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Todos ao Consuni dia 29!
A luta continua

Fotos: Renan Silva - 22/8/2013

Depois de mais uma vitória dos trabalhadores técnico-administrativos 
e professores, e dos estudantes, a luta em defesa dos HUs e da autonomia 
universitária continua na UFRJ. Todos à sessão do Consuni quinta-feira, 

dia 29, a partir das 9h, para fazer valer a decisão da comunidade universi-
tária consequente e de luta por uma gestão para os HUs própria, efi ciente e 
democrática. PÁGINAS 4 E 5   

Paralisação dia 30
Sindicato convoca para assembleia-ato, quinta-feira, dia 29, às  

9h, no hall da Reitoria. Pauta: orgnização da adesão à paralisação 
nacional no dia 30, sexta-feira. Depois, todos juntos rumo ao Consuni 
em defesa dos HUs. 

I Sintae
Começa na terça-feira, dia 27, e faz parte da jornada de lutas dos técni-

cos-administrativos. A eleição dos delegados sindicais de base no Campus  
UFRJ-Macaé fez parte das ações de mobilização da categoria realizadas pelo 
Sindicato. LEIA EDITORIAL E CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO I SINTAE NA PÁGINA 3 
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DOIS PONTOS

A diretoria organizou um 
mutirão jurídico para acelerar a 
execução do processo dos 3,17% 
dos servidores que assinaram o 
Termo de Opção em 2012. 

No caso desse processo, envia-
mos correspondência para que os 
servidores apresentassem seus docu-
mentos (RG, CPF, comprovante de 
residência e último contracheque), 
conforme solicitação judicial. Mas 
por falta de atualização de nosso ca-
dastro, algumas correspondências  
retornaram. Com a finalidade de 

Ação dos 3,17%
localizar nossos sindicalizados 
para sanar essa pendência pro-
cessual, estamos divulgando a 
listagem das pessoas que fazem 
parte do processo dos 3,17% cujas 
correspondências não chegaram 
a seu destino. 

Ressaltamos que somente 
estamos recolhendo a docu-
mentação dessas pessoas para 
cumprir o prazo judicial.

Confira ao lado a listagem 
com os nomes.

 

NOME
ADILSOM JORGE BARROS MAGALHÃES
AGNALDO DE LIMA BARBOSA
CELIA REGINA DOS SANTOS CERQUEIRA
DANIEL OCTAVIO LAMI
DENISE LEIPZIGER
ELIZABETH BARBOSA DE VASCOLNCELLOS
FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA
HELIA DAMASCENO VALENTE
HERCILIA DA CONCEIÇÃO DO CARMO
JEANNE ROSE VIDAL SILVEIRA
JOÃO FRANCISCO DE SOUZA
JORGE LUIZ CRUZ
JOSIAS FERNANDE DIOS SANTOS
LUIS FERNANDO NUNES MELLO
LUZINETE GOMES DE FREITAS
MAURICIO MACEDO JUNIOR
MARIA CELIA DE CARVALHO MARTINS
MARIA CRISTINA RANGEL JARDIM
MARIA RAQUEL DE ASSIS
NICOLAU DE SOUZA
NILSON DA SILVA MOURA
OTAVIO BARBOSA DE SOUZA
PAULO CESAR CAETANO
RICARDO JOSE VERAS DOS SANTOS
ROSEMERI MOURA DOS SANTOS
SONIA MARIA GONÇALVES
SUELI PALMA BORGES PARANHOS
WEBE JOÃO MANSUR

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: se é sobre os 28,86%, informar se 
é herdeiro de pensionista ou de beneficiário que tenha falecido; ou se é sobre a ação dos 3,17%. 

O mutirão do Sintufrj é coordenado pelos assessores jurídicos da diretoria Juliana Bauly e Rafael Mello. 

Contatos

O Hospital Universitário Cle-
mentino Fraga Filho (HUCFF) 
realiza nos dias 2 e 3 de setembro, 
das 9h às 13h, no auditório Alice 
Rosa (12º andar), o II Encontro 
da Comissão Intra-Hospitalar de 
Doações de Órgãos e Tecidos para 
Transplantes (CIHDOTT), cujo 
coordenador-geral é o médico Luiz 
Roberto Martins Dias. 

A coordenadora adjunta da 
comissão, a assistente social Ana 
Cláudia Moraes Pereira, explica 
que, ao definir a política de trans-
plantes no Brasil, a Lei nº 9.434, 
de 1997, determinou que “todo 
o hospital com mais de 80 leitos 

II Encontro da CIHDOTT do HU
deve captar órgãos e tecidos para 
serem distribuídos pela Central 
Estadual de Transplantes, em favor 
de pacientes em lista de espera”. 

Campanha nacional 
O evento marca o Dia Nacional 

de Doação de Órgãos e Tecidos, dia 
27 de setembro, e reforça a ação 
do Ministério da Saúde, que, nesta 
data, lança a campanha nacional 
pela conscientização da sociedade 
e dos profissionais de saúde da 
importância da doação de órgãos 
e do cumprimento da lei.  

Dentro do HUCFF, segundo 
a assistente social, o desafio da  
CIHDOTT é desenvolver uma 
política de acolhimento familiar 
visando sensibilizar para a doação 
dos potenciais doadores. “Porque 
doar é um ato de altruísmo que 
deve se manifestar num momento 
de muita dor para as famílias, e o 
papel dos profissionais de saúde é 
promover um cenário acolhedor e 
humanitário para que os familia-
res façam a sua opção de doação ou 
não”, afirma Ana Cláudia.

 
Longa espera
Atualmente, informa a coorde-

nadora adjunta da comissão, mais 
de dois mil cariocas figuram na 
lista de espera de transplante. “Se 
cada hospital fizesse seu trabalho e 
colaborasse, essa fila diminuiria”, 
garante a assistente social, que 
trabalha com a intenção de trans-
formar o HUCFF numa referência 
em captação de tecidos, que são 
córnea, osso e pele. 

De acordo com Ana Cláudia, 
os tecidos podem ser captados 
mesmo após 6 horas de uma 
parada cardiorrespiratória. O que 
não ocorre com os órgãos sólidos, 
que dependem do diagnóstico de 
morte encefálica, conforme deter-
mina a Resolução 1.480, de 1997, 
do Conselho Federal de Medicina. 

Evento 
Além de todas as unidades de 

saúde da universidade, participa-
rão do II Encontro da CIHDOTT 
do HU os hospitais do entorno da 
Cidade Universitária, o Progra-
ma Estadual de Transplantes, o 
Instituto Estadual do Cérebro, a 
Associação de Amigos dos Trans-
plantados do HU, o Banco de Olhos 
de Volta Redonda e a Fundação 
José Bonifácio.        

ANA Cláudia Pereira

O “Ciclo de Palestras: Um olhar 
para a saúde de quem cuida da 
saúde da população” prossegue 
nas unidades de saúde da UFRJ. Os 
temas são expostos por uma equi-
pe multidisciplinar (nutricionista, 
fisioterapeuta, assistentes sociais) e 
a iniciativa é apoiada pelo Sintufrj.

A proposta do projeto é propor-
cionar aos trabalhadores dos hospi-
tais e institutos uma oportunidade 
de conhecerem seus direitos para 
reivindicarem condições adequadas 
de trabalho, alertá-los sobre doen-
ças ocupacionais como DORT (dis-
túrbio osteomuscular relacionado 
ao trabalho) e LER (lesão por es-
forços repetitivos) e orientá-los para 
que tenham uma vida saudável.

Dirigentes do Sintufrj têm parti-
cipado das palestras com o objetivo 

Ciclo de palestras nos HUs

O Grupo de Alcoólatras Anô-
nimos da UFRJ, fundado em 
1995, reúne-se todas as quartas-
feiras, das 15h às 17h, na subsede 
sindical no HU. 

