
Foto: sessão do Consuni de 26 de setembro

ANO XXIII  Nº 1048  7 A 13 de OutuBRO de 2013  www.sintufrj.org.br  sintufrj@sintufrj.org.br

entidades pressionam e 
reitor vai chamar eleição 
no HuCFF

Sob pressão do Sintufrj, Adufrj e DCE, o 
reitor se comprometeu a deflagrar o processo 
eleitoral para escolha de novos dirigentes para 
o Hospital Universitário Clementino Fraga Fi-
lho até 15 de outubro. Contar com uma direção 
voltada exclusivamente para os interesses do 
hospital é o desejo da comunidade do HUCFF. 
Páginas 3 e 5   

dia da Criança

uFRJ viveu uma semana 
de reuniões e deliberações

Pela primeira vez – depois do Con-
selho Universitário de 26 de setembro, 
que apontou para a construção de 
uma proposta alternativa à Ebserh – a 
Reitoria chamou os sindicatos e o DCE 
para discutir uma alternativa para os 
problemas dos hospitais universitá-
rios. O ponto de partida é a proposta 
apresentada na sessão histórica do 
Consuni pela Pró-Reitoria de Pessoal. 

Pôr em prática uma deliberação co-
letiva que fortaleça os HUs é urgente, 
pois a universidade tem até dezembro 
para resolver o problema dos extra-
quadro.                    Páginas 3, 4, e 6  

A data será come-
morada pelo Sintufrj 
no dia 18 de outubro. 
Inscrições para partici-
pação terminam nesta 
quarta-feira. Página 2

A comunidade 
universitária já 
mostrou o que espera 
desta Reitoria: a 
Ebserh longe da UFRJ 
e a viabilização de uma 
solução consensuada  
coletivamente para os 
HUs   
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Na segunda-feira, dia 30 de se-
tembro, a dentista da Faculdade de 
Odontologia, Rita Ladeira, por não 
ser mensalista, foi impedida de ocu-
par uma vaga no estacionamento 
do Centro de Ciências da Saúde 
(CCS), próxima da unidade onde 
trabalha. Sob chuva, e em cima da 
hora de pegar no serviço, ela teve 
que dar a volta e parar o carro em 
frente ao Banco do Brasil. 

Outros funcionários da unidade 
também denunciaram ao Sintufrj 
atitudes grosseiras e nada profi ssio-
nais dos responsáveis pelo estacio-
namento. Ainda bem que este é o 

O Dia da Criança será comemorado pelo Sintufrj com uma 
festa no dia 18 de outubro, das 13h às 17h, no Espaço Cultural da 
entidade, na Cidade Universitária. 

Os interessados devem se inscrever até quarta-feira, dia 9, pelo 
site do Sindicato (www.sintufrj.org.br) ou na recepção da sede e sub-
sedes da entidade.

Somente poderão se inscrever os sindicalizados com dependen-
tes até 12 anos e cadastrados no nosso sistema. 

Estão programadas muitas brincadeiras, ofi cinas, teatro, entre 
outras atrações. Além de lanche e distribuição de brinquedo.

Sintufrj inscreve 
para participação 
na festa

Dia da Criança

Garantir urgência, urgentíssima para votação do proje-
to que assegura 10% das receitas correntes brutas da União 
para a saúde

Reforçado pelas mobilizações das ruas no mês de junho, no dia 5 de 
agosto de 2013, o povo brasileiro marcou a história do Sistema Único de 
Saúde, nos seus 25 anos, com a entrega de cerca de 2,2 milhões de assi-
naturas para o projeto de iniciativa popular que garante 10% das receitas 
correntes brutas da União para a saúde pública. 

     Agora, o Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública – Saúde 
+ 10 – tem uma nova fase na luta: pressionar o Congresso Nacional para 
a votação em regime de URGÊNCIA, URGENTÍSSIMA, do Projeto de Lei de 
Iniciativa Popular nº 321/2013, que trata do Financiamento da saúde pú-
blica brasileria. 

O Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública – SAÚDE + 10 – 
tem o aval do povo brasileiro, e assim queremos conferir à sociedade, nas 
comemorações dos 25 anos do Sistema Único de Saúde – SUS, a garantia de 
que a saúde pública terá a segurança de fi nanciamento. Estamos pedindo 
10% da receita corrente bruta da União para a saúde.

