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Todos ao Consuni 5ª-feira, dia 5
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Dirigentes da Fasubra defenderam no Consuni o projeto da 
entidade para os HUs, numa sessão em que os entreguistas da 
autonomia universitária e dos HUs mais uma vez tentaram iludir 
alienados a construir um cenário cor de rosa para conquistar votos 
e aprovar a Ebserh. Página 7 

 O I Sintae, que foi incorporado à Jornada de Lutas da Fasubra, 

A luta em defesa dos HUs e contra a ebserh continua. Mas tudo indica que o 
desfecho desta batalha será na sessão do Conselho Universitário de quinta-feira, 

dia 5, às 10h. Temos que ocupar o Consuni e garantir que a UFRJ mantenha 
a autonomia universitária. 

Semana de muitas atividades, mobilizações e lutas 
agitou os técnicos-administrativos e se consolidou como o evento 
que irá evidenciar a produção intelectual da categoria anualmente. 
Páginas 4, 5 e 6   

Sintufrj fecha uma das entradas de acesso ao Fundão e faz 
passeata da Prefeitura Universitária até o CCMN, numa ação 
sindical pelo Dia Nacional de Luta e Paralisação. Página 3

Dia Nacional de Luta e 
Paralisação – a direção sindial 
fecha a principal via de acesso 
à Cidade Universitária 
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DOIS PONTOS

Os coordenadores do Sintufrj 
Francisco Carlos e Celso Procópio 
estiveram, no dia 15, no Terminal 
Rodoviário do Fundão e consta-
taram que o ônibus 936, Campo 
Grande-Fundão, não respeita os 
usuários. Os passageiros esperam 

Linha 936 desrespeita usuários  

Os trabalhadores do HU, da 
Faculdade de Odontologia e de 
uma parte do Centro de Ciências 
da Saúde (CCS) estão indignados 
com a ação dos agentes da Prefei-
tura do Rio de Janeiro: é só piscar 
que eles multam. Um exemplo foi 
o que ocorreu com a bióloga do 
Serviço de Anatomia Patalógica 
do HU, Sonia Oliveira Souza, no 
dia 16 de agosto.

No mesmo dia em que passou 
a valer a proibição de estacionar 
na Rua Bruno Lobo (próxima ao 
Poeirão), os agentes municipais 

Multas no Fundão irritam trabalhadores 
passaram a multar os motoris-
tas que há anos costumavam 
parar no local. Uma das vítimas 
foi a bióloga com 30 anos de HU. 
Ela vai recorrer da notificação 
de autuação que já chegou pelo  
Correio.

Não sabia
Sonia contou que não sabia 

da proibição de estacionar no lo-
cal e apenas cumpriu uma rotina 
de anos. Depois ficou sabendo que 
a Divisão de Atividades Gerenciais 
(DAG), do HU, somente havia en-

viado por e-mail essa informação 
a todos os setores de trabalho na 
manhã do dia 16. Mas quando ela 
chegou no laboratório e abriu a 
caixa eletrônica pessoal de men-
sagens, o seu carro já havia sido 
multado. O mesmo ocorreu com 
um profissional da necrópsia.

Segundo Sonia, os trabalha-
dores da UFRJ são obrigados a 
parar seus carros na rua porque 
não contam com estacionamen-
to. Drama vivido, inclusive, por 
familiares de pacientes, princi-
palmente da pediatria.   

O Sintufrj, em parceria com 
a Coordenação de Políticas de 
Saúde do Trabalhador (CPST, ex-
DVST) e através do Programa de 
Combate à Hepatite C, promove, 
na terça-feira, dia 3, das 9h às 
14h, na Vila Residencial (sede da 
AmaVila), testagem de preven-

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

AA da 
UFRJ

Saúde do trabalhador 
ção à hepatite C, acompanhada 
de orientações preventivas, com 
profissionais da área de saúde. 
Também haverá verificação de 
pressão, glicemia e de colesterol.

Nesse mesmo dia, horário e 
local ocorrerá a reunião de apo-
sentados do Sintufrj.

LONGAS filas se formam no ponto do ônibus, no Fundão 

SONIA com as 
notificações por 
estacionamento 
irregular

Fotos: Renan Silva

Dia 3
• Reunião dos aposentados 

na Vila Residencial, às 10h. 
Local: Associação de Morado-
res (AmaVila). 

• Reunião dos trabalhadores 
do Museu Nacional com a di-
reção sindical, às 10h.

• Reunião das entidades no 
Sintufrj, às 16h (todos em de-
fesa dos HUs).

Calendário de 
atividades

Dia 4
• Reunião com os carava-

neiros, às 10h, no Espaço Cul-
tural do Sintufrj.

• Mesa de debate na Coppe, às 
11h. Local: auditório principal G3.

Dia 5
• Todos na sessão do Consu-

ni, às 9h, em defesa dos HUs e 
contra a Ebserh.

até 40 minutos pelo coletivo, e o 
ponto nem sequer é coberto.

 A situação de desrespeito foi 
confirmada pelos passageiros 
Edna dos Santos Ferreira de Faria, 
Vanessa Ferreira de Faria, José Néia 
Costa, Ronaldo da Conceição, 

que é aposentado da UFRJ, Jorge 
Campos, Jackson Manoel, Andréa 
Teles e Ana Léa.

O Sintufrj espera que com 
esta denúncia sejam pelo menos 
melhoradas as condições do ponto 
do coletivo no terminal. 