AA da UFRJ
Com pesar, informamos o falecimento 

do aposentado José Leocádio Cesário, aos 83 
anos, ocorrido no dia 3 de agosto. O técni-
co-administrativo entrou na UFRJ em 1953. 
A causa da morte foi isquemia cerebral.

Nota de falecimento

No dia 8, as alunas da Oficina 
de Patchwork do Sintufrj, acompa-
nhadas pela professora Débora e pelo 
coordenador de Educação, Cultura e 
Formação Sindical, Carlos Alberto da 
Silva Vieira, participaram da Exposi-
ção do 13 Terê-Quilt, realizada no 
Clube Comari, em Teresópolis.

Oficina de Patchwork 
na Terê-Quilt

de manter a categoria informada 
sobre tudo o que estiver ocorren-
do na universidade e que tenha a 
ver com o fazer e os direitos dos 
técnicos-administrativos. Os diri-
gentes procuram 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 
•26 de agosto, 14h, Materni-
dade Escola, auditório
•27 de agosto, 14h, Ipub, 
auditório
•27 de agosto, 14h, Instituto 
de Neurologia, auditório
•2 de setembro, 14h, Instituto 
de Ginecologia, auditório

ALUNAS da oficina com a professora Débora (blusa azul)

Foto: Renan Silva

A XVI Bienal Internacional do 
Livro do Rio de Janeiro, será realiza-
da de 29 de agosto a 8 de setembro, 
no Riocentro, terá a participação 
da Editora da UFRJ, que marcará 
presença no estande da Associação 
Brasileira de Editoras Universitárias 
(Abeu) com livros que abrangem 
todas as áreas do conhecimento.

As integrantes da oficina do 
Sintufrj tiveram a oportunidade 
de assistiram às aulas das pro-
fessoras paulistas Jackie Lobato 
e Eliana Zerbinati, que demons-
traram as novas técnicas de pa-
tchwork, além de se encantarem 
com os trabalhos expostos.        

Editora da UFRJ na Bienal do Livro
No primeiro dia, 29, o horário de 

funcionamento será das 13h às 22h. 
Nos outros dias da semana, das 9h às 
22h; e nos fins de semana, das 10h 
às 22h. O ingresso custa R$ 14,00. 
Estudantes, maiores de 60 anos e 
portadores de necessidades especiais 
pagam meia-entrada. Professores e 
bibliotecários têm gratuidade.

Será na quarta-feira, dia 28, às 13h, na sala 343 do bloco A do prédio 
do CT. Pauta: informes gerais, racionalização, demandas da última gre-
ve e organização por local de trabalho.

Reunião setorial conjunta dos 
Institutos de Química e Física 

Dia 3 de setembro, terça-feira, às 10h, na sede da Associa-
ção de Moradores da Vila Residencial (AmaVila), no Fundão. 

Reunião dos aposentados
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I SINTAE

Categoria deve participar e expor suas demandas  
Evento foi integrado à Jornada de Lutas dos trabalhadores da UFRJ 

O I Seminário de Integra-
ção dos Técnicos-Administra-
tivos em Educação da UFRJ 
(Sintae), promovido pela 
Pró-Reitoria de Pessoal (PR-
4), começa nesta terça-feira, 
27, e prosseguirá até o dia 30, 
sexta-feira, no Centro de Ciên-
cias Matemáticas e da Natu-
reza (CCMN). O evento é muito 
importante, porque dá visibilidade à 
produção técnico-administrativa. A 
realização do Sintae na semana na-
cional de mobilização da categoria 
não compromete o evento; ao con-
trário, a direção do Sintufrj indica o 
seminário como atividade política.   

Já haviam se inscrito no Sin-
tae, até o dia 21 de agosto, 400 
profissionais. E os interessados 
podem fazer a inscrição até a 

véspera do evento, pela internet, 
e pessoalmente nos dois primei-
ros dias. O seminário tem como 
objetivo mostrar a produção aca-
dêmica e profissional dos técni-
cos-administrativos com foco em 
Gestão Pública e Universidade, 
pois há muita produção sendo 
realizada nas diferentes unida-
des e na administração central. 
O evento pretende também pro-
mover a integração por meio da 
troca de experiências e mapear 
a produção técnico-científica 
destes trabalhadores da UFRJ. Os 
inscritos com 75% de participa-
ção, isto é, que forem em três dos 
quatro dias do seminário, rece-
berão certificado de participação 
com 20 horas, sendo possível sua 
utilização para capacitação.

27/8 – Terça-feira
8h15 às 9h – Café
9h às 9h30 – Credenciamento
9h30 às 10h – Abertura  
10h às 11h – Atividade cultural
11h às 13h30 – Palestra de abertura:
Gestão Pública e Universidade 

Programação

30/8 – Sexta-feira
8h30 às 9h – Café
9h às 11h – Sessões orais
11h às 11h30 – Exposição de poster
11h30 às 13h30 – Mesa temática:
Avaliação Final do Seminário

28/8 – Quarta-feira
8h30 às 9h – Café
9h às 11h – Sessões orais
11h às 11h30 – Exposição de poster
11h30 às 13h30 – Mesa temática:
Carreira dos Técnicos-Administrativos 
em Educação

29/8 – Quinta-feira
8h30 às 9h – Café
9h às 11h – Sessões orais
11h às 11h30 – Exposição de poster
11h30 às 13h30 – Mesa temática:
Expansão da Educação Superior

á duas décadas a Fasubra e seus sindicatos de base 
lutam por uma carreira com pleno desenvolvi-
mento e que tenha piso e step que valorizem a ca-

tegoria. E é nesta perspectiva que a federação está sempre 
ativa e mobilizada para avançar na luta. A nossa disposi-
ção de lutar nos permitiu ousar na apresentação e disputa 
de projetos de grande relevância para os trabalhadores da 
educação e para a sociedade em geral, entre os quais se 
destacam o Projeto de Universidade Cidadã para Todos os 
Trabalhadores (PUCT), que propõe um novo modelo para 
a universidade pública brasileira, que se transformou no 
PL 7.398/2006, ora em tramitação no Congresso Nacional; 
o Projeto do Plano de Cargo Único (PCU), que serviu de 
subsídio para a elaboração do Plano de Carreira dos Car-
gos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE), ins-
tituído pela Lei 11.091/2005, e Projeto de Regimento Geral 
dos HUs, que está emperrado no Congresso Nacional.

Em 2005, após intensa greve, conquistamos o 
PCCTAE e, mesmo não tendo atingido nosso objetivo 
pleno, entendemos que esta lei constitui numa impor-
tante ferramenta da nossa categoria na construção do 
modelo de relações de trabalho no serviço público, já 
que o desenvolvimento dos trabalhadores deve ser vin-
culado ao desenvolvimento institucional, obrigando o 
Estado, no caso a UFRJ, a elaborar um Plano de De-
senvolvimento dos Integrantes da Carreira, que deve 
conter  programas de capacitação e qualificação ofe-
recidos para todos os trabalhadores da universidade, 
o que permitirá a toda população, em especial nossos 

Opinião
Participar do Sintae é reconhecer vitórias e continuar avançando na luta

alunos, um serviço público de qualidade. Além disso, 
permitiu aos trabalhadores uma gestão participativa e 
supervisionada da carreira, obrigando as instituições a 
criarem a CIS (Comissão Interna de Supervisão), que 
tem por finalidade acompanhar, orientar, fiscalizar e 
avaliar a implementação da carreira, ao mesmo tempo 
propor alterações necessárias para seu aprimoramento.