Portanto, essa fase de mobilização e participação social é essencial para 
o Movimento. A OAB, CNBB, CNS, Centrais Sindicais, Movimentos Sociais, 
Movimentos Populares, Conselho Profi ssionais, várias entidades e mais de 
2 milhões de brasileiros e brasileiras, têm uma PROPOSTA CONCRETA, que 
é o PROJETO DE LEI 321/2013, que irá garantir melhorias no sistema de 
saúde, para um SUS PÚBLICO, UNIVERSAL, INTEGRAL e de QUALIDADE.   

A primavera que garantiu a regulamentação da emenda constitucional  
nº 29, em 2011, pela mobilização de rua, precisa se repetir em 2013 na 
consolidação dos 25 anos do SUS. Precisamos ocupar as ruas e praças das 
nossas cidades e comunidades.

É hora de procurarmos nossos prefeitos, governadores, sindicatos, asso-
ciações de moradores que entendem a importância do FINANCIAMENTO 
DA SAÚDE e fazermos pressão nas ruas e no Congresso Nacional para ga-
rantir a votação urgente, urgentíssima do PLP 321/2013.

 O Movimento SAÚDE + 10 convoca todos, para no período de 5 A 11 de 
outubro de 2013 (período de comemoração dos 25 anos do SUS, da garantia 
constitucional da saúde como direito), mobilizar sua comunidade, do cam-
po ou da cidade, para que promova ações de pressão a seus parlamentares, 
converse com seus gestores de saúde, governadores, prefeitos, secretários de 
saúde, e diga que você é FAVORÁVEL ao SUS e que o Projeto 321/2013 preci-
sa ser votado em regime de URGÊNCIA URGENTÍSSIMA!

Alerj debate 
terceirização 

A CUT-RJ convoca entidades e 
dirigentes cutistas para a audiên-
cia pública sobre o PL 4.330/04 
(Projeto da Terceirização), que 
será realizada no auditório 
Nelson Carneiro da Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro 
(Alerj), nesta segunda-feira, dia 
7, às 14h.

A CUT alerta a todos que, se 
este projeto for aprovado, será a 
maior reforma trabalhista com 
retirada de direitos da história, por 
isso sustenta que as entidades de-
vem marcar presença maciça na 
audiência convocada pelo presi-
dente da Comissão de Trabalho da 
Alerj, o deputado Paulo Ramos.

Editora lança 
livro sobre 
Carlos Secchin

Secchin: uma vida em le-
tras é o livro sobre Antonio Carlos 
Secchin que será lançado dia 9 de 
outubro pela Editora UFRJ, às 18h, 
no Colégio Brasileiro de Altos Estu-
dos da UFRJ (Avenida Rui Barbosa, 
762, Flamengo). O livro, organiza-
do por Maria Lucia Guimarães de 
Faria e Godofredo de Oliveira Neto, 
é uma homenagem ao professor, 
escritor, crítico literário, poeta, en-
saísta e integrante da Academia 
Brasileira de Letras. No mesmo dia 
Secchin receberá o título de pro-
fessor emérito, o maior reconheci-
mento da carreira docente.

A escola 
vai à ópera

O projeto A Escola vai à Ópera, 
em sua 4ª edição, apresenta o musical 
Godó, o Bobo Alegre, entre os dias 8 
e 12 de outubro, no Salão Leopoldo 
Miguez da Escola de Música da UFRJ.

 Com texto de Pedro Bloch e mú-
sica de Francisco Mignone, a obra 
traz a seresta e as letras de canções 
folclóricas brasileiras sob uma nova 
roupagem. O musical foi idealizado 
por Maria José Chevitarese, que dirige 
o espetáculo. A direção cênica é de 
Morena Cattoni e regência de Cyrano 
Moreno Sales.

O projeto tem como principal ob-
jetivo inserir crianças da rede pública 
de ensino da região do Grande Rio, 
contribuindo para a inclusão sociocul-
tural desses jovens, que têm a oportu-
nidade de entrar em contato com uma 
linguagem nova para a grande maio-
ria deles. Cerca de quatro mil crianças 
já tiveram a oportunidade de conhecer 
o gênero musical ópera.

Episódio desagradável

último mês que a comunidade uni-
versitária terá que pagar para vir ao 
Fundão trabalhar de carro. 

Comunicado  A assembleia comunitária prevista para esta semana 
foi adiada em virtude de realização de reunião das entidades (Sintufrj, Adufrj e 
DCE) de avaliação do encontro com o reitor, vice-reitor e pró-reitores para discutir 
encaminhamentos aprovados no Consuni de 26 de setembro.