A presidente do Conselho 
Diretor da Caixa de Assistência 
Universitária do Rio de Janeiro 
(Caurj), no uso da atribuição 
que lhe confere o artigo 12, “c”, 
do estatuto da entidade, convo-
ca reunião da assembleia geral 
extraordinária da Caurj, nos 
termos do artigo 30 do estatuto, 
a realizar-se no dia 18/9/2013, 
no Centro de Tecnologia, bloco 
G, sl 122, Av. Horácio Macedo, 
Fundão, às 9h, em primeira 

Assembleia geral da Caurj
convocação, com quórum mí-
nimo de 30% dos associados ti-
tulares, ou às 9h30, em segun-
da convocação, com qualquer 
quórum, com a seguinte pauta: 
eleição do Conselho Diretor e 
assuntos gerais. 

Rio de Janeiro, 
30 de agosto de 2013.

Marylena Barreiros Salazar
Presidente do Conselho Diretor
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DIA DE LUTA

Na sexta-feira, 30 de agosto, 
Dia Nacional de Luta e Parali-
sação, a direção sindical lide-
rou o fechamento do acesso à 
Cidade Universitária pela Ave-
nida Brigadeiro Trompowski. A 
ação teve início às 6h e foi en-
cerrada por volta das 9h. 

 Os militantes abriram uma 
enorme faixa contra a privati-
zação da saúde pública e pela 
manutenção dos hospitais uni-
versitários sob controle da UFRJ, 

impedindo o tráfego de veículos 
na via. Foram menos de duas 
horas de mobilização, mas o su-
ficiente para provocar engarra-
famento na Avenida Brasil e na 
Linha Vermelha.

“Tartaruga de 
casco para baixo”  
Em carreata ao estilo tar-

taruga de casco para baixo, os 
sindicalistas e militantes de 
base seguiram pelo Fundão até 

o Centro de Ciências Matemáti-
cas e da Natureza (CCMN), bu-
zinando e agitando bandeiras.

Com essas manifestações, o 
Sintufrj marcou o encerramento 
da Jornada Nacional de Lutas da 
Fasubra – deflagrada para pres-
sionar o governo a atender a nossa 
pauta de reivindicações e para reti-
rar do Congresso Nacional projetos 
contra os trabalhadores, como o PL 
92/2007, que aprofunda a precari-
zação do Estado – e o Dia Nacional 

• 10% do PIB para a Educa-
ção pública, já!; 

• 10% do PIB para a Saúde 
pública, já!; 

• Autonomia, só com democra-
cia, democratização das IES; 

• Revogação da Ebeserh e for-
talecimento do 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 e prisão para os 
mensaleiros; 

• Resultados concretos com ga-
nhos para a categoria (sem mais 
adiamento) em todos os GTs do 
acordo de greve: Democratização, 

de Luta e Paralisação, organizado 
pelas centrais sindicais. 

Sintufrj no Sintae
Depois de encerrada a ação de 

fechamento da via e da carreata, 
a direção sindical e colaborado-
res foram ao CCMN participar 
das atividades do último dia do I 
Seminário de Integração dos Téc-
nicos-Administrativos da UFRJ (I 
Sintae), evento que aglutinou a 
categoria e foi incorporado ao 

calendário da Jornada de Lutas 
da Fasubra.  

A última mesa de debate do I 
Sintae discutiu o tema “PCCTAE, li-
mites e perspectivas na ótica do mo-
vimento dos téncicos-administrati-
vos em educação da UFRJ”, e um 
dos palestrantes foi o coordenador-
geral do Sintufrj Francisco de Assis. 

Nas próximas edições do 
Jornal do Sintufrj continuare-
mos a publicar os debates e tra-
balhos da categoria. 

Esta é a pauta específica da Fasubra que 
diariamente é protocolada no MEC e no MPOG: 

Terceirização, Racionalização e  
Dimensionamento, Reposiciona-
mento dos Aposentados; 

• Ampliação dos turnos con-
tínuos em todas as Ifes para 
atender por mais tempo a comu-
nidade universitária e a socieda-
de, com jornada de trabalho de 
30 horas garantida pelo decreto 
4836/2003; 

• Equiparação dos benefícios 
sociais com o maior valor prati-
cado nos SPFs; 

• Concurso público já, pelo 
RJU, para todos os níveis da 
nossa categoria; 

• Paridade entre ativos e apo-
sentados. 

• Definição da data-base em 
1º de maio; 

• Política permanente com re-
posição inflacionária, valoriza-
ção do salário-base e incorpora-
ção das gratificações; 

• Cumprimento, por parte do 
Governo, dos acordos e protocolo 
de intenções firmadas; 

• Contra qualquer reforma que 
retire direitos dos trabalhadores; 

• Retirada dos PLs, MPs e decre-

Pauta dos SPFs – Campanha Salarial 2013: 

tos contrários aos interesses dos 
servidores públicos, supressão do 
artigo 76 da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias, que define o prazo 
até 31/8 para encaminhar proje-
tos de lei que reestruturam a car-
reira e concedem qualquer tipo 
de reajuste aos trabalhadores; 

• Paridade entre ativos, aposen-
tados e pensionistas; 

• Liberações para o exercício do 
mandato classista. 

Sintufrj fecha um dos acessos 
ao Fundão por três horas

Fotos: Renan Silva 30/08/2013

CARREATA para o trânsito no campus  

ENGARRAFAMENTO provocado pelo fechamento do acesso à Cidade Universitária

DIRIGENTES e militantes que lideraram a ação no Fundão
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I SINTAE

Técnicos-administrativos mostram produção intelectual

Seminário de Integração dos 
Técnicos-Administrativos 
em Educação: Gestão Pú-

blica e Universidade (I Sintae), 
realizado entre 27 e 30 de 
agosto, no Centro de Ciências 
Matemáticas e da Natureza 
(CCMN), foi muito mais que um 
fórum de integração. O evento 
transformou-se numa mostra 
da capacidade de elaboração e 
produção da categoria na UFRJ.