Diante dessa realidade, a categoria não pode deixar 
passar nenhuma oportunidade de reafirmar suas con-
quistas contidas no PCCTAE participando do Sintae para 
conhecer o trabalho desenvolvido pela nossa categoria 
e também cobrando da Administração Central todas as 
demandas da carreira ainda não implementadas, como 
espaço físico de trabalho e eleição da CIS (obrigação da 
instituição), implementação de todos os programas pre-
visto na Lei 11.095/2005, e, ao mesmo tempo, exigindo 
da Reitoria o envio de uma correspondência ao governo 
expondo que é impossível separar o fazer entre auxiliar 
em administração e assistente em administração, da 
mesma forma que não tem como separar o fazer entre os 
auxiliares de enfermagem e os técnicos de enfermagem. 
Tal manifestação da maior universidade contribuirá sig-
nificativamente no processo de negociação de raciona-
lização enfrentado pela Fasubra com o governo, pois é 
preciso fazer justiça para com estes trabalhadores rei-
vindicando a equiparação salarial entre esses cargos, 
visto que a diferença salarial entre os mesmos apresen-
ta prejuízo mensal na ordem de R$ 365,76 no piso e de 
R$ 691,31 no teto, e ajudará no debate de outros cargos 

em processo de racionalização que precisam de solução 
por parte do governo. 

Defenderemos ainda que o programa de qualificação 
deva permitir a ocupação de vagas ociosas na graduação 
da UFRJ que muitas vezes são utilizadas para transferên-
cias externas, bem como a criação de cursos de ensino mé-
dio e graduação na modalidade EAD, e que tenhamos um 
programa de mestrado e doutorado amplo e com regras 
que permitam a transparência no processo de concessão e 
afastamento, pois assim poderemos ter uma força de tra-
balho preparada para enfrentar as transformações sociais 
do mundo moderno. Como diz Paulo Freire: “Educar é 
impregnar de sentido o que fazemos a cada instante!”

 Entendemos que o I Seminário de Integração dos 
Técnicos-Administrativos em Educação, organizado pela 
Pró-Reitoria de Pessoal, no momento é o espaço adequa-
do para expor a nossa produção mesmo enfrentando, a 
exemplo dos hospitais, a precariedade das condições de 
trabalho e em alguns casos o assédio moral de chefes 
despreparados para o exercício da função.

Por fim, conclamamos toda a categoria para parti-
cipar do Sintae  (27 a 30/8) com a perspectiva de que, 
juntos, fortaleçamos a mobilização nacional, já que este 
evento foi incorporado à jornada de lutas, de forma que 
possamos construir coletivamente no dia 30 uma grande 
manifestação de indignação frente aos ataques e ao des-
respeito por parte do governo.

Diretoria do Sintufrj 

H
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fora ebserh!

Foto: Renan Silva

A luta em defesa dos hospitais 
universitários continua na quinta-fei-
ra, dia 29, no Conselho Universitário 
(Consuni), quando o colegiado co-
meçará a deliberar sobre qual modelo 
de gestão a UFRJ adotará para as suas 
unidades de saúde.   

Além da proposta da Reitoria de 
adesão à Empresa Brasileira de Ser-
viços Hospitalares (Ebserh), entrarão 
em discussão a proposta Modelo de 
Gestão para o Fortalecimento dos 
Hospitais Universitários, elaborada pe-
los docentes, técnicos-administrativos 
e estudantes, e o Projeto HUs, da Fa-
subra, que foi entregue pelo diretor da 
Federação, Francisco de Assis, ao Con-
suni na sessão de quinta-feira, dia 22, 
após ter sido protocolado na Reitoria.

A pauta única dessa sessão do co-
legiado era “Modelos de Gestão para 
os Hospitais Universitários”, quando 
também estava prevista a entrega ofi-
cial do relatório final do Grupo Técni-
co criado por decisão do Consuni para 
produzir  diagnósticos dos HUs, cujos 
resultados iriam embasar a decisão 
dos conselheiros sobre a entrega ou 
não das unidades de saúde da univer-
sidade à Ebserh.

Os relatórios das subcomissões 
que compõem o Grupo Técnico fo-
ram enviados aos por e-mails aos 
conselheiros na tarde do dia anterior 
à sessão do Consuni.

Sessão agitada
Com faixas e cartazes, dezenas de 

estudantes, técnicos-administrativos e 
professores ocuparam a sala de reu-
niões do Consuni e o salão anexo. 
Também estavam presentes  trabalha-
dores e alunos da UFF, Uerj e Uni-Rio,  
que também ocupavam a sala do 
conselho e o salão do segundo andar.

Palavras de ordem que sinteti-
zavam o sentimento comum pon-
tuavam as falas e avaliações dos 
conselheiros, como estas: “Autono-
mia, não abro mão, Ebserh é priva-
tização!”, “A nossa luta é todo dia. 
Minha saúde não é mercadoria!” e 
“Investimento e verba já. A solução 
não é privatizar!” Banners e cartazes 
produzidos pelo Sintufrj e dispostos 
por todo o andar reivindicavam HUs 
no “padrão Fifa”.

O reitor abriu a sessão propondo 
uma moção de reconhecimento aos 
integrantes do Grupo Técnico pelo 
trabalho de levantamento das condi-
ções dos HUs feito em tão pouco tem-

Mais uma vitória da comunidade universitária

Consuni inicia discussão sobre 
alternativas de gestão para os HUs

po, cujo resultado seria em seguida 
apresentado. A comissão de represen-
tantes das comissões permanentes do 
Consuni, denominada Comissão de 
Acompanhamento, apresentou docu-
mento com um breve esclarecimento 
e um resumo dos relatórios de parte 
das subcomissões do Grupo Técnico, 
que foi constituído pelo Consuni do 
dia 23 de maio para fazer, em 60 dias 
a contar da publicação da portaria, 
em 11 de junho, o diagnóstico dos 
hospitais universitários e um estudo 
dos modelos de gestão. 

Debate
O conselheiro Roberto Leher se 

manifestou defendendo que fosse 
incluída nas discussões a proposta al-
ternativa de modelo de gestão para os 
HUs entregue ao Consuni pelas enti-
dades sindicais Sintufrj e Adufrj e pelo 
DCE Mário Prata. Ele também cobrou 
informações sobre a sindicância no 
Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho, que foi pedida pelas enti-
dades após divulgação do relatório do 
Tribunal de Contas da União apon-
tando irregularidades administrativas 
na unidade hospitalar. 

O reitor Carlos Levi informou 
que a demanda foi enviada ao 
Centro de Ciências da Saúde (CCS), 
uma vez que o HU é vinculado ao 
centro. “A gente vai ter os desdo-
bramentos que o Centro entender 

necessários”, concluiu Levi.
Marcelo Corrêa e Castro, deca-

no do Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas (CFCH), apontou que era 
o momento de retomar a discus-
são sobre o Complexo Hospitalar. A 
representante da Associação de Pós-
Graduandos (APG), Juliana Caetano, 
criticou os relatórios apresentados 
pelo Grupo Técnico e solicitou a en-
trega dos anexos mencionados no 
documento final. Ela lembrou aos 
presentes a responsabilidade política 
da decisão que iria ser tomada pela 
maior universidade federal do país.

A conselheira Diana Maul, repre-
sentante dos professores e dos docentes 
associados do CCS, que se revezou na 
presidência da Comissão de Acom-
panhamento com o decano do CT, 
Walter Suemitsu, lembrou que os re-
latórios haviam acabado de chegar às 
mãos dos conselheiros e que a questão 
deveria ser pautada com tempo para 
que se inteirassem do teor dos docu-
mentos. Elizaberh Vasconcelos, di-
retora do Andes-SN, reiterou a defesa 
da universidade pública, gratuita e de 
qualidade e o repúdio à Ebserh, “que 
tratará a saúde nos marcos do merca-
do”. A representante da Adufrj, Lucia-
na Boiteax, apontou a necessidade de 
se aprofundar  discussão no colegiado 
sobre a gestão dos HUs, pois a proposta 
alternativa das entidades nem sequer 
havia sido analisada. “Temos um 

longo caminho a trilhar. Os relatórios 
são a fase inicial”, frisou.