Manifesto
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em defesa da autonomia

As entidades representati-
vas da comunidade universitá-
ria, Sintufrj, Adufrj, DCE Mário 
Prata e Associação dos Pós-Gra-
duandos (APG), reuniram-se 
com o reitor Carlos Levi e os 
pró-reitores, na quinta-feira, dia 
3, para discutir uma alternativa 
autônoma de gestão para os hos-
pitais universitários da UFRJ. 

Esse encontro foi agendado 
logo após o encerramento da 
sessão do Conselho Universitá-
rio, que descartou a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitala-
res (Ebserh) como a única pro-
posta da Reitoria para resolver 
os problemas dos HUs, no dia 
26 de setembro, em função da 
proposta apresentada pela Pró-
Reitoria de Pessoal.  

Eleição no HUCFF
Nesta primeira reunião, 

além de conseguirem que o rei-
tor se comprometesse a não pau-
tar a Ebserh para discussão no 
Conselho Universitário este ano, 
os dirigentes das entidades tam-
bém obtiveram de Carlos Levi o 
compromisso de abrir o processo 
eleitoral para a direção do Hos-
pital Universitário Clementino 
Fraga Filho (HUCFF) até 15 de 
outubro.

Durante a conversa de três 
horas e meia, o reitor propôs 
a formação de dois grupos de 

Sob pressão das entidades, 
reitor se compromete: 

1 - Deflagrar o processo eleitoral no HUCFF até o dia 15 
2 - Tirar a Ebserh da pauta do Conselho Universitário este ano 

Na avaliação da diretoria do Sintufrj, houve avanço em relação a se 
pensar coletivamente uma proposta alternativa de gestão para os HUs. Mas 
para que isso se concretize na prática, é necessário que a Ebserh seja reti-
rada do caminho de todos definitivamente. A expectativa dos dirigentes do 
Sindicato – e com certeza é a expectativa também da Adufrj, do DCE e da 
APG – é que na próxima reunião das entidades com a Reitoria, que deverá 
ocorrer ainda esta semana, essa decisão seja tomada.    

A diretoria do Sintufrj também considerou um avanço o compromisso 
assumido pelo reitor de abrir até o dia 15 de outubro o processo eleitoral 
para renovação da direção do HUCFF.  

   A diretoria

trabalho – um para tratar de 
pessoal e outro de questões ad-
ministrativas – para formular 
medidas que solucionem o caos 
em que se encontram os HUs, 
principalmente o HUCFF. Com-
poriam os grupos o pró-reitor 
de Pessoal, Roberto Gambine, a 
pró-reitora de Gestão e Gover-
nança, Araceli Cristina, e repre-
sentantes das entidades. 

Houve muita discussão sobre 
a proposta. O representante do 
DCE, Julio Anselmo, sugeriu que 
os grupos trabalhassem propos-
tas-eixo, como pessoal, verba, 
infraestrutura, gestão e Comple-
xo Hospitalar. Mas foi decidido 
por consenso que a composição 
dos grupos, forma de trabalho e 
cronograma, bem como outras 
iniciativas propostas, seriam 
“amadurecidos” na próxima 
reunião.

Ebserh gera impasse 
As entidades cobraram do 

reitor que ele assumisse a posi-
ção de que a Ebserh não é mais 
uma alternativa para os hospi-
tais da UFRJ. Mas para Carlos 
Levi a empresa ainda não pode 
ser descartada pela universida-
de. O que gerou um impasse no 
debate, principalmente porque 
o Complexo Hospitalar, que é a 
alternativa do movimento sin-
dical e estudantil à Ebserh, não 

foi incluído nas prioridades dos 
grupos de trabalho propostos por 
Carlos Levi.

Para desfazer o mal-estar, o 
coordenador-geral do Sintufrj, 
Francisco de Assis, propôs a ela-
boração imediata de um calen-
dário de reuniões do Conselho 
Deliberativo do Complexo Hos-
pitalar e do Conselho de Admi-
nistração do HUCFF, com direito 
a participação dos movimentos. 

“O movimento defende como 
alternativa à Ebserh o Comple-
xo Hospitalar. Pessoalmente eu 
tinha resistência, mas em prol 
da defesa da autonomia e dos 
nossos hospitais, esta também 
passou a ser a nossa proposta 
(do Sintufrj). Por isso, a inicia-
tiva da Reitoria para iniciar esse 
processo (de discussão) é uma 
garantia para todos nós”, afir-
mou Assis. 

