de trabalhadores 
acampados em frente ao Congres-
so Nacional provocou recuo dos 
parlamentares. A expectativa é a 
de que o projeto volte à pauta no 
início de setembro. 

A Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJC), onde 
a matéria seria apreciada, foi 
ocupada pelos trabalhadores e a 
ação fora e dentro do Congresso 
provocou o acordo entre os líderes 
dos partidos para a não votação 
do projeto de lei. Pela manhã, as 
delegações da CUT que chegaram 
a Brasília visitaram os gabinetes 
dos deputados para cobrar o voto 
contra o projeto de lei e mostrar 
o conteúdo nocivo do projeto aos 
parlamentares que ainda não co-
nheciam todo o texto.

Para o secretário de Relações 
Internacionais da CUT nacional, 
João Felício, o Dia Nacional de 
Paralisação, marcado para 30 
de agosto, ganhará mais impor-
tância. “Cabe a nós explicar aos 
trabalhadores que o salário mé-
dio cairá substancialmente se o 
PL passar, porque os terceirizados 
já ganham menos e as condições 
ficarão ainda piores. Para isso, de-
vemos fortalecer ainda mais a mo-
bilização para o dia 30”, afirmou.

Votação do 
projeto de 
terceirização é 
adiada 

A equipe qualificada e expe-
riente de profissionais da universi-
dade (assistente social, nutricionis-
ta, fisioterapeuta), com o apoio do 
Sintufrj, continua levando às uni-
dades hospitalares da universidade 
o projeto Ciclo de Palestras: “Um 
olhar para a saúde de quem cuida 
da saúde da população”.   

É a oportunidade que faltava 
aos trabalhadores dos hospitais 
e institutos da UFRJ para saber 
mais sobre seus direitos, como, por 
exemplo, se as Normas Regula-
mentadoras (NRs) em segurança 
e medicina do trabalho estão sendo 
observadas pelas direções das uni-
dades e se deve ou não exigir o pa-
gamento de adicionais, entre outros 
assuntos dessa área. 

Eles terão informações de como 

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

conquistar uma vida saudável, que 
inclui orientações sobre a alimen-
tação visando ao combate e à pre-
venção à obesidade, a se obter um 
organismo saudável que nos garan-
ta mais energia e disposição para o 
trabalho e o lazer. E ainda receber 
orientações e esclarecer dúvidas a 
respeito de doenças do trabalho, 
como DORT (distúrbio osteomuscu-
lar relacionado ao trabalho) e LER 
(lesão por esforços repetitivos).

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 fa-
zer 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.     

Calendário do 
Ciclo de Palestras

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

O técnico-administrativo 
aposentado da UFRJ Jad-
son Moura, que se tornou 
a sensação dos bailes pelas 
canções românticas no bom 
estilo Waldick Soriano, acaba 
de lançar seu sexto CD. “Eu 

Jadson Moura 
lança 
novo CD

Chorei” foi produzido pela Pro-
mocional e para adquiri-lo é só 
entrar em contato com a grava-
dora pelo e-mail gv.sommaster@
ig.com.br. Por esse mesmo ende-
reço eletrônico pode-se contratar 
Jadson Moura. 

O Grupo de Alcoólatras Anôni-
mos da UFRJ, fundado em 1995, 
comemorou mil reuniões no dia 
14. Todas as quartas-feiras, das 15h 
às 17h, o grupo se reúne na subsede 
sindical no HU. São 18 anos salvan-
do vidas e famílias. 

AA da UFRJ

Nota de 
falecimento
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assembleia

assembleia de segunda-feira, dia 12, 
realizada no auditório do CT, apro-
vou a realização do ato em frente ao 

Hospital-Escola São Francisco de Assis (Hesfa), 
na quinta-feira, 15, às 9h, em defesa dos hospi-
tais universitários e da saúde pública, gratuita 
e de qualidade, e da assembleia-ato no dia 22, 
na Reitoria, quando o Conselho Universitário 
(Consuni) deliberará sobre a Empresa Brasi-
leira de Serviços Hospitalares (Ebserh).   

A mobilização nas próximas semanas vai 
esquentar ainda mais. Como informou o Jornal 
do Sintufrj em sua edição anterior, a luta contra 
a Ebserh e em defesa dos HUs e da saúde pública 
de qualidade é destaque na Jornada de Lutas 
da Fasubra, que está sendo implementada em 
conjunto com outras entidades do funciona-
lismo público federal e que culminará com 
paralisação nacional dia 30 de agosto. 

Ações de 26 a 30 de agosto
Na UFRJ, a categoria definiu que de 26 

a 30 de agosto vai realizar atividades de 
rua, debates em conjunto com docentes, 
estudantes e outras categorias e participar do 
I Seminário de Integração dos Técnicos- Ad-
ministrativos em Educação para consolidar 
a mobilização. O evento, organizado pela 
Pró-Reitoria de Pessoal, será realizado de 
27 a 30 de agosto, no Centro de Ciências 
Matemáticas e da Natureza (CCMN).

Categoria aprova atos e paralisação
Jornada de Lutas da Fasubra e das demais entidades representativas do funcionalismo 
público federal indica 30 de agosto como o Dia Nacional de Paralisação e mobilização  

Informes gerais

Luta unificada – O coordenador de 
Comunicação Sindical do Sintufrj, Francisco 
Carlos, informou que talvez seja produzido um 
jornal unificado das entidades (Sintufrj, Adufrj 
e DCE) sobre o acórdão do Tribunal de Contas 
da União que identifica problemas graves de 
gestão no HU. Ele informou ainda que o Sin-
dicato está discutindo com os trabalhadores 
do hospital a feitura de um diagnóstico sobre 
a unidade para contribuir com o debate sobre 
a Ebserh, previsto para ocorrer no Conselho 
Universitário do dia 22.  