O I Sintae foi pensado pela 
Pró-Reitoria de Pessoal seguindo 
rigorosas regras acadêmicas con-
vencionais utilizadas em simpó-
sios. O rigor na organização e 
elaboração das regras estimulou 
mais de 500 profissionais a se 
inscreverem para participar das 
palestras, mesas temáticas, ses-
sões orais e exposição de pôsteres. 

“Nossa categoria batalha e, 
além de trabalhar, estuda em 
diferentes níveis. Estamos perto 
de chegar aos 1.000 mestres, e 
já passamos dos 120 doutores. 
Sabemos da produção acadêmica 
realizada e estamos cientes da 
necessidade de conhecer e es-
timular essa produção”. Assim 
definiu o pró-reitor de Pessoal, 
Roberto Gambine, a iniciativa 
de organizar o I Sintae na apre-
sentação escrita do Caderno de 
Resumos, que reúne 64 trabalhos 
sobre gestão pública e universi-
dade e 33 sobre ensino, pesquisa 
e extensão. 

Além de uma revista eletrô-
nica com os trabalhos, a PR-4 
pretende publicar o resultado 
do seminário e, mais adiante, 
criar uma publicação regular 
sobre as propostas que surgiram 
no evento.

Derrubando castas
Na abertura, o superin-

tendente de Pessoal, Agnaldo 
Fernandes, agradeceu o apoio à 
equipe da PR-4, aos estagiários 
e, especialmente, ao grupo res-
ponsável pela organização: Ana 
Paula de Paulo, Gustavo Cravo, 
Karina Guedes e Rita Cavaliere. 
Araceli Cristina Ferreira, pró-
reitora de Gestão e Governança, 
disse que alguns trabalhos 
apresentados poderiam ser objeto 
de discussão interna e refletir 
em mudanças nas formas de 
trabalho na universidade e que 
iria chamar os autores para con-
versar. O pró-reitor de Extensão, 
Pablo Benetti, afirmou que a 
iniciativa estava na contramão 
das lógicas dominantes da uni-
versidade onde há castas. Mas ele 
acredita que agora “os caminhos 
estão sendo abertos”.

Evento organizado pela PR-4 mobilizou todos os campi e a qualidade dos trabalhos 
apresentados confirmou o profissionalismo e a dedicação da categoria à UFRJ 

Roberto Gambine fez questão 
de marcar posição em relação à 
tentativa de alguns grupos em 
ferir a autonomia universitária. 
Para ele, a Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh) 
é um balão de ensaio para um 
novo modelo em que a lógica é 
a adoção do trabalho celetista. 
“A instituição universitária não 
pode estar à mercê da lógica de 
mercado e tem que ser parte do 
Estado. Quando a gente realiza 
este seminário, vê que pode ser 
diferente” , apontou.

Maioria contra a Ebserh
O primeiro debate sobre 

Gestão Pública e Universidade 

abordou temas polêmicos: as 
arbitrariedades dos órgãos de 
controle externo, o desrespeito à 
autonomia e a imposição da Eb-
serh. Segundo Araceli Cristina, 
a UFRJ passa por um momento 
difícil, com insegurança não 
apenas por causa dos órgãos 
de controle, mas da mídia, 
porque a sociedade parte da 
premissa que os servidores não 
são honestos. Para ela, a UFRJ 
deve levar aos órgãos de controle 
uma maneira diferente de olhar 
a universidade pública. 

“O conceito de eficácia 
em empresas privadas é dado 
por um parâmetro: o lucro 
máximo. Essa não é a função 

de uma instituição pública. A 
lógica do setor público não é 
lucro máximo. Nossa função 
é republicana. Não queremos 
uma universidade submetida 
à ética da empresa privada”, 
disse Carlos Vainer, coordenador 
do Fórum de Ciência e Cultura.

O coordenador-geral  do 
Sintufrj  Francisco de Assis 
ponderou que a  categoria 
precisa avançar e ocupar os 
espaços institucionais como 
trabalhadores que realizam um 
trabalho de qualidade. “Esta-
mos aumentando em número, 
mas ocupando pouco os espaços 
de decisão”, disse, remetendo 
à cultura da época da cátedra 

Embora sejam evidentes os 
méritos do evento, a coordenação 
do Sintufrj levanta uma questão. É 
inegável, na história dos servidores 
técnico-administrativos, a impor-

quando tratavam os servidores 
como serviçais. “Rompemos 
com essa barreira quando 
conquistamos na luta nossa 
identidade como trabalhadores 
em educação”, concluiu.

Muitas críticas 
“Sou contra o contrato de 

prestação de serviço com esta ou 
qualquer outra empresa que im-
plique abdicação da autonomia 
universitária, condição essencial 
para que cumpra seu papel”, 
disse Carlos Vainer. 

“Nosso hospital tem pro-
blemas de gestão, sim. Sou 
favorável a um contrato com 
tempo determinado. Mas acho 
que neste momento a Ebserh 
pode ajudar a universidade a 
dar uma equilibrada nos nossos 
hospitais”, disse Araceli Cristina.

“Acho que a Ebserh traz 
enormes problemas para a 
universidade. Cria uma outra 
relação de trabalho, um outro 
modelo de remuneração em 
paralelo ao dos nossos docen-
tes e técnicos-administrativos. 
Outro modelo de subordinação, 
quando parte de sua estrutura 
vai atender uma empresa. Im-
plode a relação institucional; 
30% do Centro de Ciências da 
Saúde vai sair da universidade 
para a Ebserh. Não traz dinheiro 
novo: o dinheiro da Ebserh é 
da universidade e do Rehuf, 
e pior: divide a universidade. 
Vai rachar esta universidade”, 
apontou o pró-reitor de Pessoal.