 O coordenador de Comunica-
ção Sindical do Sintufrj, Francisco 
Carlos, reiterou o compromisso de 
as entidades caminhar junto com 
a Reitoria para se encontrar uma 
solução alternativa para os HUs, 
mas desde que ela não se afaste 
da proposta apresentada pelos 
movimentos e pela PR-4. Os dois 
sindicalistas disseram que, para o 
Sintufrj, a resolução para os pro-
blemas de pessoal, principalmente 
relacionados aos extraquadro, é 
fundamental. 

Diretores dos HUs 
se mobilizam 

A decana do Centro de Ciências 
da Saúde (CCS), Maria Fernanda 
Quintela, presente à reunião, 
informou que os diretores dos 
hospitais irão se reunir todas as 
quintas-feiras com as Pró-Reito-
rias de Planejamento e de Pessoal 
com o objetivo de formular saídas 
para os problemas mais urgentes 
dos HUs, como  pessoal e orça-
mento. Ela convidou as entidades 
a participarem dessas reuniões, 
independentemente dos grupos de 
trabalho, cuja criação estava sen-
do discutida.

Os diretores dos HUs decidiram 
realizar essas reuniões no dia 3 
durante encontro convocado pelos 
pró-reitores de Planejamento e de 
Pessoal para discutir a proposta 
da PR-4 apresentada no Conselho 

Universitário dia 26 de setembro. 
“Não podemos esperar. Temos 

de agir e ter força suficiente para 
garantir nossas decisões. Temos 
propostas. A abertura de vagas, 
ocupação daquelas oriundas de 
aposentadoria e falecimento, con-
tratação temporária, deslocamen-
to de servidores, tudo o que resol-
vermos fazer tem de ter o apoio 
institucional da UFRJ e também 
político das entidades. Será a nos-
sa força e a nossa pressão conjun-
ta diante do governo que garantirá 
tudo isso”, declarou o pró-reitor de 
Pessoal, Roberto Gambine. 

Participação do Sintufrj – Os 
coordenadores presentes à reunião 
foram: Ana Célia da Silva, Aluizio 
Nascimento, Francisco de Assis e 
Francisco Carlos, e o militante de 
base Aroldo de Jesus (do Instituto 
de Neurologia). 

Fantasma Ebserh atrapalha o diálogo 

MAIS de três horas de reunião e reitor não descarta a Ebserh

Fotos: Renan Silva

DIRIGENTES das três entidades: Sintufrj, Adufrj e DCE
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em defesa da autonomia

Foto: Renan Silva

A reunião do Conselho Superior 
de Coordenação Executiva (CSCE) 
– instância que reúne o reitor, o 
vice-reitor, os pró-reitores, o prefeito 
da UFRJ e os decanos –, realizada 
no dia 1° de outubro para avaliar a 
decisão do Conselho Universitário de 
26 de setembro, tratou de um tema 
muito delicado: os extraquadro.

De acordo com o pró-reitor de 
Planejamento, Desenvolvimento e Fi-
nanças, Carlos Rangel, a universidade 
só garante até dezembro o pagamento 
dos salários dos extraquadro. Ao todo 
são 1.300 profissionais, a maioria 
atuando nas unidades de saúde, prin-
cipalmente no Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (HUCFF).  

Rangel informou que, na quin-
ta-feira, dia 3, ele e o pró-reitor de 
Pessoal, Roberto Gambine, iam se 
reunir com os diretores das unidades 
de saúde “para pensar estratégias 
de liberação dos extraquadro” e de 
como, “com nossa força de trabalho, 
vamos dar conta das demandas de 
nossos hospitais”.

Várias vezes os diretores do Ins-
tituto de Puericultura e Pediatria 
Martagão Gesteira (IPPMG) e do 
HUCFF afirmaram que não poderão 
manter as unidades funcionando 
plenamente se não contarem com os 
trabalhadores  sem nenhum vínculo 
legal com a universidade, os extra-
quadro. São profissionais essenciais 
nos HUs, como médicos, enfermei-
ros, técnicos de enfermagem, fisiote-
rapeutas, fonoaudiólogos, nutricio-
nistas, psicólogos, técnicos de raios-X 
e um contingente de administrativos 
em diferentes áreas. 