O coordenador-geral do Sintufrj, Francisco 
de Assis, explicou que a Fasubra orientou que, 
no dia 15 de agosto, a categoria organizasse 
uma mobilização nacional em apoio à greve 
convocada pela Fenasps na área da saúde, com 
foco especial na luta contra a Ebserh. “Nesse 
dia é importante centrar fogo somando força 
com as entidades nacionais”, disse. 

Delegacias sindicais de base – 
Os coordenadores sindicais informaram 
sobre os esforços que estão sendo feitos 
para instalação de delegacias sindicais de 
base e sobre a agenda em curso com esse 
fim, em Macaé, para onde se deslocarão no 
dia 14.  Os dirigentes informaram também 
sobre a reunião ocorrida com a Reitoria 
que tratou das demandas da categoria 
pautadas durante a greve de 2012, que in-
clui a necessidade de realização de eleição  
para a Comissão Interna de Supervisão da 
Carreira (CIS).

GTs – De acordo com a diretoria, os 
informes da Fasubra revelam a enrolação 
do governo ao tratar das pendências da 
greve nos grupos de trabalho criados com 
essa finalidade. Como não está havendo 
negociação sobre os pontos pendentes da 
pauta, quem perde é a categoria. Por esta 
razão da pauta a Federação idealizou a 
Jornada de Lutas para o mês de agosto, 
somando forças com a população, que tem 
ocupado as ruas em protestos pelo país.

Proposta – A diretoria sindical propôs 
que no dia 15, quinta-feira, a categoria faça 
uma grande panfletagem no Hesfa e que no 
dia 22 (que será crucial para a UFRJ, com 
a discussão sobre a Ebserh no Conselho 
Universitário) discuta a paralisação do dia 
30 e organize ações de luta e se mobilize 
para ir ao Consuni. 

Na semana de mobilização apontada 
pela Fasubra para as bases – de 26 a 30 
–, a orientação é para que a categoria 
participe do I Seminário de Integração dos 
Técnicos-Administrativos em Educação da 
UFRJ (Sintae), de 27 a 30 de agosto, evento 
organizado pela PR-4, e  das demais ativi-
dades que comporão o calendário de lutas 
e mobilizações, com vistas à paralisação 
com ações políticas no dia 30.  

COORDENADORES Carmen Lucia, Francisco Carlos e Francisco de Assis

A

Pauta das Ifes 

Os presentes discutiram e avaliaram a 
greve dos trabalhadores em educação do 
Estado e do Município do Rio de Janeiro, 
as mobilizações na Câmara de Vereadores 
para implantação da Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) dos ônibus, 
mas sob o controle dos partidos que a 
propuseram, e o crescimento do clamor 
pelo “Fora Cabral”.  

A assembleia decidiu incorporar em 
seu calendário a participação na reunião 
do Fórum de Saúde, dia 14, às 18h, no 
Sindjustiça, além de  aprovar a realização 
do ato no dia 15 com manifestação e abraço 
ao Hesfa, em defesa da unidade, a partir das 
9h; mobilização no dia 22, no Consuni; adesão 
à atividade no I Sintae e paralisação no dia 30. 
E foi definido que no dia 22 o ato terá também 
caráter de assembleia, para a categoria delibere 
sobre as atividades que no dia 30.

Moções – Os presentes aprovaram 
duas moções: uma em apoio à greve dos 
professores do Estado e do Município do Rio 
de Janeiro e  outra de apoio à ocupação da 
Câmara de Vereadores.

A pauta específica da Fasubra que tem 
sido protocolada pela entidade semanal-
mente no Ministério da Educação (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 fortaleci-
mento do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
pela não aprovação do PLP 92/07.

•Antecipação das parcelas e step do 
acordo de greve de 2012.

•Anulação da reforma da Previdência 

Pauta dos SPFs

Social e prisão para os mensaleiros.
•Resultados concretos com ganhos para 

a categoria (sem mais adiamento) em todos 
os GTs do acordo de greve: Democratização, 
Terceirização, Racionalização e Dimensiona-
mento e Reposicionamento dos Aposentados.

•Ampliação dos turnos contínuos em 
todas as Ifes para atender por mais tempo a 
comunidade universitária 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.

•Definição da data-base em 1º de maio.
•Política permanente com reposição 

inflacionária, valorização do salário-base 
e incorporação das gratificações.

•Cumprimento, por parte do gover-
no 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 carreira e concedem           
qualquer tipo de reajuste aos trabalhadores.

•Paridade entre ativos, aposentados e 
pensionistas.

•Liberações para o exercício do man-
dato classista.

Conjuntura e 
deliberações 

Calendário aprovado
Dia 14, quarta-feira: Reunião do Fórum 
Nacional da Saúde, às 18h, no Sindjustiça, no 
Centro do Rio.
Dia 15, quinta-feira: Ato conjunto com 
as categorias do funcionalismo em defesa dos 
HUs, com concentração no Hesfa, a partir das 9h.
Dia 22, quinta-feira: Assembleia-ato, às 
8h, na Reitoria, contra a Ebserh.  
De 26 a 30: Participação no I Seminário de 
Integração dos Técnicos-Administrativos em 
Educação da UFRJ (I Sintae).
Dia Nacional de Luta, 30 de agosto, 
sexta-feira: Paralisação com atividades 
na UFRJ, que serão decididas na assembleia-
ato do dia 22.

PROPOSTAS da direção tiveram adesão da maioria dos trabalhadores

Fotos: Renan Silva
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REIVINDICAÇÕES

diretoria do Sintufrj e 
apoiadores reuniram-
se com o pró-reitor de 

Pessoal, Roberto Gambine, e com 
o superintendente de Pessoal, 
Agnaldo Fernandes, dia 8, para 
continuar a negociação sobre a 
pauta de reivindicações da cate-
goria entregue à Reitoria durante 
a greve de 2012.