Muitos gols, mas algumas bolas fora

tância da sua entidade sindical na or-
ganização das lutas da categoria pela 
conquista de ocupação de espaços 
nos órgãos de decisão da instituição 
como da carreira. Por isso, a Reitoria 

sempre reservou um espaço nas mesas 
de eventos para representantes da 
direção do Sindicato. Mas isso não 
ocorreu no I Sintae. “Temos um semi-
nário de integração de trabalhadores 

técnico-administrativos, mas não 
temos todas as mesas compostas pela 
categoria. Continuamos serviçais?”, 
questionou o coordenador-geral 
Francisco de Assis.

EVENTO foi sucesso de público e de participação da categoria nas palestras e apresentação dos trabalhos

CARLOS Vainer, Agnaldo Fernandes, Araceli Cristina e Roberto Gambine

Fotos: Renan Silva 27/08/2013

 I
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I SINTAE

Cristiana de Barcellos 
Passinato, do Instituto de 
Química, apresentou, em pôster, 
sua pesquisa “Aulas expositivas 
com o tema iogurte – processo de 
produção e benefícios à saúde – 
em escolas estaduais”, programa 
que atraiu o interesse dos jovens 
pelo conhecimento científico, 
sobre a produção do iogurte a 
benefícios para a saúde.

Ela questionou, durante o 
debate, a inserção das empre-
sas privadas na esfera pública: 
“Perguntei se é positiva ou 
negativa e como a gente pode 
evitar ser suprimido por um mo-
delo neoliberal que a gente não 
queira adotar na universidade”, 
reproduziu Cristiana. Sobre o 
seminário, achou a iniciativa 
incrível: “Estou começando uma 

Expositores elogiam a iniciativa da PR-4

DURANTE quatro dias os técnicos-administrativos ocuparam o CCMN expondo produções intelectuais elaboradas para o evento 

Fotos: Renan Silva 28/08/2013

Marco Antônio Vieira, 
técnico em assuntos educa-
cionais, apresentou o pôster 
“Museu Nacional: visitantes 
ilustres”. Ele trabalha na seção 
Memória e Arquivo com docu-
mentação histórica da unidade. 
“A gente está apresentando o 
Museu como um cartão de visi-
tas da UFRJ”, explicou mostran-
do fotos e registros de visitantes 
ilustres. “Estou achando ótimo 
o seminário. Foi muito bom, 
porque é preciso juntar forças. 
Acho que vai dar um resultado 
muito positivo”, concluiu.

“Organização ortográfica e 
redação em atividades públicas” 
foi o tema que André de Sá 
Rosendo da Silva, técnico em 
assuntos educacionais do Polo 
de Macaé, apresentou na sessão 
oral no dia 28, assim como uma 
proposta de implementação de 
curso para ambientar o servidor 
nas rotinas, documentos e ati-
vidades relativas ao trabalho. O 
seminário, a seu ver, deu visibi-
lidade à produção dos técnicos-
administrativos. “Mostra que os 
servidores têm grande potencial 
de produzir conhecimento”, disse.

nova fase da minha atividade, 
saindo do estágio probatório. 
Então, participar com um tra-
balho nesse momento histórico 
é importante para mim como 
servidora”, afirmou.

Gustavo Cravo, da equipe 
de organização, estava feliz com 
o sucesso do evento e agradeceu 
a divulgação feita pelo  Jornal 
do Sintufrj, que, segundo ele, 
contribuiu para o aumento 
do número dos inscritos nos 
últimos dias que antecederam 
a abertura do seminário.    

Marli Rodrigues ,  da 
Faculdade Letras, lamentou 
que os técnicos-administrativos 
não tenham sido liberados para 
participar integralmente do 
seminário. Ela só pôde assistir a 
uma apresentação de trabalho. 

ANDRÉ Rosendo da Silva

CRISTIANA de Barcellos Passinato

MARCO Antônio Vieira e 
seus visitantes ilustres

Projeto: Educação Socioam-
biental e Sustentabilidade da Pre-
feitura da UFRJ. Autora: Dulce de 
Lima Bernardo. Coautora: Janete 
da Silva Moreno Martins. 

 Objetivo: Desenvolver uma polí-
tica de educação ambiental voltada 
para o desenvolvimento  sustentável 
da Prefeitura da UFRJ. Promover 

ação continuada  para formação de 
uma consciência em relação à im-
portância da preservação do meio 
ambiente. Promover, ainda, o desen-
volvimento de práticas  sobre susten-
tabilidade ambiental. Nesse sentido, 
atuar para alcançar a sustentabi-
lidade ecológica equitativamente. 
Para tal objetivo, será necessário 

trabalhar novos valores culturais 
e éticos, bem como reorganizar 
os nossos estilos de vida buscan-
do implementar uma educação 
voltada para mudanças de valores e 
conceitos no âmbito da administra-
ção pública, planejando o futuro, 
através de uma revisão do passado 
e compreendendo o presente.

JANETE da Silva Moreno Martins e Dulce de Lima Bernardo
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delegado de base

O processo de escolha, pela ca-
tegoria, dos seus representantes na 
base começou pela UFRJ-Macaé. 
A diretoria do Sintufrj priorizou 
o campus por causa da distância. 
Mas assim que a Pró-Reitoria de 
Pessoal entregar à entidade a rela-
ção dos sindicalizados por unida-
de, imediatamente a direção sin-
dical publicará o edital de eleição 
dos delegados sindicais do restante 
de sua base. 

Disputa em Macaé
A eleição na UFRJ-Macaé ocor-

reu de 19 a 21 de agosto. Duas 
chapas concorreram ao pleito: 

Chapa 1
Titular: Fábio do Nascimento 

Porto e Mariana Gomes M. Magal-
di da Silva. Suplentes: Luiz Alberto 
Diniz do Nascimento e Camilla 
Medeiros Macedo da Rocha.