Projeto HUs da Fasubra 
Francisco de Assis, coordenador 

do Sintufrj e diretor da Fasubra, dis-
se que, com o intuito de fortalecer a 
luta conjunta protagonizada pelo 
Sintufrj, Adufrj e DCE Mário Prata 
em defesa da universidade, oficiali-
zava naquele momento a entrega ao 
Consuni do Projeto HUs da  Fasubra, 
que fora construído nacionalmente 
pela categoria antes da edição da MP 
520, que deu origem ao projeto de lei 
da Ebserh. 

“Apresentamos esse projeto para 
fortalecer o que foi construído entre 
as três entidades”, afirmou o dirigen-
te sindical. Ele explicou que a pro-
posta abrangia os hospitais universi-
tários em nível nacional e postulava 
a  manutenção dos HUs vinculados 
às universidades e sustentados não 
apenas com recursos do MEC, mas 
também dos Ministérios da Ciência e 
Tecnologia e da Saúde. “Esse projeto 
já foi apresentado ao Congresso Na-
cional e estamos oficializando a sua 
entrega neste Consuni”, finalizou.

“A categoria afirma que não 
entende a Ebserh como modelo que 
possa resolver a crise dos HUs, por 
isso reiteramos nosso compromis-
so de resolver os problemas dessas 
unidades com propostas internas”, 

complementou Francisco Carlos, co-
ordenador de Comunicação do Sin-
tufrj, acrescentando que “a Ebserh 
já provou que não deu certo” e que 
o Sindicato está unido à Adufrj, DCE 
e Fasubra em busca de soluções que 
contemplem a universidade.

“Parece que nossa universidade 
aceita tudo que vem de cima”, apon-
tou André Agostini, representante da 
APG, argumentando que, justa-
mente quando, no país, milhares de 
pessoas vão para as ruas e obriga o 
governo a atender as suas reivindi-
cações, na UFRJ alguns recuam com 
uma submissão irrestrita ao MEC.

Carolina Barreto, representan-
te do DCE, apontou os avanços no 
colegiado como a formação da co-
missão, mas ponderou que alguns 
relatórios centraram-se na análise 
da Ebserh. Para a estudante, o co-
legiado não deve partir da premissa 
de que a empresa é a única solu-
ção: “Temos que trabalhar para 
fortalecer o complexo hospitalar”, 
defendeu.

Fátima Silianski, em nome da 
Frente Nacional contra a Privatiza-
ção da Saúde, lembrou que o pro-
cesso de discussão instalado na UFRJ 
tem importância nacional e que o 
povo nas ruas tem na saúde uma 
das reivindicações centrais pelo fato 
de que o sistema público está cada 
vez mais ameaçado.

ENTREGUISTAS do que é público não conseguem subverter a ordem democrática na UFRJ e Consuni vai discutir propostas 
de gestão para os HUs das entidades sindicais e DCE e o Projeto HUs da Fasubra elaborado pela categoria nacionalmente
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em defesa da autonomia universitária

 Só depois de iniciado os debates é 
que o reitor Carlos Levi explicou que, 
naquela sessão, os conselheiros so-
mente tomariam conhecimento dos 
relatórios e recomendações do Grupo 
Técnico (e de suas respectivas subco-
missões), para, numa nova sessão, 
deliberar sobre as propostas apresen-
tadas. Em seguida, Walter Suemitsu 
apresentou um resumo e recomenda-
ções do Grupo Técnico. 

Foram apresentados os relatórios 
dos subgrupos de Finanças e Gestão, 
Direito Administrativo, Tecnologia da 
Saúde, Ouvidoria, Necessidades das 
Unidades Acadêmicas dos Hospitais. 
Ficaram de fora dois relatórios: um 
da área de Gestão de Pessoal/Direito 
Trabalhista, porque o pró-reitor de 
Pessoal, Roberto Gambine, pediu sua 
retirada por não terem sido incorpo-
radas as considerações de dois inte-
grantes, Jorge Azevedo Freire e Maria 
Tereza Ramos, que, segundo ele, re-
presentaria uma mudança substan-
cial de conteúdo. Foi informado que 
o relatório completo seria enviado em 
seguida aos conselheiros. O outro foi o 
relatório de Administração Hospitalar, 
que ficou de ser enviado depois, por-
que aguardava as considerações de 
outro integrante. 

Não houve relatórios dos sub-
grupos de Planejamento em Saúde e 
Direito Constitucional.

Conclusões confusas 
e equivocadas

O GT de Finanças e Gestão, por 
exemplo, expôs que “a única alter-
nativa proposta pelo Governo Federal 
para a solução desses problemas (de 
crise de gestão dos HUs) é a contrata-
ção da Ebserh para assumir a gestão 
dos HUs. Sendo assim, apresentamos 
nossas sugestões para a adequação 
da minuta do contrato”. E grupo re-
comenda: “O plano de reestruturação 
dos HUs deve explicitar o conjunto de 
servidores RJU que serão colocados à 
disposição da Reitoria para que ela 
possa adotar medidas que permitam 
a realocação desses servidores em 
outras unidades da UFRJ”. E ainda: 
“Este contrato deve conter em anexo 
o regime disciplinar que será dota-
do tanto para a CLT quanto para os 
servidores RJU lotados nos HUs”. O 
relatório diz que o contrato proposto 
contém riscos e que devem ser ado-

Dia 29: Fasubra apresentará 
no Consuni o Projeto HUs
Mobilização dos trabalhadores e estudantes empurra para longe da UFRJ a proposta privativista  

tadas cláusulas que protejam a UFRJ 
de efeitos danosos para seus hospitais 
decorrentes da gestão realizada pela 
Ebserh.

Mais discussão 
Depois da apresentação do re-

sumo do relatório do GT, mais uma 
rodada de debates se instalou. Carlos 
Levi se comprometeu a garantir aos 
conselheiros todos os subsídios e infor-
mações necessárias para que possam 
deliberar sobre a matéria na próxima 
sessão.

A representante da categoria no 
Consuni, Neuza Luzia, ponderou que 
havia um erro de origem: os grupos 
técnicos deveriam levantar um diag-
nóstico dos hospitais com propostas de 
modelo de gestão e o que foi apresen-
tado, em grande parte, dizia respeito a 
como melhorar o contrato da Ebserh. 
“Não foi isso que esse Conselho deli-
berou”, frisou ela, propondo a criação 
de um calendário para apresentação 
das propostas: “Para que não só o 
Conselho, mas também a comunida-
de, possa conhecer as alternativas de 
modelo de gestão”. 

“Precisamos, sim, conhecer e dis-
cutir o relatório final para aí discutir 
modelos de gestão. E é preciso que 
eles sejam apresentados”, reforçou 
Marcelo Corrêa e Castro, lembrando 
que a universidade tem atravessado 
inúmeros momentos críticos ao longo 
da história, como ditaduras e golpes, 
“mas que a gente está aí, formando 
médicos, farmacêuticos, enfermei-
ros”. E terminou indagando: “É com 
a Ebserh que a gente vai resolver nos-
so problema?” Um sonoro “não” foi 
a resposta dada pelo público presente, 
e os estudantes puxaram mais uma 
palavra de ordem: “Levi, olha o que a 
gente quer: investir no HU e esquecer 
a Ebserh!”.

Dia 29: apresentação 
das propostas 

O reitor propôs, e foi aceito, que 
na quinta-feira, dia 29, houvesse a 
apresentação das três propostas e, na 
sessão seguinte, fosse apresentado o 
parecer das comissões permanentes 
do Consuni (Legislação e Normas, 
Ensino e Títulos e Desenvolvimento). 
Representantes da Fasubra estarão 
presentes para expôr o Projeto HUs da 
entidade. 