Os pontos que ficaram pen-
dentes na reunião anterior com 
o reitor Carlos Levi foram car-
reira, mandado de injunção, 
exercícios anteriores, tobatei-
ros, eleição para a Comissão 
Interna de Supervisão de Car-
reira (CIS) e para o Conselho 
Universitário (Consuni).

Roberto Gambine chamou 
a atenção para os problemas 
causados à universidade em 
consequência da interferência 
do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MPOG) nos 
procedimentos-padrão. De acor-
do com o pró-reitor, a ingerência 
do MPOG tem criado dificuldades 
para a operacionalidade admi-
nistrativa da instituição.

Carreira
O coordenador-geral do Sin-

tufrj Francisco de Assis pediu à 
Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) 
que fizesse uma exposição dos 
programas de capacitação e 
qualificação existentes na uni-
versidade. Segundo o dirigente, 
o programa deveria atender à 
necessidade da categoria em 
cursar a graduação e a pós-
graduação, e apresentou a pro-
posta de ocupação das vagas 

Sintufrj discute a pauta interna com a PR-4 
Diretoria se reúne pela segunda vez este ano com a Reitoria para cobrar atendimento das 
reivindicações da categoria encaminhadas durante o período da greve nas Ifes em 2012

ociosas na UFRJ pelos técnicos-
administrativos e de formação 
através da modalidade de Ensi-
no a Distância (EAD).

O superintendente de Pessoal, 
Agnaldo Fernandes, disse que a 
PR-4 está investindo na capacita-
ção, por meio da oferta de cursos, 
e também avança na qualifica-
ção da categoria. Ele citou como 
exemplo a escalada crescente 
de  técnicos-administrativos que 
concluíram o mestrado: “Em 
cinco anos passamos de 300 mes-
tres para 1.000”, contabilizou.

Agnaldo informou que a 
PR-4 tem procurado firmar par-
cerias com as unidades da uni-
versidade para oferecer cursos de 
especialização que atendam aos 
interesses dos técnicos-adminis-
trativos, e citou o curso Gestão 
da Universidade Pública Federal, 
realizado pelo Centro de Filoso-
fia e Ciências Humanas, pela 
Faculdade de Educação e pelo 
Instituto de Psicologia da UFRJ, 
como exemplo. E está discutin-
do projetos para graduação e 
pós-graduação na área de ges-
tão pública.

Segundo ele, a PR-4 pretende 
também criar com a PR-3 (Pla-
nejamento e Desenvolvimento) 
e a PR-6 (Gestão e Governança) 
uma norma para adotar critérios 
para melhor aproveitamento dos 
recursos para capacitação e al-
cançar o maior número de fun-
cionários. E a pró-reitoria está 
pensando políticas para todos 
avançarem o máximo no nível 
de capacitação. 

Sobre a ocupação de vagas 

ociosas, Agnaldo disse que foi 
feito um documento para a PR-1 
(Graduação), que está sendo 
avaliado internamente na PR-4, 
para discussão no Conselho de 
Ensino de Graduação (CEG) e 
no Conselho de Ensino para Gra-
duados (CEPG). Sobre a EAD, ele 
informou que a PR-4 lançou este 
ano um programa de capacitação 
a distância com um curso de for-
mação de tutores. A ideia é am-
pliar a oferta de cursos, e a pró-
reitoria está aplicando a EAD com 
vistas à capacitação, mas para a 
graduação o superintendente dis-
se que é preciso muito debate na 
instituição e um debate longo e 
controverso no CEG . 

Os cursos para formação são 
oferecidos pela Subcoordena-
ção de Formação Profissional 
(spf.pr4.ufrj.br) e podem ser 
vistos na página da PR-4. Fran-
cisco de Assis solicitou também 
agilidade na resposta da UFRJ 
sobre um questionário produ-
zido pela Fasubra para que as 
universidades informem como 
está o andamento da aplicação 
da Lei da Carreira.

Mandado de 
injunção/insalubridade
A portaria de 24 de junho 

deste ano, que congelou os pro-
cedimentos para liberação da 
aposentadoria com contagem de 
tempo insalubre, não tem mais 
validade. Ofício enviado no dia 
9 de agosto pelo diretor de Nor-
mas e Procedimentos Judiciais 
de Pessoal do MPOG, Rogério 
Xavier Rocha,  esclarece que os 

pedidos administrativos base-
ados no mandado de injunção 
devem ser normalmente anali-
sados pelo órgão ou instituição. 

Houve também debate entre a 
direção do Sindicato e a PR-4 so-
bre a exigência de laudos técnicos 
para concessão da aposentadoria 
contando o tempo de serviço de 
trabalho em área ou função in-
salubre. Ainda existem servido-
res que não têm o laudo, o que 
dificulta o encaminhamento do 
processo administrativo.

O pró-reitor de Pessoal ex-
plicou que a PR-4 procurou 
reunir todos os laudos existen-
tes na UFRJ e que dos três mil 
processos existentes hoje há 
menos de 200 sem laudo. Ao 
saber que diversas unidades de-
têm processos de aposentadoria 
para contagem de tempo insa-
lubre, Roberto Gambine pediu 
aos dirigentes que por meio do 
Jornal do Sintufrj informem as 
chefias de pessoal para enviar a 
documentação à PR-4.

Exercícios anteriores
Francisco de Assis solicitou prio-

ridade para o pagamento dos valores 
correspondentes da regularização 
funcional aos bombeiros hidráu-
licos, que aguardam por esses 
atrasados há mais de cinco anos. 
“Seria importante a universidade 
construir um compromisso, como 
parcelar a dívida para liberar pelo 
menos um valor significativo para 
o grupo,” sugeriu o sindicalista.