Chapa 2
 Titular: Milton Sergio S. Ma-

deira e Wlamir Lobato B. Junior. 
Suplentes: Hamilton Ramos e 

Sintufrj começa eleição pela UFRJ-Macaé

A direção do Sintufrj foi ao Cen-
tro de Tecnologia, dia 28 de agosto, 
para reunir-se com os funcionários 
da Escola de Química e do Instituto 
de Física. O pedido partiu dos técnicos-
administrativos, que precisavam de 
explicações sobre algumas questões, 
tais como aumento da tabela salarial, 
incentivos à qualificação e capaci-
tação, mandado de injunção, ações 
judiciais e isonomia de benefícios.

A reunião foi comandada pelas 
coordenadoras Carmen Lucia, de 
Comunicação, e Ana Célia, de Edu-
cação, Cultura e Formação Sindical, 
e com participação dos apoiadores 
Geraldo Teotônio, Fátima Rosane 
e Nelson Marins. Eles distribuíram 
a cartilha da Fasubra sobre a Lei 
11.091/2005, que instituiu o Plano 
de Carreira dos Cargos Técnico-
Administrativos em Educação (PCC-
TAE), e a tabela salarial com as con-
quistas da greve de 2012 (aumento 
de 5% em três anos, aumento do step, 
que é a diferença entre as classes, in-
centivo à qualificação e capacitação 
para todos), acompanhada de uma 
minuciosa explicação de cada item 
pela diretoria.

Reuniões abertas
 A direção do Sintufrj chamou a 

setorial

Sindicato se reúne com os trabalhadores da Química e Física
atenção para a participação da cate-
goria nos fóruns da entidade e fez um 
convite para as reuniões de diretoria 
que ocorrem semanalmente. “Geral-
mente fazemos as reuniões às quin-
tas-feiras, mas, quando temos ativida-
de, ela é transferida para sexta-feira. 
Nossa gestão é transparente e aberta. 
Vocês podem nos procurar no Sindi-
cato quando precisarem. Estamos à 
disposição”, disse Carmen Lucia.

Insalubridade
As coordenadoras também de-

ram explicação sobre o mandado de 
injunção – ação conquistada pela 
Fasubra que permitiu ao servidor 
técnico-administrativo da universi-
dade a contagem de tempo de servi-
ço em área ou função insalubre para 
a aposentadoria.  Elas esclareceram 
que a portaria de 24 de junho, que 
congelou os procedimentos para li-
beração da aposentadoria com con-
tagem de tempo insalubre, no que se 
refere ao mandado de injunção, não 
está mais valendo por enquanto. En-
tão, quem ainda não se movimen-
tou para isso deve agir.

“Quem não entrou deve entrar 
com o pedido de contagem de tempo 
no setor de pessoal de sua unidade. 
Quem já entrou e o processo ainda 

está na unidade deve solicitar que 
seja encaminhado para a Pró-Rei-
toria de Pessoal”, orientou Carmen 
Lucia. “Vocês não podem deixar o 
processo parado na seção de vocês. 
Devem pedir para encaminhar para 
a PR-4”, reforçou Ana Célia.

Dúvidas
Outras dúvidas dos funcionários 

referiam-se às ações judiciais e ao 
aumento do vale-refeição. A direção 
explicou que algumas ações preci-
sam ser tratadas com muito cuidado 
devido às investidas do governo para 

cortar os percentuais conquistados 
para a categoria, e informou que está 
dando celeridade à execução do pro-
cesso dos atrasados dos 3,17%. Quan-
to ao vale-refeição, foi explicado que 
a reivindicação da Fasubra é a equi-
paração com os poderes Legislativo e 
Judiciário, o que passou a ser deno-
minado “isonomia de benefícios”. 
Os funcionários do Poder Executivo 
ganham R$ 300,00 contra R$ 800,00 
dos outros dois Poderes da União.

Prestação de contas
Em relação à prestação de con-

tas da entidade, as coordenadoras 
explicaram que já foram prestadas 
informações, no Jornal do Sin-
tufrj, sobre a situação estrutural 
do Sindicato por meio do encarte 
Relatório de Transição, publicado 
na edição de 22 de julho de 2013. 
Já no que diz respeito ao Balanço 
Financeiro, este está sendo ela-
borado. Entre as iniciativas para 
atender a categoria, foi informado 
que está havendo ampliação dos 
convênios e que uma nova carti-
lha será produzida relacionando 
todos eles.

Fotos: Renan Silva

ANA Célia, coordenadora, Fátima Rosane, colaboradora, e Carmen Lucia, coordenadora

André de Sá R. da Silva.

Apuração
Logo depois de encerrado o 

processo de votação, foi feita a 
apuração dos votos. Resultado: dos 
49 votos válidos, 40 foram dados à 
chapa 1 e 8 à chapa 2. Brancos e 
nulos: 1 voto. 

A chapa 1 foi a vencedora e 
elegeu os seguintes delegados sin-
dicais de base: Titulares: Fábio do 

Nascimento Porto e Mariana Go-
mes M.  Magaldi. Suplentes: Luiz 
Alberto Diniz do Nascimento e Ca-
milla Medeiros Macedo da Rocha.

As atividades sindicais em 
Macaé foram conduzidas pelos 
coordenadores Carmen Lucia, 
Jorge Pierre, Rubens Morais e 
Marcia Farraia, e pelos colabo-
radores Fátima Rosane, Antonio 
Eduardo, Gercino Teotônio e Lu-
ciano Nascimento.