Fotos: Renan Silva

 

         

TRABALHADORES e estudantes voltam a ocupar Consuni e a impor a discussão 

CARTAZES e faixas reproduzem as palavras de ordem contra a Ebserh

SESSÃO foi assistida no telão por quem não conseguiu entrar na sala do Consuni
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DIREITOS

O mutirão jurídico do Sintufrj com o 
objetivo de acelerar a execução dos atrasa-
dos dos 28,86% dos pensionistas continua. 
A diretoria enviou cartas a todos os que 
fazem parte da ação do Sintufrj visando a 
localizá-los (ou a seus herdeiros), pois há 
um prazo a ser cumprido para a entrega 
de documentação na entidade para a ação 
individual, mas algumas dessas correspon-
dências foram devolvidas. 

Mas, atenção: a convocatória 
abrange somente os pensionistas 
entre 1993 a 1998.  

 Nesta edição do Jornal do Sintufrj 
publicamos a segunda listagem (a primei-
ra foi publicada na edição nº 1039) dos 
pensionistas dos 28,86%, cujas cartas foram 
devolvidas pelo Correio, devido a problemas 
com os endereços. Se o seu nome estiver na 
relação ou se for herdeiro de um deles, não 
perca tempo: organize a documentação soli-
citada e entregue-a na sede do Sindicato, no 
Fundão, ou na subsede na Praia Vermelha, 
das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Documentos   
Os documentos deverão ser digitali-

zados e enviados para o e-mail acoesju-
diciais@sintufrj.org.br. Caso isso não 
seja possível, as cópias dos documentos 
e os formulários solicitados poderão 
ser entregues pelo Correio ou por sedex 
endereçado à Caixa Postal 68.030, ou 
levados à sede do Sindicato, no Fundão, 
ou à subsede na Praia Vermelha, no 

PENSIONISTAS SERVIDORES/INSTITUIDOR DA PENSÃO
ADAHYR NASCIMENTO QUEIROZ GREGORIO DO NASCIMENTO QUEIROZ
ADAUTINA FRANCISCA DE FARIAS SEVERINO GENUINO PONTES
ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERNANDO DE OLIVEIRA
ALEXANDRE MEIRELLES GUIMARAES PLINIO DE FREITAS GUIMARAES
ALICE CLAUDIO PINTO SATURNINO CLAUDIO PINTO
ALVERIDE FIGUEIREDO DA SILVEIRA WALDEMORES BORGES DOS SANTOS
AMELIA RUFINO TRAJANO HERMES TRAJANO
ANA MARIA DA SILVA JAYME DA SILVA
ANA MARIA KNUPP R DE MARCELINO ALDO CARVALHO RIBEIRO
ANNA ANGELICA DA SILVA LOPES SOLANGE ALVES DA SILVA
ANNA MARIA CIRIO SAUER RUDOLF SAUER
ARMINDA RODRIGUES JOSE MARIA RODRIGUES
ARY CARVALHAL ANNEMARIA PESSANHA CARVALHAL
AURORA MAGALHAES DE MIRANDA JOAO MIRANDA
BRUNO MEIRELLES GUIMARAES PLINIO DE FREITAS GUIMARAES
BRUNO RAFAEL LOYOLA RODRIGUES PEREIRA EDILSON RODRIGUES PEREIRA
BRUNO ROBERTO GOMES GUERREIRO INEZ DA CONCEICAO GOMES                           
CAIO BRUSCHI SAKALAUSKAS PAULO SAKALAUSKAS
CARLA DO NASCIMENTO CONCEICAO DO NASCIMENTO
CARLOTA OLIVEIRA DOS SANTOS VITOR AVELINO DOS SANTOS
CELI DE LOURDES SILVA LUIZ SOUZA DA SILVA
CELIA ALVES BRAGA JOAO CANCIO DE SOUZA BRAGA
CERLE BRAGA JOAO CANCIO DE SOUZA BRAGA
CICERA MARIA DOS REIS JOAO JOSE DOS REIS
CICERO DA SILVA BISPO LINDALVA DA SILVA BISPO
CLEA BRAGA JOAO CANCIO DE SOUZA BRAGA
CLEA MARCELINO DE OLIVEIRA ANTONIO MARCELLINO DE OLIVEIRA
CLEMENTINA DE SOUZA ANISIO GUIMARAES DE SOUZA
DALVA MACEDO OROFINO ALDO OROFINO
DELPHINA AUGUSTA DA GAMA CAVALCANTE JOSE EDMAR HOLANDA CAVALCANTE
DEOLINA BENICE MARTINS MILTON CORREA MARTINS
DIEGO HENRIQUE ALVES DA SILVA CARLOS HENRIQUE SANTIAGO DA SILVA
DIGNA GOMES BATISTA SEVERINO ALEXANDRE BATISTA
DIRCE DE OLIVEIRA SANTOS DELMARIO MANOEL DOS SANTOS
DOLORES NOGUEIRA DA SILVA JOAQUIM CORREA DA SILVA
EDILVA FREIRE ROSENO BENEDITO ROSENO
ELIZA ROSA DA SILVA ANTONIO ROSA DA SILVA
ELZA BIANCHI CERANTE GOYANNA RUY GOYANNA
ENEZILDRULAR REIS PACHECO JOAO FERREIRA DE LIMA
ENOQUE DA CRUZ SANTOS DOMINGOS ABREU SANTOS
ERCILIA DE AZEVEDO TAKCHE TOUFICK TAKCHE
EUNICE DE ABREU JORGE OCTAVIO DA SILVA JORGE                            
EURIDINEA PEIXOTO DA SILVA MANOEL PEDRO DA SILVA                             