O pró-reitor disse que preten-
dia apresentar uma proposta na 
reunião que teria com o MPOG 

na semana seguinte para que 
pelo menos fosse liberado dinhei-
ro para pagamento dos processos 
mais antigos, mas não poderia 
priorizar um grupo específico. 

Tobateiros
O Sindicato reivindica a so-

lução para o processo adminis-
trativo de correção funcional dos 
operadores de máquinas agríco-
las (tobateiros), um problema  
que se arrasta faz anos. O pró-
reitor explicou que a divergência 
de interpretação dentro da Pro-
curadoria da UFRJ dificulta uma 
solução imediata. 

Eleições para a CIS 
e para o Consuni
O processo de renovação 

dos representantes da CIS e da 
bancada técnico-administra-
tiva no Consuni está parado. A 
direção do Sintufrj destacou a 
importância de realizar as duas 
eleições, e o superintendente da 
PR-4 disse que basta o Sindica-
to organizar os pleitos e dar os 
encaminhamentos devidos para 
que elas aconteçam.  

Presença – Participaram 
também da reunião os coordena-
dores do Sintufrj Francisco Car-
los, Carmen Lucia, Ana Célia, Ru-
bens Morais, Aluizio Nascimento 
e Jorge Pierre; e os apoiadores 
Helena Vicente (aposentada), 
Fátima Rosane (da Neurologia), 
Arnaldo Bandeira (aposentado), 
Geraldo Teotônio (da Escola de 
Química) e Luciano Cunha (da 
Prefeitura Universitária). 

Fotos: Renan Silva

A
REUNIÃO foi longa, porque cada item da pauta gerou muita discussão. Roberto Gambine e Agnaldo Fernandes deram as explicações solicitadas 
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ato no hesfa

A Empresa Brasileira de Ser-
viços Hospitalares (Ebserh) visa 
ao lucro e não é a solução para os 
problemas dos hospitais universitá-
rios. O alerta à população foi dado 
pelos coordenadores do Sintufrj no 
ato realizado em frente ao Instituto 
de Atenção à Saúde São Francisco 
de Assis (ex-Hesfa), na quinta-feira, 
15, pela manhã, como parte das 
atividades pelo Dia Nacional de 
Luta em Defesa da Saúde Pública e 
contra a Ebserh. 

“O Estado é obrigado a garan-
tir o acesso de todos os cidadãos a 
tratamento de saúde. Mas o maior 
absurdo é o governo querer que os 
hospitais universitários sejam ad-
ministrados por uma empresa que 
visa ao lucro”, dizia o panfleto en-
tregue à população pelos dirigentes 
do Sintufrj, que também apontava o 
Hesfa como exemplo do descaso do 
governo para com aqueles que preci-
sam recorrer aos hospitais públicos e 
da formação de profissionais para a 
área da saúde, e reivindicava: “Que-
remos o Hesfa no padrão Fifa”. 

Sintufrj faz mobilização de rua contra a Ebserh

“Amo isso aqui” 
–  Luiza Maria dos 
Santos Ferreira, 63 
anos, frequenta o Hes-
fa há mais de 20 anos 
e diz que a relação 
com a unidade é até 
mais antiga, porque 
sua mãe já a frequen-
tava. Ela relacionou 
alguns dos serviços 
que utiliza: “Me tra-
to com cardiologista 
e ginecologista. Tive 
câncer de útero e foi 

Participaram do ato os coor-
denadores-gerais Alzira Monteiro e 
Celso Procópio, os coordenadores 
de Comunicação Carmen Lucia e 
Francisco Carlos, o coordenador 
de Esporte e Lazer Jorge Pierre, a 
coordenadora de Aposentados e 
Pensionistas Maria Passeroni, o 
coordenador de Administração 
e Finanças Nivaldo Holmes e o 
técnico-administrativo do campus 
UFRJ-Macaé Luiz Alberto Diniz.

Eles abordaram trabalha-
dores e pacientes do Hesfa e a 
populares, expondo as ameaças 
em curso contra o Hesfa e os 
demais hospitais universitários. 
Em seguida, estenderam uma 
enorme faixa do Sindicato com 
palavras de protesto contra a 
Ebserh no cruzamento das ruas 
Afonso Cavalcanti e Carmo Neto, 
na Cidade Nova. Quando o sinal 
de trânsito fechava, os dirigentes 
sindicais se misturavam aos car-
ros parados e entregavam pan-
fletos aos motoristas explicando, 
os motivos do ato.

Não é bem-vinda 
– Vanda Seabra Pe-
reira Pinto está há 20 
anos na UFRJ, oito dos 
quais no Hesfa. Psicó-
loga, é coordenadora 
da Unidade da Ter-
ceira Idade e garante: 
“A privatização para 
nós não é bem-vinda. 

União – Verônica 
Rodrigues dos Santos 
está no Hesfa desde 
1988 e é vice-coorde-
nadora da Unidade de 
Reabilitação. Ela é en-
fática: “O Hesfa é uma 
instituição pública e 
como tal deve conti-
nuar para atender a 
todos, especialmente 
os mais carentes, que 
necessitam de um ser-
viço de qualidade, pú-

Esperança – 
Claudio Marcos 
Ribeiro, 50 anos, 
em 25 de Hesfa já 
coordenou o setor de 
Compras e hoje está 
no Protocolo. “A 
gente fica feliz por-
que depois de anos 
começa a ver que o 
hospital está sendo 
melhorado. E a es-
perança é que não 