Assunto levado à CGU
Segundo Carlos Rangel, foi ele 

próprio quem encaminhou à Con-
troladoria-Geral da União (CGU) 
e ao Tribunal de Contas da União 
(TCU) – órgãos que exigem a subs-
tituição dos extraquadro por contra-
tação de concursados pelo Regime 
Jurídico Único (RJU) – documento 
explicando o pagamento com recei-
tas próprias de R$ 30 milhões anuais 
para pessoa física. Ele alegou que fez 
isso porque a Reitoria, no momento, 
não coloca a Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh) como 
solução para o problema dos HUs e, 
consequentemente, dos extraquadro. 

“Botei tudo isso num documen-
to e estou esperando a resposta”, 
disse o pró-reitor. Ele acrescentou, 
ainda, que no orçamento de 2014 
da UFRJ que está preparando para 

Reitoria tem até dezembro para 
dar solução aos extraquadro

apresentar ao governo não incluirá 
o pagamento de salário de extraqua-
dro. “Estamos garantindo, através de 
recursos próprios, o pagamento de 
todos os extraquadro até dezembro”, 
afirmou. 

Roberto Gambine confirmou 
que os extraquadro não poderão ser 
mantidos na UFRJ a partir de janei-
ro de 2014. “A universidade”, disse, 
“terá que enfrentar a questão”. E 
acrescentou: “Foi apontada (saída) 
no Conselho Universitário e vamos 
ver se esgotamos as alternativas”. Na 
avaliação dele,  a Reitoria avançou, e 
não recuou, ao assumir o caminho 
apontado no Conselho Universitário. 

Segundo o pró-reitor, foi um 
avanço, porque o reitor já havia rece-
bido informações de que no processo 
de negociação com o governo sobre 
a Ebserh já não havia mais as mes-
mas condições garantidas no início. 
E avalia que, se há restrição orça-
mentária no governo, isso se refletirá 
no curso das contratações de pessoal. 
“Se houve recuo, foi do governo, e, 
diante das informações novas, temos 
que discutir”, disse. 

Avaliações 
Pelas opiniões manifestadas na 

reunião, a proposta da Pró-Reitoria 
de Pessoal levada ao Conselho Uni-
versitário apontando para a constru-
ção de uma alternativa que afasta de 
imediato a possibilidade de a UFRJ 
aderir à Ebserh se traduziu em alí-
vio para a maioria dos setores da 
universidade.  E todos também con-
cordaram que é urgente buscar uma 

solução para os extraquadro. 
O reitor Carlos Levi, por exem-

plo, afirmou: “A expectativa do com-
promisso assumido pelo conjunto da 
universidade é identificar caminhos 
próprios que possam superar e en-
frentar essas questões”.  Ele defendeu 
que, preliminarmente, a discussão 
tem que ser a busca de solução para 
a questão de pessoal.

Articulação – Carlos Levi clas-
sificou como sendo uma grande res-
ponsabilidade organizar a articulação 
com “as forças envolvidas no processo 
de discussão e que podem trazer con-
tribuições”. Ele se disse empenhado 
na tarefa: “A participação das entida-
des vai ser importante nesse processo, 
porque elas assumem também nas 
suas esferas de influência o compro-
misso com as soluções. A gente vem 
trabalhando para organizar esse diá-
logo e também saídas para as ques-
tões que a gente tem que enfrentar”.

A decana do Centro de Letras 
e Artes, Flora De Paoli, quis saber 
como seria encaminhada a decisão 
do Conselho Universitário: “Acho ne-
cessário uma boa estratégia para que 
isso seja exposto, e acho também que 
a gente precisa mostrar que, muitas 
vezes, voltar atrás é uma medida de 
sabedoria”. Segundo a professora, 
“estava em risco exatamente o equi-
líbrio da universidade”.

“No momento em que nitida-
mente se identificou um enorme 
risco de ruptura institucional, a ideia 
foi buscar ampliar o espaço para que 
a gente pudesse, agora com possibi-
lidades maiores de esclarecimento 

sobre o que representa a contratação 
da Ebserh, esgotar as alternativas 
que se pode identificar para enfren-
tar os problemas (dos HUs), mas en-
volvendo um grupo mais amplo de 
atores”, respondeu o reitor. 

Ebserh, fora – Marcelo Corrêa 
e Castro, decano do Centro de Filo-
sofia e Ciências Humanas (CFCH), 
disse que se deve procurar enfrentar 
os problemas dos hospitais, “tocar 
nas feridas”, mas não chamar uma 
empresa. E perguntou como o reitor 
planejava construir a discussão com 
as entidades.