INSCRIÇÃO da chapa 1 INSCRIÇÃO da chapa 2 

APURAÇÃO dos votos foi acompanhada pelas duas chapas
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Gestão hospitalar: decisão na 5ª-feira

         

A próxima sessão do Consuni, 
que, segundo o reitor Carlos Levi, 
será convocada extraordinariamente 
para quinta-feira, dia 5, poderá de-
cidir sobre o modelo de gestão que a 
UFRJ adotará para os hospitais uni-
versitários. 

 Embora a maioria dos inte-
grantes da comunidade universi-
tária tenha se manifestado contra 
a Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh), um pequeno 
grupo – que inclui o reitor e parte 
do seu staff – defende a entrega dos 
hospitais para essa empresa. 

Modelos em debate 
A sessão do Conselho Univer-

sitário do dia 29 apenas iniciou a 
discussão sobre os modelos de ges-
tão, depois da apresentação de três 
propostas: a da Reitoria, de entrega 
dos hospitais à Ebserh; a das enti-
dades Sintufrj, Adufrj e DCE Mário 
Prata (Proposta de Modelo de Gestão 
para o Fortalecimento dos Hospitais 
Universitários, que inclui a defesa 
do Complexo Hospitalar) e a da Fa-
subra, de manutenção dos hospitais 
vinculados às universidades.

Os representantes das propostas 
tiveram 25 minutos para expor cada 
uma delas, e em seguida começou 
o breve debate. O reitor recomen-
dou que os expositores traduzissem 
o conteúdo das propostas de forma 
ampla e clara, pois a sessão extraor-
dinária que convocaria para tratar 
do assunto seria deliberativa. Por 
essa razão as comissões do Consuni 
(Ensino e Títulos, Desenvolvimento 
e Legislação e Normas) deveriam 
formular pareceres sobre as propos-
tas para o colegiado deliberar nessa 
reunião.  

Alguns conselheiros pondera-
ram que seria preciso mais tempo 
para as comissões analisarem as 
propostas, além dos relatórios apre-
sentados pelo Grupo Técnico de 
Diagnóstico sobre a situação dos 
hospitais. Mas a sessão terminou 
sem que os alertas dos conselheiros 
fossem considerados.  

Confronto de propostas 
“Estudante, qual é sua missão? 

É barrar a Ebserh e a privatização!”, 
repetiam os estudantes que ocupa-
ram a sala do colegiado, que mais 
uma vez teve as paredes cobertas 
por faixas e cartazes alertando que a 
“Ebserh é privatização!”

O diretor da Faculdade de Medi-
cina, Roberto Medronho, defendeu 
a proposta de entrega dos hospitais. 
“Gostemos ou não, vamos ter que 
lidar com a Ebserh daqui para a 
frente”, disse. Segundo ele, é absur-

Reitor tem pressa e promete convocar sessão extraordinária para decidir sobre a Ebserh

do dizer que a Ebserh é privatização, 
pois o atendimento será 100% SUS e 
que a empresa não visa lucro. Disse 
que 33 hospitais universitários já 
estão em processo de adesão e que o 
pessoal do quadro continuaria com 
seus direitos assegurados. 

O diretor tentou convencer apre-
sentando números sobre o Hospital 
Universitário Clementino Fraga Fi-
lho: os atuais 207 leitos passariam 
para 516; seriam 38 mil consultas 
por mês e 668 mil ao final do ano – 
“consultas que não estariam sendo 
realizadas sem a Ebserh”. A Emer-
gência hoje fechada passaria a fazer 
dois mil atendimentos mensais, ou 
24 mil ao ano, com impacto social 
no ensino e na pesquisa; haveria 
concurso público e o diretor seria 
indicado pelo reitor, mas depois do 
processo de consulta. 

Segundo ele, o colegiado deve 
aprovar a Ebserh, não apenas pelas 
graves consequências que advirão 
caso contrário, mas porque “avan-
çaremos e teremos um nível muito 
melhor”.

CH amplia orçamento 
O conselheiro, representante 

do Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas (CFCH), Roberto Leher, 
dividiu com o diretor do Instituto 
do Coração Edson Saad, Nelson 
Souza e Silva, a defesa da proposta 
das entidades.

Leher explicou que o Complexo 
Hospitalar é algo que já existe na 
UFRJ, como unidade orçamentária. 
“Não como realidade, mas como 
consenso que unifica a UFRJ em 

cujo estatuto já está previsto. Por-
tanto, tem a força de uma legalida-
de que não está sob penumbra no 
Supremo (STF), como a empresa 
hospitalar”, afirmou.

Nelson lembrou que a criação 
do Complexo Hospitalar foi apro-
vada pelo Conselho Universitário. 
E explicou que o modelo de gestão 
seria o de composição dos conse-
lhos – acadêmicos, de administra-
ção, deliberativo –, onde todas as 
unidades acadêmicas participam. 
E informou que inclusive já havia 
sido formulado o  regimento inter-
no, mas o processo de viabilização 
do CH havia sido interrompido pela 
Administração Central. Mas frisou 
“que já existe uma unidade orça-
mentária própria para os HUs na 
UFRJ”.

De acordo com Leher, o concei-
to de complexo muda, inclusive, a 
ordem de grandeza de recursos: a 
UFRJ, com seus nove hospitais uni-
dos em um complexo, torna-se do 
mesmo porte do hospital da Unifesp 
(“para onde vai enorme quantida-
de de recursos”). Se considerados 
isoladamente, os hospitais recebem 
quase a metade do valor enviado ao 
Hospital São Paulo, por exemplo. 
Mas, se unidos como Complexo 
Hospitalar, aumenta o número de 
leitos em todas as esferas de forma-
ção – desde a atenção primária até 
a alta complexidade —, e a UFRJ 
saltaria (na matriz de distribuição 
de recursos aos hospitais) dos seus 
7.718 pontos para 13.035, o que po-
deria significar um crescimento de 
recursos da ordem de milhões.