Empresa, não –
Marcelo Capote, 46 anos, 
está há 25 anos na UFRJ 
e há um ano e meio na 
área administrativa do 
Laboratório de Análises 
Clínicas do Hesfa. Ele 
elogia o fato de o hos-
pital estar conseguindo 
aos poucos superar as 
dificuldades, mas não 
gosta nem um pouco da 
ideia de “meterem uma 
empresa aqui”. Para ele, 
o hospital se erguer não 

Pouca ação – Marcio Al-
meida de Figueiredo, 51 anos, 
trabalha há 25 no Hesfa. É auxi-
liar de administração do Arquivo. 
Ele aponta algumas deficiências 
que os trabalhadores enfrentam, 
como a falta de banheiros e a di-
ficuldade de se movimentar em 
meio à poeira das obras, e ques-
tiona: “Por que tanta dificulda-
de para fazerem as reformas?” 
Mas tem certeza de que privati-
zar está longe de ser a solução. 
“Onde houve privatização não 
se resolveu nada. As pessoas que 
mandam têm que ter mais ação. 
Falam muito. Bonito. Mas agem 
pouco”, diz, apontando que a 

Por um hospital público, gratuito e de qualidade

Tratamos aqui de idosos que não têm plano de saúde. Temos 
o Programa de Atenção a Pessoas da Terceira Idade, e essa po-
pulação é carente. A privatização não vai resolver os problemas 
da saúde. Para nós, não é bem-vinda. O hospital tem que ser 
mantido com recursos federais e com concursos públicos”. 

se resume a uma reforma estrutural, mas em ter profissionais 
habilitados, como os que hoje existem, “pessoas que têm vi-
vência no SUS. Não basta botar uma empresa e acreditar que 
vai ficar tudo perfeito”.  E garante: “Se a empresa se instalar 
aqui, procuro outra unidade para trabalhar, porque, como 
funcionário público há 25 anos na UFRJ, não vou me sujeitar 
a ser administrado por uma empresa particular”. 

blico e gratuito. Nada de Ebserh”. Ela avalia que, com todas 
as dificuldades, a instituição se mantém com qualidade e com 
ótimos profissionais, e sempre unidos. 

pare por aqui, que seja recuperado e a população continue a 
ser bem atendida. Não concordo com a Ebserh. A Reitoria tem 
que manter a unidade. O que falta são mais funcionários ca-
pacitados”, avalia ele. 

descoberto aqui”. A usuária do Hesfa se indigna quando ouve 
falar na hipótese de privatização: “O quê? Eu amo isso aqui. 
Está certo que antigamente era melhor, com mais médicos e 
especialidades, mas não pode privatizar. Eu prefiro aqui a um 
plano de saúde. Aliás, faço tudo pelo SUS, como a cirurgia no 
Moncorvo Filho. Eu amo esse hospital. Moro na Pavuna e ve-
nho de metrô”, disse Luiza Maria. 

solução seria mais verbas para o hospital. Na sua avaliação, 
“está todo mundo cansado dos governantes, dos dirigentes 
que na hora de resolver os problemas jogam para os outros. 
Tá na hora do povo ir para as ruas mesmo”, afirma. 

Fotos: Renna Silva

COORDENADORES entregam panfletos explicativos da luta à população
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IPUB

om o auditório Leme 
Lopes lotado, a comu-
nidade do Instituto de 

Psiquiatria da UFRJ (Ipub) 
comemorou os 75 anos da uni-
dade homenageando os que 
construíram e constroem o dia 
a dia da instituição. 

A diretora Maria Tavares res-
saltou a importância de cada ge-
ração na construção da unidade: 
“Ao homenagearmos os atuais 
funcionários, estamos homena-
geando a todos que passaram 
pelo o Ipub e que também dedi-
caram um amor muito grande à 
instituição”. 

O reitor Carlos Levi parti-
cipou da solenidade e também 
destacou o trabalho permanente 
e qualificado dos profissionais 
do Ipub: “Meu enorme respeito 
ao pessoal médico, administrati-
vo, equipe de enfermagem e de 
apoio, por conta da percepção 
que tenho da doação que está 
implícita no trabalho que reali-
zam e da importância que eles 
têm para os usuários do Ipub”.

Unidade completa 75 anos e 
homenageia trabalhadores e fundadores 

Creusa de Jesus Rocha mostra-
va orgulhosa a placa recebida, que 
dizia: “Homenagem e agradeci-
mento do Instituto de Psiquiatria 

A recepção dos convidados foi 
realizada pelos integrantes do gru-
po A Voz dos Usuários. 

“A Voz dos Usuários é supera-
ção”, resume a paciente Maria Apa-
recida Lopes do Nascimento. E Luiz 
Eduardo Mendonça de Souza, que 
é psicólogo e se trata no Ipub, com-
pleta: “(A Voz) é um grupo de usu-
ários que superaram os problemas, 
que estão bem emocionalmente, 

que ajudam quem está mais 
fraco. A gente está aqui ajudando”.

Segundo Luiz, o grupo tem 
aulas, faz debates, viagens, pres-

Maria Tavares afirmou que 
a missão principal do Ipub, que 
é a formação para o campo da 
psiquiatria e a saúde mental, é o 
que o diferencia dos demais hos-
pitais, além de produzir pesquisa. 
“Temos mestrado e doutorado e 
também um compromisso mui-
to grande com a política pública 
de saúde do Rio de Janeiro e do 
Brasil. Somos cem por cento SUS 
e contribuímos para a consolida-
ção da rede de assistência à saúde 
mental no Rio de Janeiro”, infor-
mou a diretora.