PENSIONISTAS SERVIDORES/INSTITUIDOR DA PENSÃO
EVA MARIA V DA GAMA A AMARAL ALMIR AFFONSO DO AMARAL
FIDELINA MARIA FAUSTINA MARIA FAUSTINA NASCIMENTO
FLAVIA DA SILVA MEIRA DE SOUZA VITALINO MEIRA DE SOUZA                           
FRANCISCA DE ASSIS GONCALVES CAMILLO MOLLINAR
FRANCISCA NATHALIA GUIMARAES BASTOS MANOEL FIGUEIRA BASTOS
HERONDINA MORAES DA COSTA CICERO ALVES VELOSO
HILDA CEZAR FERREIRA MILTON FERREIRA
HILDA DE CERQUEIRA LEITE JOSINA CERQUEIRA LEITE
IEDDA DE ALMEIDA PACHECO MIGUEL ANTONIO PACHECO
INEA VERISSIMO DE CARVALHO FRANCISCO JOSE DE CARVALHO
IRAQUITAN SOARES LUIZ IRACEMA SOARES LUIZ
IRENE DE ALMEIDA SANTOS LUIZ DOS SANTOS
IRIS APARECIDA DA SILVA RUY BARBOSA DE OLIVEIRA                           
ISAURA CARVALHO DE AZEVEDO ANTONIO JOSE PEREIRA DE CARVALHO
ISMENIA VARJAO DA SILVA JOAO FARIAS DA SILVA
JALMIRA LIBANIO CORBO MIGUEL CORBO
JOSE GIARDULLO DULCE PEREIRA GIARDULLO
JOSE MARTINS THOMAZ DULCE RODRIGUES MARTINS THOMAZ
JOSE ROBERTO COSTA GUERREIRO INEZ DA CONCEICAO GOMES                           
JOSEFINA GONCALVES DE SOUZA SILVIO DE SOUZA
JULIETA MONTMOR CORREA OSWALDO DA FONSECA ALMEIDA
KELLY FREITAS DE ANDRADE HERMES ALVES DE FREITAS
LAURINDA RODRIGUES DA SILVEIRA PAULO ROBERTO NASCIMENTO SILVEIRA                 
LAURITA DOS REIS THEODOMIRO JOSE DOS REIS
LEA RIZZO PEREIRA ALVES RICARDO PEREIRA ALVES
LETICIA DA SILVA F LOPES SOLANGE ALVES DA SILVA
LIGIA NOGUEIRA PASSOS MARIO AUGUSTO PAIXAO PASSOS
LUCIA MIGUEZ DE MELLO MATHIAS OLLER LEITAO MATHIAS
LUCIMAR LOPES DA SILVA MANOEL DOS SANTOS
LUIZA RIBEIRO OSORIO JOAO OZORIO
MARCIA PEREIRA FONSECA MARIA JOSE PEREIRA FONSECA
MARIA AMELIA AMORIM NILTON AMORIM                                     
MARIA ANGELICA RIZZO RICARDO PEREIRA ALVES
MARIA APARECIDA BRAGA DE ALMEIDA JAYME DA FONSECA ALMEIDA
MARIA DA CONCEICAO M DE CASTRO ANTONIO DA LUZ GARCEZ
MARIA DAS GRACAS A S DA TRINDADE LUIZ ANTONIO DA TRINDADE
MARIA DAS GRACAS DOS S SILVA JOSE LINO DA SILVA                                
MARIA DAS NEVES CRISANTO MANOEL WALDEMIRO SIQUEIRA MANOEL
MARIA DE LIMA ANDRE VITAL ANDRE
MARIA JOSE BARBOSA JOSE MATHIAS BARBOSA
MARIA JOSE DA COSTA JOSE FORTUNATO DA COSTA
MARIA LUIZA DAS D S DA SILVA OCTAVIO FRANCISCO DA SILVA
MARIA LUIZA DIAS DE ABREU AUREMILTO RODRIGUES DE ABREU
MARIA MOURA DE MEDEIROS MARLUCE MOURA DE MEDEIROS                         
MARIA RITA DOS SANTOS CORREA WALDEMAR JACOB CORREA
MARIA RODRIGUES DA SILVA                                    JOSE FERREIRA DA SILVA
MARIA THEREZA CORDEIRO SILVIANO B MENDES CELESTE BRAGA CORDEIRO DE MELLO
MARILDA DOS SANTOS REIS SYLVIO MAGALHAES REIS
MOACYR BENTO DA SILVA DAGMAR MARIA DA SILVA
NADIR CAMPOS BAPTISTA NELSON HENRIQUE BAPTISTA
NANCY MORADO CAMPINAS ODILON DA COSTA CAMPINAS
NEA RODRIGUES DO BOMFIM JESSE DO BOMFIM
NEIDE MARIA LIMA FERREIRA LEO TELES FERREIRA
NELSON DA SILVA HAIDEE IGNACIO DA SILVA
NEUZA CAMPOS PESSOA ANTONIO SUARES
NEUZA MARIA FRANCISCO JOSE DOMINGOS FRANCISCO
NIBER DA PAZ MOREIRA DA SILVA JULIO GUANABARA MOREIRA DA SILVA
NILTAN MAJELA COSTA SANTOS SEBASTIAO DE ALMEIDA SANTOS
NILZA DE SA FREIRE MILCIADES BARROS DE SA FREIRE
ODALEA ALVARES DE AZEVEDO ROCHA MARTINHO DA ROCHA FILHO
ODETE IZAURA SILVA AMARO JOSE DOS SANTOS
OLIVIA FELIX DE AGUIAR ANTONIO BATISTA DE AGUIAR
OSMARINA DA SILVA GRECO BRAZ ANTONIO GRECO
OSWALDINA SANTOS NOGUEIRA ROSALVO CESAR DE ALMEIDA NOGUEIRA                 
PATRICIA MEIRELLES GUIMARAES PLINIO DE FREITAS GUIMARAES
PAULA FERREIRA BALIEIRO HELCIO XAVIER BALIEIRO
PEDRO CAMARA CAMPOS FILHO ODETTE RONDON CAMPOS
RACHEL DE SENNA COSTA NAIR DA COSTA
RAFAEL MAUES DE AVILA GOULART CARLOS FERNANDO RODRIGUES DE A GOULART            
ROSA MARIA RODRIGUES MORAES CLEBER MORAES
ROSITA UMBELINA MARINHO ANTONIO ANTUNES MARINHO
RUTH COELHO DE A LOPES PONTES JOSE DE PAULA LOPES PONTES
SAULO ROBERTO GOMES GUERREIRO INEZ DA CONCEICAO GOMES                           
SERGIO LACERDA CAMPOS SERGIO LACERDA                                    
SOLANGE CRISTINA PEREIRA PIRES DARCY PEREIRA DE SOUZA PIRES
SOLANGE FERREIRA MARTINHO OSCAR FERREIRA MARTINHO
SONIA SOUZA DA SILVA MOACYR FREIXO LOBO
STELLA MARIA F P DA SILVA HELIO VALDETARO PECANHA DA SILVA
SYLVIA NUNES DOS SANTOS JOSE PEDRO DOS SANTOS
TERESA GOMES DA SILVA ELIEZER REIS
TEREZINHA DE JESUS SANTOS JOSE DA SILVA
THAIS FLORINDA P L TATAGIBA JOSE LACERDA TATAGIBA
THIAGO MEIRELLES GUIMARAES PLINIO DE FREITAS GUIMARAES
VALDECI MARIA COSTA JOSE MONTEIRO COSTA
VANDA MARIA DAS CHAGAS JOSE CATIZANO DAS CHAGAS
VANESSA COSTA CLAUDIO DA SILVA COSTA
VANIA LOYOLA EDILSON RODRIGUES PEREIRA
VERA LUCIA DOS SANTOS REIS SYLVIO MAGALHAES REIS
VERA THEREZINHA P XAVIER EDMUNDO ALBERTO ALVES XAVIER
VILMA LUCIA MARTINS FAGUNDES MIZAEL DE OLIVEIRA FAGUNDES
WALTER VICTORINO COSTA FRANCISCA VITORINO DA COSTA SILVA
WILSON LEITE GAMBARRA AMAZILE LEITE GAMBARRA
WIRES GOMES SIQUEIRA DORALICE MARIA DA SILVA SIQUEIRA
ZELIA FERREIRA DE CARVALHO RUY FREIRE DE CARVALHO
ZILA FERREIRA MELO ANTONIO ALBANO BRITES
ZILAH BRAGA JOAO CANCIO DE SOUZA BRAGA
ZILDA MARIA IGNEZ ANTONIO IGNEZ

28,86% dos pensionistas 
horário  das 9h às 17h, de segunda a 
sexta-feira.

 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  -  O último contracheque de recebimen-

to da pensão (mesmo que não receba mais)
5 - Certidão de Òbito do instituidor da pensão
6 - No caso de sucessor, encaminhar tam-

bém cópia da Certidão de Óbito do pensionista. 

Formulários
São necessários também a assinatura 

e o preenchimento de dois formulários  
(procuração para o assessor jurídico do 
Sintufrj, não é necessário reconheci-
mento de firma) e declaração de hipos-
suficiência (que servirá para solicitar a 
isenção das custas do processo, quando 
for exigido seu pagamento), que po-
dem ser solicitados pelos telefones (21) 
3194-7100 / 3194-7124 ou pelo e-mail 
acoesjudiciais@sintufrj.org.br. 

Observações
A) Se o beneficiário não for o pensio-

nista, deverá apresentar também junto 
com a documentação 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.

Na página 2, listagem dos 3,17%
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armen Odete Antinarelli 
é a coordenadora de 
Operações Urbanas e do 

Ambiente da Prefeitura Universi-
tária. Ela é responsável por me-
tade de todo o serviço realizado 
pela Prefeitura Universitária e 
comanda com mão de ferro uma 
estrutura com centenas de traba-
lhadores do quadro e prestadores 
de serviço.  “Se o serviço foi bem 
feito, o mérito é meu e da equipe, 
mas se for mal executado, a res-
ponsabilidade é toda minha”.

Estão sob a responsabilidade 
da técnica-administrativa as di-
visões de Limpeza Urbana, Trans-
porte Público, Frota Oficial e 
Horto Universitário. Sua coorde-
nação atende também a deman-
das dos campi de Macaé e do Polo 
Xerém. Ao mesmo tempo que é 
rigorosa e exigente, fiscaliza e co-
bra, a coordenadora faz questão 
de enaltecer o trabalho da equipe 
e elogiar a dedicação de todos: 
“Tenho muitos braços direitos e 
todo mundo aqui faz tudo. Não 
dizemos “não” como resposta 
simplesmente, e dou autonomia 
para resolverem os problemas.” 