Fasubra defende princípios 
Os representantes da Fasubra 

Paulo Henrique, Sônia Baldez e Fáti-
ma Reis apresentaram a proposta da 
Federação. Paulo Henrique lembrou 
o papel fundamental da UFRJ neste 
processo e que a proposta aponta 
elementos como a responsabilida-
de institucional com a sociedade. 
“Se iludem os que acham que com  
Ebserh a instituição terá autono-
mia”, disse ele, apontando as limi-
tações que o Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão imporá, 
inclusive em questões da carreira e 
na definição de quantitativos como 
a relação de profissionais de saúde e 
pacientes.

A seu ver, a Ebserh pode vir a 
prestar serviços acadêmicos tam-
bém. “Pode parecer ridículo, mas 
abre-se a porteira e esta universidade 
é fundamental neste processo”. Por 
isso se compreende a pressão que foi 
feita sobre os gestores para que ce-
dam e abram mão de toda a história 
que a universidade já construiu.

Sônia Baldez contou que na 
universidade onde trabalha, no Ma-
ranhão, a decisão foi tomada numa 
reunião fechada, sem discussão com 
a comunidade. Disse que o proje-
to da Fasubra foi elaborado com a 
discussão acumulada em anos e 
aborda não apenas os hospitais das 
universidades, mas a saúde pública, 
aliando o debate sobre a instituição 
como suporte ao ensino, pesquisa 
e extensão. Ao contrário da Ebserh, 
que não terá compromisso com a 
geração de conhecimento. 

“Pensamos no Complexo Hos-

pitalar da UFRJ com capacidade de 
controlar o funcionamento, o geren-
ciamento e a aplicação de recursos, 
controle exercido por conselhos de 
gestores que se pautariam numa 
organização com a participação de 
todos os segmentos”, disse ela.

Fátima Reis lembrou que os 
hospitais não são locais apenas de 
prestação de serviços de saúde, antes, 
e acima de tudo, é onde se pratica 
ensino, pesquisa e extensão através 
da assistência. Ela disse que se deve 
considerar o cuidado com o fato de 
que a empresa tem, por lei, o mesmo 
status que uma autarquia, portanto, 
com o mesmo grau de hierarquia da 
universidade. “Não tem como dizer 
que a universidade vai atuar na Eb-
serh”.

Críticas
O representante dos estudantes, 

Julio Anselmo, criticou a exposição 
de Medronho, que defendeu que, 
com a Ebserh, tudo vai melhorar 
milagrosamente, apresentando esta-
tísticas atuais e futuras com a ado-
ção da empresa: “Só não se explica 
o que acontece entre as duas colunas 
(antes e depois). É um salto de quali-
dade mágico. De promessas estamos 
saturados”. 

“Qual a mágica que Ebserh vai 
fazer para, com o mesmo dinheiro, 
aumentar leitos contratados? Me-
dronho diz que estão garantidas as 
posições dos funcionários, mas todo 
mundo sabe do pedido de afasta-
mento de 400 profissionais do RJU.”, 
disse a representante dos pós-gradu-
andos Juliana Caetano.

REPRESENTANTES da Fasubra: Fátima Reis, Paulo Henrique e Sônia Baldez

Foto: Renan Silva
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Marcos Porto Freitas da Ro-
cha, 33 anos, faz parte da pri-
meira turma exclusiva de téc-
nicos-administrativos do curso 
de Especialização em Gestão da 
Universidade Pública Federal. 
Ele escolheu o tema “Ética no 
serviço público: permeabilidade 
de princípios” para o trabalho 
de final de curso que apresen-
tou no I Seminário de Integra-
ção dos Técnicos-Administrati-
vos da UFRJ (I Sintae), dia 29 
de agosto.

 “A ética é um dos tópicos da 
Lei 8.112/90, o Regime Jurídico 
Único dos servidores públicos 
federais, e considero um tema 
precioso”, explica. Nada mais 
atual numa realidade históri-
ca vivida pela nossa sociedade 
de infração de códigos, leis e 
condutas, em que a impuni-
dade impera e a população vai 
às ruas exigindo respeito aos 
direitos e ao exercício da ética 
nas esferas pública e política. 

Esforço ético
O trabalho de pesquisa durou 

um ano e meio e foi realizado 
com servidores de uma unidade 
da UFRJ. O técnico-administrati-
vo destacou que verificou na sua 
pesquisa a difusão e a existên-
cia de princípios éticos entre os 
servidores da universidade. Mas 
ainda perduram ações que con-
trariam esses princípios, seja por 
omissão, prevaricação, seja por 
falta de capacitação ou inversão 
da moralidade.

“O que mais chamou a 
atenção foi perceber – através 
da visão passada pelas entre-
vistas – que os servidores estão 
mais conscientes dos códigos 
e que os princípios éticos es-
tão presentes no dia a dia da 
universidade, mesmo que não 
sejam cumpridos estrutural-
mente. E na universidade há 
um esforço diferenciado para 
segui-los. Entendemos isso pe-
los relatos de experiências em 
outros locais de trabalho, em 
outras instituições, tanto no se-
tor público quanto no privado”, 
observa Marcos. “A UFRJ está 
num bom caminho. É percep-
tível. Há um esforço para não 
cometer infrações, e se ocorre, 
há mais esforço para não repe-
ti-las”, atesta.