De acordo com Maria Tava-
res, atualmente o Ipub funciona 
com a seguinte capacidade e con-
dições: o instituto dispõe de duas 
enfermarias: uma masculina e 
outra feminina, que somam 108 
leitos. Funciona com um ambu-
latório para adultos, que realiza 

Na avaliação do vice-diretor 
do Ipub, Márcio Amaral, o insti-
tuto está cumprindo sua função 
social ao acolher pacientes em 
todas as faixas etárias, ao discutir 
questões sociais importantes,  ao 
incorporar tecnologias, enfim, 
desenvolvendo a multidiscipli-
naridade e acolhendo cada vez 
mais graduações. E, por meio 
dos programas e residência, se 
aproximar dos outros hospitais, 

Agradecimentos
Foram entregues placas 

comemorativas a alguns dos 
mais antigos trabalhadores, 

entre os quais Vera Ferraz, 
que, segundo a diretora, ocu-
pou todas as funções na uni-
dade e hoje tem papel central 

no setor de Compras; Creuza 
de Jesus Rocha, “memória viva 
da unidade”, e Acyr Zappa, en-
fermeiro que teve sua vida pro-

Emoção dos homenageados

da UFRJ à sua mais dedicada 
funcionária”. A técnica-admi-
nistrativa começou a trabalhar 
na unidade no dia 8 de dezem-

Pacientes têm voz  

ta ajuda a outros pacientes. “Nós 
levamos nossa experiência de 
adoecimento e superação para os 
alunos. Essa experiência os alunos 
não vão encontrar nos livros”, diz 
Aparecida. Luiz Eduardo faz ques-
tão de acrescentar: “E que todos 
aprendam com o mestre Jesus 
Cristo, que é um grande amigo”. 
Ele considera o Ipub “uma famí-
lia”. Elisabete Sabino, coordena-
dora do grupo, paciente do Ipub 
desde 1988, afirma: “Consegui me 
ressocializar e ter mais alegria de 
viver lá fora e aqui dentro”.

Planos para o futuro
mais de cinco mil consultas ao 
mês, e um ambulatório para 
crianças e adolescentes, também 
muito procurado pela população. 
O Centro de Atenção Psicossocial 
para a Infância e a Adolescência 
atende pacientes muito graves, 
que passam o dia no instituto. 
Tem ainda o hospital-dia para 
pacientes adultos que precisam 
de atendimento contínuo. 

O Ipub oferece também aten-
dimentos terapêuticos: são 21 va-
gas de residência fora do instituto 
para pacientes em tratamento. 
Conta com o setor de Psicogeria-
tria para aqueles com idade aci-
ma de 65 anos, que reúne assis-
tência, ensino e pesquisa na área 
das demências, e o setor de Álcool 
e Drogas, onde também são de-
senvolvidas pesquisas. 

“Contemplamos o universo 

inteiro da psiquiatria, da saú-
de mental”, diz Maria Tavares 
com os olhos voltados para o 
futuro. Dois dos projetos que 
pretende viabilizar são: consul-
toria nas ruas para dependentes 
de álcool e drogas e aumento da 
capacidade de pesquisa.

fissional dedicada ao Instituto. 
Personagens consideradas 

importantes para a história da 
instituição, como as pioneiras 
da Clínica de Orientação In-
fantil – serviço que comple-
tou 60 anos –, Jovita Madeira e 
Maria Alzira Perestreio também 
foram alvo de homenagens na 
festa de 75 anos do Ipub. 

Acompanhada da filha Lu-
ciana, Jovita estava presente na 
solenidade, e emocionou o pú-
blico. “Tenho muitas saudades, 
porque foi um período muito 
feliz da minha vida”, disse a 
professora. 

Também não foram esque-
cidos nas homenagens os que 
construíram a instituição, como 
Leme Lopes, Rafael Infante, 
Eustáquio Portela, João Ferreira 
e Marcio Versiani. 

bro de 1977 e sempre trabalhou 
no gabinete da direção.

O enfermeiro Acyr Zappa Costa 
completou, no dia 19 de julho, 40 
anos de trabalho no Ipub. Depois 
de se formar em enfermagem, 
concluiu duas outras graduações: 
em biologia e psicologia. Traba-
lhou anos na enfermaria e ocupou 
o cargo de  chefe da Enfermagem, 
mas desde 1996 está no Laborató-
rio de Patologia Clínica. “Faltam 
dois anos para eu sair na ‘compul-
sória’. Neste tempo, aprendi muito 
com os pacientes na enfermaria, 
e sempre digo que é importante 
lembrar que os doentes são seres 
humanos que precisam muito de 
carinho”, disse Acyr. 

“Temos respondido às demandas da sociedade”
movimento que a seu ver teve 
início com a luta pelo Complexo 
Hospitalar, que, segundo ele, foi 
violentamente abortado por con-
ta da Empresa Brasileira de Servi-
ços Hospitalares (Ebserh).

Amaral relaciona como prin-
cipal dificuldade enfrentada pela 
unidade a falta de pessoal. Mas 
garante que ainda assim a Eb-
serh não se justifica. “A gestão 
acadêmica aqui é absolutamente 

satisfatória e o objetivo da Ebserh 
é nos desmoralizar, dizendo que 
a gestão é incompetente ou que 
os funcionários do RJU não têm 
ligação com o trabalho. Mas o 
Instituto de Psiquiatria e a Ma-
ternidade Escola, por exemplo, 
representam o desmentido disso, 
porque, apesar de todas as difi-
culdades, funcionam bem, res-
pondem às demandas da socieda-
de”, frisou o médico e professor.

C
Fotos: Renan Silva

CREUSA de Jesus Rocha, ex-diretor Marcio Versiane e Maria Tavares, diretora do Ipub

CREUSA, com a placa ACYR Zappa Costa 

INTEGRANTES do grupo A Voz dos Usuários 
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O Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro - SINTUFRJ, inscrito 
no CNPJ sob o n.º 42.126.300/0001-61, nos termos do artigo 26, XVII do Estatuto, torna público o Edital de Ins-
crição para candidatos a eleição dos Delegados Sindicais de Base, aprovadas na Reunião da Diretoria realizada em 
02/08/2013, para as eleições relativas à Comissão Sindical de Base, e declara aberto o processo eleitoral para os 
trabalhadores da UFRJ-Macaé.