Segundo o reitor, “por enquan-
to” a discussão será fora do Conselho 
Universitário, mas que estava orga-
nizando uma conversa com as par-
tes para identificar possibilidades de 
ações que convergissem para uma 
solução (para os HUs) “mais con-
sensualizada”.

Flora de Paoli chamou a aten-
ção para os informes recentes sobre 
a Ebserh. “Os dados novos, novas 
informações, mostram que persistir 
neste caminho não é uma coisa ma-
dura”, alertou.

 Para a decana do Centro de 
Ciência da Saúde (CCS), Maria Fer-
nanda Quintela, “a Reitoria recuou 
sobre a Ebserh porque a universi-
dade estava dividida”. Segundo a 
professora, “no meio dessa divisão 
tínhamos a informação de que o go-
verno não estava disposto a cumprir 
com aquilo que esperávamos para a 
nossa universidade, se a opção fosse 
pela Ebserh”. “Apesar disso”, lem-
brou, “há necessidade de solução 

para um problema grave, embora 
não seja o único, que são os extra-
quadro”.

Na contramão – A pró-reitora 
de Gestão e Governança, Araceli 
Cristina, manifestou-se afirmando 
que, “embora vá se construir outro 
caminho, a gente não está abrindo 
de vez mão da Ebserh, porque seria 
uma irresponsabilidade”. Embora 
tenha admitido que dava um certo 
desconforto o fato de que os  termos 
do contrato de interesse da UFRJ não 
interessem à Ebserh. 

Sintufrj cobra reunião 
com as entidades

O coordenador-geral do Sintufrj, 
Francisco de Assis, considerou im-
portante aquele Conselho se reunir 
para discutir a decisão do Conselho 
Universitário. E afirmou que o Sin-
turj assumia o compromisso de estar 
à disposição para contribuir com a 
construção de alternativas aos HUs: 
“A entidade reafirma seu compro-
misso com a universidade”, frisou 
o sindicalista, cobrando o compro-
misso do reitor de reunir-se com os 
sindicatos, o DCE e a Associação dos 
Pós-Graduandos (APG). 

Carlos Levi encerrou a reunião 
do CSCE se declarando otimista 
e com a certeza de que “vamos 
conseguir avançar”. Segundo o 
reitor, principalmente nesta primei-
ra etapa de busca de solução para 
o problema de pessoal, diante da 
necessidade de substituição dos ex-
traquadro, “precisará contar muito 
com o Sintufrj”.

FRANCISCO de Assis reafirma: “Sintufrj está à disposição para construir alternativas para os HUs”
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HUCFF 

comunidade do Hospital 
Universitário Clementi-
no Fraga Filho (HUCFF) 

– são 3.500 trabalhadores, mais 
os médicos residentes, estudantes 
de medicina e estagiários de diver-
sos cursos na área da saúde – está 
na expectativa de abertura do 
processo eleitoral para a sucessão 
da direção da unidade. 

Renovar é o 
desejo coletivo
“Nós, funcionários, estamos 

na expectativa de que o reitor 
abra o processo eleitoral. Estamos 
aguardando. E minha expectativa 
é de substituição desta direção, 
que foi muito ruim. Eu espero 
que a nova direção vista a camisa 
do nosso hospital com o objetivo 
real de melhorá-lo”, declarou a 
enfermeira Ester Francisca, da 
seção de Doenças Infecciosas, que 
há 35 anos trabalha no HUCFF.

Para a enfermeira Andrea Lúcia, 
do Serviço de Métodos Especiais 
Gastro, a renovação da direção deve 
vir acompanhada também de uma 
discussão sobre a reestruturação 

Comunidade quer eleição já!
O mandato do atual diretor do hospital, Marcus Eulálio, termina em dezembro        

administrativa do hospital. Com a 
experiência de 26 anos de trabalho 
no HUCFF, ela diz que a unidade já 
foi muito boa para os profissionais e 
para a população, e acredita que pode 
voltar a sê-lo: “O HU é um mundo. 
Nunca uma pessoa só deveria ter a 
tarefa de administrá-lo sozinha. Não 
culpo as direções anteriores, mas o 
hospital sempre foi mal administra-
do. Mas tenho esperanças pensando 
nas novas gerações, pois quando eu 
entrei era muito bom”.