A pesquisa 
O assistente em administra-

Pesquisa de servidor revela o 
cuidado da UFRJ com a ética

Primeiro curso 
para a categoria 

O curso de Especialização 
em Gestão da Universidade Pú-
blica Federal foi criado em 2011 
para qualificar os servidores 
técnico-administrativos da UFRJ 
e de outras instituições federais 
de ensino superior. O objetivo é 
aprofundar os conhecimentos 
dos servidores sobre conceitos 
atuais de administração pública, 
democracia e planejamento, e 
promover senso crítico que con-
tribua para o domínio operacio-
nal do trabalho em questão.

As disciplinas ministradas 
envolvem três eixos: “Democra-
tização e formação de políticas 
públicas”, “Recursos humanos 
e organizações” e “Processos de 
trabalho na universidade públi-
ca federal”. O curso tem duração 
de 18 meses. Podem participar 
funcionários que tenham pelo 
menos três anos de experiência 
relacionados com as áreas de 
gestão administrativa acadê-
mica, planejamento, execução, 
avaliação de projetos, auditoria 
interna, organização e métodos, 
orçamento, finanças, patrimô-
nio, protocolo, arquivo, admi-
nistração de desenvolvimento de 
pessoal, atendimento ao público 
e serviços de secretaria. 

ção, que entrou para a UFRJ em 
2009, graduado em Teologia, 
disse que o tema escolhido faz 
parte de suas pesquisas no cam-
po da ética. Sua monografia 
para o curso de Especialização 
em Gestão rendeu 106 páginas, 
nas quais foram apresentados 
os fundamentos filosóficos da 
ética no serviço público federal, 
as mudanças ocorridas na no-
ção de ética pública a partir da 
reforma do Estado brasileiro na 
década de 1990 e a percepção de 
servidores públicos acerca dos 
conceitos da ética no cotidiano 
da instituição em que atuam. 

O objeto do estudo foram os 
servidores de uma unidade da 
UFRJ criada há aproximada-
mente cinco anos e que com-
porta 90 profissionais estatu-
tários. Ele fez uma análise dos 
dispositivos legais relativos ao 
tema e verificou sua vigência 
e eficácia no contexto da ins-
tituição. Foram convidados a 
participar um percentual não 
inferior a dez por cento do total 
de servidores da unidade, sendo 
considerados os cargos ocupa-
dos, as seções onde desempe-
nham suas atividades e o tempo 
de serviço público. Observou-se, 
ainda, a representatividade de 
todos os cargos e setores de ati-
vidades, bem como dos diversos 
níveis hierárquicos da adminis-
tração pública nela presentes. 

“Os temas mais enfatiza-
dos pelos entrevistados foram 
desde a impunidade sustentada 
pela omissão ou prevaricação 
de alguns servidores, perpas-
sando pelo corporativismo e 
cultura organizacional que de-
sestimulam uma nova postura, 
seguindo por uma sensação de 
inversão de moralidade, até a 
identificação da necessidade de 
capacitação/treinamento e/ou 
educação/ambientação dos ser-
vidores recém-empossados. Bem 
como dos que já exercem suas 
atividades no serviço público”, 
disse Marcos

Segundo ele, “durante a 
análise dos dados foi possível 
constatar que em 100% das prá-
ticas exemplificadas para subsi-
diar as respostas concedidas es-
pontaneamente, os autores das 
ações consideradas anômalas, 
ilegais, erradas ou antiéticas 
não sofreram qualquer tipo de 
punição, seja administrativa, 
civil ou penal, pelo ato pratica-

do e que nem mesmo o proces-
so administrativo disciplinar do 
RJU foi devidamente realizado, 
tendo, em muitos casos, sequer 
sido instaurado”. 

Conclusões
Uma das conclusões da pes-

quisa é a de que inexiste um 
código de ética específico da 
UFRJ para o funcionalismo. De 
acordo com Marcos, a institui-
ção segue as diretrizes do RJU 
e do Decreto 1.171 de 1994, que 
trata do Código de Ética Profis-
sional do Servidor Público Ci-
vil, e apenas algumas unidades 
e centros têm comitês éticos, 
porém atrelados à pesquisa.  

Outra conclusão da pesqui-
sa é a necessidade de cursos 
de atualização, capacitação e 
treinamento, nos quais os ser-
vidores possam ser informados, 
educados e orientados quanto à 

maneira de agir diante das nor-
mas vigentes relativas à ética. 

O estudo de Marcos demons-
tra que há uma cultura orga-
nizacional que desestimula a 
responsabilização. Isto é, em-
bora os servidores reconheçam 
e concordem que as proibições 
existentes nas normas são le-
gítimas, alguns entendem que 
não é de sua responsabilidade 
agir para coibir atos infrin-
gentes, seja por for força do 
ambiente de trabalho, da ên-
fase nas relações interpessoais, 
dos costumes evidenciados em 
outras unidades do serviço pú-
blico ou por acreditarem que 
a Direção deve criar métodos e 
mecanismos para isso.

Além dos cursos, o técnico-
administrativo aponta também 
a necessidade de se realizar 
eventos de conscientização, es-
tímulo e produção das práticas 

MARCOS Porto no momento da apresentação do seu trabalho 

Foto: Renan Silva

administrativas, legais e éticas 
“para promover eficiência, efi-
cácia e o incremento de uma 
cultura organizacional que, 
cada vez mais, enalteça a mo-
ralidade no serviço público do 
Executivo Federal”.

Sintae
Para Marcos Porto, o I Sin-

tae evidencia a produção técni-
co-administrativa já existente 
na instituição. “Ele pesquisa 
e produz conhecimento. Não é 
um carimbador de papel. O que 
vimos aqui é isso, e para mim 
não se dá por causa da carrei-
ra. A carreira é reflexo desta 
nossa realidade. Os funcioná-
rios já vinham se capacitando 
e produzindo. Não era visível e 
nem reconhecido institucional-
mente. Temos servidores com 
pós-doutorado que não tinham 
direito a nada e agora têm”.
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