Edital de Inscrição e Eleição Candidatos UFRJ/Macaé 
Eleição dos Delegados Sindicais de Base do SINTUFRJ - 2013

Anexo I – Locais de Trabalho e respectivo quadro de filiados

Rio de Janeiro, 2 de agosto de 2013.
DIRETORIA EXECUTIVA DO SINTUFRJ
GESTÃO 2012/2014

7 - ATENÇÃO
Os casos omissos neste Edital e seus anexos serão resolvidos em reunião da Diretoria Executiva do SINTUFRJ 

por maioria simples.

6 - CARGOS VAGOS
Os cargos de Delegados Sindicais de Base a serem ocupados para o Campus UFRJ-Macaé são em conformidade 

com o número de sindicalizados no mês de julho/2013.
Parágrafo Único - Os pedidos de inscrição das chapas que não preencherem o requisito no caput deste artigo 

serão indeferidos.

5 - DOS CANDIDATOS(AS)
Poderão candidatar-se os(as) sindicalizados(as) com pelo menos 1(um) ano ininterrupto de filiação ao SINTU-

FRJ, desde que estejam em dia com suas obrigações estatutárias para com a Entidade.
Parágrafo único - Considera-se em dia com suas obrigações estatutárias o(a) filiado(a) que enquadrar-se no art. 

7º do Capítulo III do Estatuto do SINTUFRJ e que não possua nenhum tipo de dívida com a Entidade e, em caso 
de inadimplência, as dívidas deverão estar quitadas até 48 horas antes da inscrição.

4 - DATA DA APURAÇÃO
Será iniciada logo após o encerramento do processo de votação.

3 - DATA DA ELEIÇÃO
Será realizada no dia 21/08 /2013, em urna instalada no Polo Universitário e NUPPEM no horário de 9:00 ás 

12:00  e das 14:00 ás 17:00

2 - DATA DA REUNIÃO
No dia 20/08/2013 as 14:30, no Campus da UFRJ/Macaé Polo Universitário, sala 201, será realizada reunião 

específica com os trabalhadores para definir a escolha dos Delegados(as) ocorrerá pelo critério se proporcional ou 
majoritário, bem como o tempo do mandato que não poderá ultrapassar dois anos. 

1 -  INSCRIÇÃO INDIVIDUAL OU DE CHAPAS 
1.1 - As inscrições se realizarão no dia 19/08/2013 no Campus da UFRJ/Macaé, no horário de 15:00 às 18:00h  

e no dia 20/08/13, no horário de 9:00 as 12:00 com os membros da Direção do SINTUFRJ. 
1.2 - É condição básica para realização da eleição a existência de pelo menos 01 (uma) chapa inscrita, contendo 

os nomes dos candidatos (as) aos cargos efetivos e suplentes de acordo com o número a que cada local de trabalho 
tem direito, seus números de registro na UFRJ e a assinatura de todos (as) os (as) seus (suas) integrantes.

NUPPEM, POLO AJUDA, IMMT 
E POLO UNIVERSITÁRIO

67 2 TITULARES E 
2 SUPLENTES

UFRJ MACAÉ – 1.1 BASE
SINDICAL

VAGA DE
DELEGADOS
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MOBILIDADE URBANA

questão da mobilidade 
urbana e da política de 
transportes públicos ficou 

em foco nos últimos meses. O au-
mento de R$ 0,20 no valor da passa-
gem dos ônibus somado à péssima 
qualidade dos transportes coletivos 
foi o estopim para a deflagração de 
uma avalanche de protestos no Rio 
de Janeiro e na maioria das grandes 
capitais do país. A violenta ação da 
polícia para conter a massa huma-
na que ocupava as ruas contribuiu 
para a visibilidade do clamor legíti-
mo e democrático.

Na semana acadêmica orga-
nizada pelo Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano e Regional 
(Ippur) de 29 de julho a 2 de agosto, 
o professor Mauro Kleiman, pesqui-
sador do CNPq, é coordenador dos 
Laboratórios de Redes Urbanas e das 
Regiões Metropolitanas, da unidade, 
fez algumas observações  sobre as 
mudanças em curso nos transportes 
do Rio de Janeiro, em particular a 
adoção do BRT (bus rapid transit) 
ou trânsito rápido de ônibus.

Mapa do BRT  
De acordo com o site BRT Bra-

sil, este sistema de transporte, por 
utilizar corredores exclusivos e sis-
tema de transporte, é considerado 
por especialistas uma das melhores 
saídas para o colapso do trânsito, e 
já foi adotado por 14 cidades bra-

Especialista garante que BRT não atenderá à demanda 

sileiras. No Rio de Janeiro, estão 
previstos quatro corredores: Tran-
sOeste, ligando a região Oeste e 
bairros da Zona Norte, inaugurado 
em junho de 2012, com 40 km de 
extensão; TransCarioca, para ligar 
o Aeroporto Tom Jobim e a Barra 
da Tijuca, com 39 km e conclusão 
prevista para dezembro; TransBra-
sil, para conexão da Baixada Flu-
minense com o Centro do Rio de 
Janeiro, com 32 km e sem previsão 
de conclusão e TransOlímpica, com 
26 km, que ligará a Barra da Tijuca 
a Marechal Deodoro, com conclu-
são prevista para 2016.