Rotina institucional 
deve seguir 
“O HU não pode parar. Não 

podemos parar a nossa rotina, 
e faz parte dela a renovação da 
direção. A expectativa da gente 
é grande. Queremos a união 
de pessoas que vistam a camisa 
do HU para melhorá-lo, para 
que volte a ser o hospital de 
excelência que sempre foi. Aliás, 
excelência é a palavra-chave. 
Então, nós reivindicamos que 
seja cumprido o regimento e a 
norma do hospital, que deter-
mina a realização de eleição 

de quatro em quatro anos. E, 
segundo essa norma, o processo 
tem que ser deslanchado em 
outubro, com a definição da co-
missão eleitoral e a convocação 
da eleição para novembro. Isso 
é de praxe”, disse a enfermeira 
da Supervisão da Enfermagem 
e há 29 anos no hospital, Maria 
Cecília Bosa. 

Na mesma linha de que o hos-
pital não pode parar, manifestou-
se o professor da Faculdade de 
Medicina Eduardo Côrtes: “As 
unidades têm que seguir sua vida 
institucional. Para o Conselho 
Universitário, foram feitas eleições 
para os representantes do CCJE 
(Centro de Ciências Jurídicas e 
Econômicas) e vai começar para 

Estudantes querem participar
Os estudantes querem participar efetiva-

mente da eleição no HUCFF. Eles são cerca 
de 800 na unidade. “Não vamos ficar de 
fora desse processo eleitoral que para nós é 
muito importante. Tem reunião do Conselho 
de Administração daqui a duas semanas e 
queremos estar nela para expor nossas opi-
niões. Fomos à decania do CCS comunicar 
que devemos saber das reuniões do Conselho, 
pois não queremos ficar a reboque”, afirmou 
a estudante de Enfermagem e integrante do 
DCE Mário Prata, Gabriela Celestino.

a representação do CCS (Centro de 
Ciências da Saúde). Portanto, o HU 
não tem que ficar esperando. Acha-
mos que deve ser aberto o processo 
eleitoral, pois a unidade tem que 
prosseguir sua vida, e isso deve se 
dar naturalmente. Todo mundo no 
HU está falando nisso, a expectativa 
das pessoas da comunidade é para 
a convocação da eleição”.

O presidente do Centro Acadêmico Carlos 
Chagas, Thiago Pereira, disse que a troca 
de e-mails pela internet sobre a eleição no 
HUCFF tem sido grande, mas faltam dados  
concretos a respeito. “Não há nada oficial 
ainda e os estudantes querem saber mais 
sobre a eleição. Solicitamos participação 
na reunião do Conselho de Administração 
para sabermos o que está acontecendo. Nesta 
semana teremos assembleia, e esse assunto 
é um dos pontos da pauta”, antecipou o 
estudante de Medicina.

Foto: Renan Silva 3/10/2013 

HUCFF: entrada de pacientes para atendimento no ambulatório

A
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EXTRAQUADRO 

Encontro Nacional de Dirigentes de 
Pessoal, realizado de 23 a 26 de se-
tembro na UFRJ, tratou de um tema 

importante para a comunidade universitária: 
a autonomia. Os debatedores foram o reitor 
da Universidade Federal do Ceará e presiden-
te da Associação Nacional de Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino (Andifes), Je-
sualdo Farias, e a vice-decana do Centro de 
Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE) da 
UFRJ, Vanessa Batista. 

Missão sob limites
Para o presidente da Andifes, os limites 

da autonomia são fruto de debate no Con-
gresso Nacional e em diferentes fóruns de 
discussão. E o primeiro obstáculo para o 
cumprimento da missão das universida-
des públicas federais é a Lei 8.666/93, que 
estabelece normas gerais sobre licitações 
e contratos administrativos. “Essa lei é 
uma herança do famoso caso dos Anões 
do Orçamento. Tem 20 anos e não se 
adapta às necessidades atuais das nossas 
instituições”, afirmou. 

Jesualdo explicou que é com base nessa 
lei que os órgãos de controle governamentais 
atormentam os gestores das universidades. 
“Pergunto: a universidade deve ou não esco-
lher aquilo que é melhor para seu funciona-
mento? É uma reflexão que precisamos fazer, 
pois é real a interferência em processos que 
são de natureza própria da Instituição”.