Carmen Odete está há 30 anos 
na universidade e relata que tudo 
o que aprendeu foi na instituição 
e através da experiência adqui-
rida no dia a dia. “É um conhe-
cimento que adquiri em todos 
esses anos, e não tem preço”. Ela 
chega às 9h e sai depois das 19h.  
Não para. Costuma ir para a rua 
verificar se os serviços estão sendo 
feitos corretamente. À mesa onde 
trabalha, instalada numa casi-
nha no horto, Carmen costuma 
sentar-se ao fim do dia para des-
pachar a papelada que tem que 
levar sua assinatura. 

“Às vezes chego pensando em 
sair às 16h, mas não consigo. Te-
nho responsabilidade com tudo 
isso aqui. Às 17h tenho vergonha 
de pegar a minha bolsa e ir em-
bora”, revela. A funcionária admi-
nistrativa Odicea Soares, que senta 
ao lado de Carmen Odete, diz que 
a coordenadora tem prazer no 
trabalho e é uma workaholic. “Se 
alguém tem problema liga para 
cá para ela resolver, porque sabem 
que terá resultado”, diz.

PERFIL

A dama de ferro da Prefeitura
Trajetória
Carmen Odete chegou à UFRJ 

em 1985 para trabalhar na ex-
Asufrj como responsável admi-
nistrativa, na gestão de Iraídes 
Coelho. Em 1987 foi trabalhar na 
Prefeitura Universitária, de onde 
nunca mais saiu. Passou por vá-
rias gestões, e em cada uma foi 
se aperfeiçoando na coordenação 
dos serviços prestados pela prefei-
tura à comunidade universitária.

Ela começou como secretária 
do então prefeito José Coimbra e 
depois passou a ser responsável 
por todo o pessoal dos serviços ge-
rais do Fundão. “Era responsável 
pelo pessoal, pela conferência de 
faturas, encaminhar pagamento, 
fazia tudo”. 

Quando a Prefeitura ficou 
com a responsabilidade do servi-
ço de manutenção das áreas ver-
des, Carmen também assumiu a 
empreitada. O serviço era terceiri-
zado e ao longo do tempo alguns 
prestadores foram absorvidos pela 
universidade e o contrato foi sen-
do adaptado à realidade da uni-
versidade. Carmen aprendeu as 
manhas da coleta de lixo quando 
o serviço ainda era realizado pela 
universidade com caminhão pró-
prio. Aprendeu muita coisa com 
Manoel Barbeitas, que era o chefe 
de serviços gerais, e seu Noel. 

A chefia da seção de Con-
servação e Execução do Horto 
foi alçada na gestão do prefeito 
Ivan Abreu. Na gestão da pre-
feita Maria Ângela, os serviços 
foram desmembrados e Carmen 
passou a diretora da Divisão de 
Limpeza Urbana, permanecendo 
até o início da atual gestão de 
Ivan Carmo, que tomou posse 
em setembro de 2011. Em 2012, 
já como coordenadora de Opera-
ções Urbanas e do Ambiente, ela 
assumiu também a coordenação 
da execução dos projetos de pai-
sagismo da Cidade Universitária 
e a produção de mudas da UFRJ.

Produção própria 
Uma das grandes conquistas 

da equipe foi a compostagem 
vegetal. Todos os resíduos natu-
rais – folhas, galhos, troncos – 
são levados ao Horto para serem 

transformados em terra. “Foi um 
dos nossos grandes avanços. Não 
compramos mais terra e a prefei-
tura deixou de gastar com isso. 
Toda a terra que utilizamos no 
plantio nós produzimos. É mérito 
da equipe”, destaca Carmen. Ou-
tra conquista ressaltada por ela 
é a produção própria de mudas. 
“Tudo o que é plantado na UFRJ 
sai daqui”.

Serviços
A Divisão de Limpeza é respon-

sável pela coleta de resíduos, ma-
nutenção e limpeza de logradou-
ros, roçada, capina e manutenção 
do Terminal Rodoviário. A Divisão 
de Transporte Público planeja a 
operação do sistema viário dos 
campi e coordena os serviços de 
transporte integrado, intercampi, 
Macaé e Xerém. A Divisão da Fro-
ta Oficial coordena a operação da 
frota oficial da UFRJ, atendendo às 
solicitações acadêmicas por solici-
tação de veículos e emergências. 
Estas divisões têm diretores opera-
cionais, que estão sob a coordena-
ção geral de Carmen.

O Horto Universitário conta 
com a Seção de Execução de Paisa-
gismo, que faz o planejamento dos 
jardins da UFRJ. Quando assumiu 
o horto em 2010, Carmen decidiu 
abrir suas portas para a comuni-
dade universitária. “As pessoas não 

podiam entrar. Na minha gestão 
as portas ficam abertas. A primei-
ra coisa que fiz foi clarear o horto 
colocando cercas vivas. Agora, as 
unidades e os professores podem 
utilizá-lo para suas pesquisas”.  

Além do trabalho das divisões, 
a coordenação de Operações Urba-
nas e do Ambiente realiza serviço 
preventivo de dengue, catação de 
caramujo africano, desratização e 
controle fitossanitário da colônia 
de cupim do Parque do Catalão. 
“Modestamente digo que somos 
responsáveis por 50% da Prefeitu-
ra, mas dentro de tudo o que fa-
zemos posso dizer que carregamos 
80% dela”, diz Carmen. 

A eficiência dos serviços rea-
lizados é atribuído pela coorde-
nadora à existência de um bom 
termo de referência, fundamental 
para qualquer contrato. Estes ter-
mos foram sendo aperfeiçoados 
ao longo do tempo e muitos fo-
ram elaborados pela própria Car-
men. O termo de referência, ela 
explica, é como se fosse o plano 
diretor. Nele são relacionados e 
discriminados todos os serviços 
que precisam ser executados. 

Exemplo
A Prefeitura Universitária da 

UFRJ ensina seu know how a ou-
tros prefeitos de universidades. A 
coleta seletiva, que também in-

clui a reciclagem, tornou-se um 
exemplo. “Fazemos intercâmbio 
entre as prefeituras universitárias 
para mostrar como trabalhamos. 
Eles querem sempre saber como 
coletamos o lixo dos hospitais”. 
Segundo Carmen, “a prefeitura 
da UFRJ faz coleta de resíduos de 
forma geral, coleta de resíduos ex-
traordinários que é o resíduo sóli-
do urbano, doméstico, e coleta dos 
resíduos dos serviços de saúde”.

Orgulho
Apaixonada pelo trabalho na 

instituição, a coordenadora decla-
ra que só tem compromisso com 
a universidade: “Sou casada com 
a UFRJ. Sempre disse isso. Toda 
minha sobrevivência sai daqui. 
Se tem um marido para quem eu 
rendo homenagem é a UFRJ. É por 
ela que eu me sinto gente, útil, 
produtiva. Isso aqui é a minha 
cachaça! É a minha motivação!”. 

Carmen Odete lembra que o 
campus do Fundão era um imen-
so matagal, e graças ao trabalho 
feito a realidade é muito diferen-
te. E dá o seu recado:  “A cidade 
universitária está mais colorida, 
bonita e mais limpa. O que pre-
cisamos é que as pessoas respei-
tem o meio ambiente e tenham 
cuidado com o campus. É o nosso 
espaço e o nosso dinheiro envol-
vido, pois pagamos por tudo”.