Há controvérsias
Para o professor, esta modali-

dade não cumpre premissas bási-
cas a que se propõe. Embora tenha 
sido concebido como um corredor 
expresso, não tem, pelo menos ple-
namente, os elementos necessários 
para isso. Ele cita como exemplo 
o fato de haver ao longo da via 
cruzamentos no mesmo nível com 
semáforos, em vez de passagem 
com níveis diferentes, ou ausência 
de segregação física das vias, pois 
na maior parte há somente a se-
gregação visual, o que possibilita 
a invasão do corredor por outros 

veículos. E há ainda um intervalo 
de tempo entre ônibus maior do 
que o necessário, o que não cor-
responde à frequência ideal. 

Mas ele ainda aponta um 
problema mais grave: “Na ver-
dade, está se fazendo a opção de 
privilegiar o BRT como sendo 
o coração  do sistema de trans-
porte do Rio de Janeiro, mas no 
meu entendimento o BRT não 
vai atender à demanda atual e 
nem à demanda que atrair”. 

O professor explica: “A intro-
dução desse tipo de veículo – que 
não é o ideal, mas vai ser melhor 

Foi por 20 réis que ocorreu, 
em 1° de janeiro de 1880, uma 
manifestação similar à dos dias 
de hoje, na cidade do Rio de Ja-
neiro, e que entrou para a his-
tória como A Revolta do Vintém. 

A indignação popular foi 
motivada pela cobrança de uma 
taxa de 20 réis (um vintém) – a 
menor moeda da época – nas 
passagens dos transportes coleti-
vos, que na época em vez de ôni-
bus eram constituídos de bondes 
puxados a burro. 

A imprensa registrou o 
fato destacando a truculência 
da polícia para conter os ma-
nifestantes. 

O professor avalia que o au-
mento de R$ 0,20, que foi o esto-
pim das manifestações país afora, 
evidenciou um descontentamento 
grande com relação aos transpor-
tes: “A qualidade dos transportes 
é muito baixa no Brasil, em geral 
nas cidades, para atender a deslo-
camentos múltiplos. Ônibus, no 
mundo inteiro, é um sistema auxi-

que a atomização (do sistema) 
em milhares de ônibus e vans, 
como é hoje – vai atrair uma 
demanda muito superior (econô-
mica e residencial), e no estudo 
que estamos desenvolvendo na 
UFRJ, por encomenda do Minis-
tério dos Transportes, observamos 
que aparentemente não houve 
um planejamento para isso. A 
Prefeitura está descobrindo agora 
que está formando uma rede”. 

A seu ver, aparentemente não 
existe um plano para a relação 
dos quatro corredores do BRT nem 
sobre a relação deles com outros 
meios. “Nada disso parece ter sido 
estudado de antemão”, repete, de-
monstrando preocupação.  

Segundo Kleiman, a TransOes-
te – linha inaugurada há um ano 
– já não atende à demanda, e os 
ônibus estão trafegando lotados. 
“E a linha que vai ser inaugura-
da (entre o Aeroporto Tom Jobim 
e a Barra da Tijuca), então? Vai ser 
uma explosão de demanda”, acre-
dita o especialista em transporte. 

Metrô é a alternativa
O metrô, para o professor, é a 

alternativa, por ser uma modali-
dade de transporte mais eficiente, 
e que atende a expectativas de au-
mento populacional. A linha Bar-
ra-Aeroporto (do BRT) está exata-
mente no mesmo trajeto que seria 
o da linha seis do metrô, região 
cuja população deverá crescer.

Mas ele aponta que há fatores 
que levam as administrações a 
optarem pelo BRT em detrimen-
to do metrô: o custo ser muito 
menor e a obra mais rápida, po-
dendo ser inaugurada na própria 
gestão e não na do sucessor.

Os administradores talvez 
não tenham o cuidado de reali-
zar o cálculo do custo-benefício: 
“O custo é mais baixo, mas o be-
nefício é menor. O sistema é mais 
rápido para ser implantado, mas 
logo será suplantado pela de-
manda”, garante Kleiman.

“Vinte centavos é muito”
liar. Mas o Estado legou o sistema a 
empresas privadas. No mundo todo 
sistemas que funcionam são pú-
blicos e subsidiados. Deslocar-se de 
um ponto a outro é caro. Se acres-
centar R$ 0,20 a cada viagem, se 
elas são múltiplas, no final do mês 
é muito”, observa o pesquisador.

O problema, a seu ver, é que o 
Estado que diz ser apenas regulador 

na verdade abandonou isso. Ele cita 
o exemplo de Paris, em que o metrô 
é público e com preço subsidiado: 
“É preciso se pensar numa volta a 
uma regulação (do Estado)”, suge-
re, citando a CTC (Companhia de 
Transportes Coletivos, pertencente ao 
governo estadual) no Rio de Janeiro.

Para Kleiman, o BRT está 
servindo aos empresários do 

setor como reordenação para 
diminuição do custo de manu-
tenção e operação, e o Estado 
está realizando isso para eles. 
“Os empresários estão muito 
felizes com o governo do muni-
cípio”, conclui.

Mauro Kleiman é editor da 
revista eletrônica www.chaour-
bano.com.br.

Revolta do Vintém
“Passagens, tanto em 

1880 como hoje, pesam 
no bolso dos usuários. 
O ato de aumentar foi 
um bom gatilho então 
e é agora”, comentou 
o historiador da UFRJ 
José Murilo de Carva-
lho em reportagem 
na imprensa, na épo-
ca das recentes ma-
nifestações. 

Para outro his-
toriador da UFRJ, Marcos Breta, 
os transportes públicos sempre es-
tiveram entre os motivos centrais 
de distúrbios populares, porque 
o tema envolve praticamente a 

A
Fotos: Renan Silva

MAURO Kleiman OBRAS do BRT na saída do Fundão

COLETIVO a 
tração animal

todos: “E 
para quem tem um orça-
mento apertado, 20 réis ou 20 
centavos pesam no bolso. É 
um erro achar que não”.
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