C

CARMEN Odete (à frente) com profissionais das equipes sob sua responsabilidade  

PARTE das centenas de trabalhadores que, ao lado de Carmen Odete, realizam a maioria dos serviços a cargo da Prefeitura da UFRJ

Fotos: Renan Silva 14/8/2013
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150 anos

Seminário e homenagens no aniversário 
da Biblioteca do Museu Nacional 

Carências da unidade 
Edson Vargas da Silva conta que a bibliote-

ca tem hoje em torno de 500 mil exemplares, 
entre eles obras raras importantes, como 
Historia Naturale, de 1481, a mais antiga 
do acervo.

“Atualmente, a biblioteca dispõe de um 
importante projeto de digitalização para 
conservação e disponibilização da obra na 
internet”, informa Edson, com orgulho, 
acrescentando que “de qualquer lugar você 
pode consultar a obra pela internet”.  

Antes de ser transferido para as novas 
instalações, em 1989, o acervo ocupava a 
parte superior do prédio do Museu e enfren-
tava problemas estruturais, inclusive goteiras, 
disse Edson.

Segundo ele, a situação com a mudança 
melhorou muito, mas o prédio, embora seja 
relativamente novo, precisa de manutenção. 
Além disso, há necessidade de mais pessoal. 
A equipe é formada por 23 pessoas: 7 biblio-
tecários e 16 auxiliares.

Edson ingressou na equipe como esta-
giário, aos 18 anos. Gostou tanto que estudou 
biblioteconomia, se formou e passou no 
concurso para a UFRJ, onde está desde 1977.

Marcelo Francisco de Souza é auxiliar 
administrativo há 25 anos na biblioteca e 
trabalha na digitalização de obras raras. Ele 
afirmou que se sente gratificado pelo trabalho 
que realiza e acrescenta que “é preciso amor 
para lidar com livros raros”. E fez questão de 
divulgar o site da Biblioteca Digital: http://
www.obrasraras.museunacional.ufrj.br/.

Antônio Carlos Gomes de Lima foi lembra-
do, assim como Marcelo, pelo ex-diretor Costa. 
Assistente em administração, está há 33 anos 
na biblioteca, e ciceroneou a equipe do Jornal 
do Sintufrj pelos corredores da unidade. Ele 
apontava com segurança as obras guardadas 
e contava casos, como o roubo de obras raras 
em 2006, entre elas gravuras do século XVI e 
XIX e outros documentos valiosos, quando 
apenas uma parte das obras foi devolvida. 

Contribuições valiosas
Leandra Pereira disse que foi de dona 

Dulce Fonseca, diretora de destaque e au-
tora do livro lançado nas comemorações 
do centenário da biblioteca contando a 
história da unidade, a responsabilidade, 
em 1975,  pela elaboração do projeto de 
modernização e atualização das técnicas 
biblioteconômicas. 

Leandra lembrou também a conquista, 
em 1989, de um prédio próprio, no Horto 
Botânico do Museu Nacional, para insta-
lação da biblioteca, com suas inúmeras 
coleções. Em 2008, teve início o processo 
de preservação digital de todo o acervo.

Elogio ao fazer 
Participaram da mesa de abertura do 

evento Lorelai Kury, o ex-diretor Arnaldo 
Costa, a diretora do Museu Nacional, 
Claudia Rodrigues, e a coordenadora 
do Sistema de Bibliotecas e Informação 
da UFRJ (Sibi), Paula Maria Abrantes 
Cotta de Mello.

Paula Maria destacou o projeto de 
digitalização do volumoso acervo. Arnaldo 
Costa contou que era estudante quando 
conheceu a Biblioteca do Museu Nacional. 
As lembranças dele daquela época se con-
centram nas pessoas com quem conviveu 
– como “Joaquim e José Arimatéia, capazes 
de localizar livros nos pontos mais difíceis 
e extremamente atenciosos,” e Antônio 
Carlos e Marcelo de Souza, “que prestam 
serviço com eficiência e prazer de estar 
conosco”.    

A diretora Claudia Rodrigues disse que 
novas tecnologias, como a internet, mu-
daram o perfil do cientista, mas que ela, 
como leitora inveterada, nunca deixou de 
ter relação com a biblioteca e com os livros. 
“Não existe biblioteca sem bibliotecários 
gentis, zangados, que brigam com a gente 
quando fazemos barulho. De certa forma 
é a partir daí que a gente começa a iniciar 
um pouco da nossa postura científica de 
pesquisadores”, acredita. 

Homenageados
Entre os homenageados pela direção do 

Museu está a bibliotecária Dulce Fonseca, 
formada pelo primeiro curso superior de 
Biblioteconomia no país e que iniciou sua 
carreira na Biblioteca do Museu Nacional 
em meados dos anos 1950. Ela chefiou a  
biblioteca entre 1962 e 1988, foi responsá-
vel pelo início da automação do acervo e 
participou da constituição do Sistema de 
Bibliotecas e Informação da UFRJ, lutando 
também pela conquista do prédio exclusivo 
para a biblioteca. Dona Dulce aposentou-se 
em 1989 e faleceu em janeiro de 2012. Foi seu 
filho, Eduardo Bandeira, analista de sistemas 
da biblioteca, quem recebeu a homenagem. 

“Essa homenagem se refere às pessoas 
que marcaram sua passagem pela história 
da biblioteca”, disse Claudia Rodrigues, 
chamando José Edvaldo da Cruz dos 
Santos, que esteve apenas sete anos na 
biblioteca (foi porteiro de 2005 até sua 
aposentadoria, em setembro de 2012), mas 
pela extrema simpatia e compromisso com 
que cumpriu seu trabalho na instituição 
deixou muitas saudades. “Deus abençoe a 
todos”, retribuiu, emocionado.

Orgulho – “Toda a minha traje-
tória profissional foi dedicada à biblio-
teca, que faz parte de uma instituição 
centenária, e a ligação e o carinho com 
acervo serão eternos. Sou bibliotecária 
técnica-administrativa da UFRJ com muito 
orgulho. O carinho por essa instituição me 
acompanhará para sempre”, disse Vera de 
Figueiredo, que ingressou na universidade 
em 25 de agosto de 1975 e se aposentou 
em janeiro de 2010.

“É muito gratificante. Tudo que fa-
zemos com amor vale a pena”, disse José 
Edvaldo, 71 anos, que ingressou no Museu 
Nacional em 1970 e trabalhou por 42 anos, 
sete dos quais na portaria.

A diretora também homenageou os 
ex-chefes da biblioteca a partir de 1998, e  
concluiu lembrando a importância do tra-
balho do atual chefe, Edson Vargas da Silva. MARCELO e Antônio Carlos 

EDSON Vargas da Silva

                     s 150 anos da Bi-
blioteca do Museu Nacional foram 
comemorados com um seminário 
especial sobre o acervo de obras 
raras, no dia 19, e homenagem aos 
profissionais que dedicaram a  vida 
à instituição. Leandra Pereira de 
Oliveira, bibliotecária responsável 
pelo setor de Obras Raras e chefe 
substituta, abriu o evento contando 
a história da Biblioteca, que fica na 
Quinta da Boa Vista, no bairro de 
São Cristóvão. 

De acordo com a funcionária, 
o ponto de partida para a oficia-
lização da Biblioteca do Museu 
Nacional, em 11 de junho de 1863, 
foi a reunião dos cerca de mil livros 
existentes no museu com o acervo 
de dois mil volumes da Comissão 
Científica de Exploração, formando 
uma biblioteca especial em Ciências 
Naturais. 

A historiadora Lorelai Kury, pro-
fessora e pesquisadora em História 
das Ciências da Casa de Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), expôs detalhes 
pitorescos e curiosos da expedição 
da Comissão Científica do Império, 
fundamental para a formação do 
acervo da biblioteca. 

Pioneiro – Faz parte da histó-
ria da biblioteca ter tido em seus 
quadros o primeiro bibliotecário 
concursado no país e patrono da 
profissão, Manuel Bastos Tigre. 

O

Fotos: Renan Silva - 19/8/2013
LEANDRA Pereira de Oliveira: 
conduziu o seminário e relembrou a 
história da Biblioteca
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