Segundo ele, escolha de dirigentes, 
contratação de técnicos-administrati-
vos e administração do orçamento da 
universidade são questões cotidianas 
que a universidade não tem autonomia 
para conduzir. “De todos os avanços 
obtidos nos últimos anos, o menor im-
pacto se deu no quantitativo de servido-
res técnico-administrativos. Existe um 
passivo de 2007 a 2010 que ainda não 
foi resolvido”, revelou.

O dirigente apresentou a proposta 
de lei orgânica da entidade para as uni-
versidades, que, a seu ver, daria conta 
dos limites impostos à autonomia. Ele 
informou que a proposta será submeti-
da a amplo debate público. 

s diretores das unidades 
hospitalares foram con-
vocados, na tarde do dia 

3, para reunião com o pró-reitor 
de Planejamento, Desenvolvimento 
e Finanças (PR-3), Carlos Rangel, 
e o pró-reitor de Pessoal (PR-4), 
Roberto Gambine. Na pauta, a 
liberação dos extraquadro e o pla-
nejamento de como enfrentar as 
consequências dessa atitude. 

De acordo com a PR-4, o prazo 

PR-3 e PR-4 convocam as unidades de saúde 
dado pelo Tribunal de Contas da 
União para substituição dos extra-
quadro termina em dezembro. 

Compareceram representantes 
da direção e das seções de Recursos 
Humanos do Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (HUCFF), 
Maternidade-Escola, Instituto de 
Puericultura e Pediatria Martagão 
Gesteira (IPPMG), Instituto de 
Doenças do Tórax (IDT), Instituto 
de Atenção à Saúde São Francisco 

de Assis (Hesfa) e Instituto de Psi-
quiatria (Ipub).

O pró-reitor Carlos Rangel 
expôs as dificuldade de a UFRJ  
manter os extraquadro no próxi-
mo ano. Os diretores reivindica-
ram flexibilidade no prazo e per-
guntaram sobre as alternativas 
oferecidas pela Reitoria. 

Roberto Gambine confirmou 
a decisão de a PR-4 homologar 
todos os aprovados no concurso 

regulado pelo Edital 63/2013 e 
convocá-los para preencher as 
vagas disponíveis no quadro de 
referência dos cargos técnico-ad-
ministrativos da UFRJ, e elaborar 
um edital de seleção simplificada 
para ser apresentado aos diretores 
dos HUs na próxima reunião.

Reuniões semanais 
Os presentes deliberaram pela 

realização de reuniões semanais. 

“Na próxima reunião vamos discu-
tir a posse dos concursados aprova-
dos para aproveitar ao máximo as 
vagas de que a universidade dispõe. 
Nossa perspectiva é apresentar tam-
bém a minuta do edital de seleção 
simplificada”, antecipou Gambine.

Os diretores deverão informar 
as demandas dos hospitais e se 
é possível, com um processo de 
movimentação interna, enfrentar 
as situações mais críticas.

O

DEBATE

Andar com as próprias pernas 
Para a vice-decana do CCJE, Vanessa 

Batista, é importante que a universida-
de possa escolher seus dirigentes como 
lhe aprouver, possa estabelecer seus es-
tatutos e regimentos sem ficar presa a 
amarras burocráticas que a impeçam de 
exercer sua atividade-fim. “A submissão 
das universidades públicas ao regramen-

to do funcionalismo público em geral, 
penso eu, faz com que elas percam sua 
flexibilidade e sua capacidade de adap-
tação, fazendo com que se transformem 
em meras repartições públicas, o que 
não implica, de formal alguma, eficiên-
cia no ensino e na pesquisa”.

Para ela, o controle governamental 
vem acompanhado de coerção, transfor-

mando-se em poderoso instrumento para 
destruir a autonomia: “Estamos num beco 
sem saída legalmente constituído sem 
sermos perguntados. Esse controle, óbvio, 
não é desprovido de coerção ideológica e 
na prática é uma forma de destruir a au-
tonomia universitária. A fiscalização da 
atividade universitária e o controle público 
da utilização dos recursos devem ser reali-
zados, mas a autonomia da universidade 
deve ser resguardada de interferências es-
tatais que se revelam mais como uma es-
tratégia de controle e dominação”. 

Segundo Vanessa, a falta de autono-
mia de gestão financeira torna-se motivo 
de ingerência na gestão universitária. E 
este é essencialmente o grande proble-
ma que hoje perturba as universidades 
públicas: “Pela ausência de previsão de 
um fluxo contínuo de recursos, maior é o 
transtorno e pior é a situação, tornando-
se motivo permanente de ingerência na 
gestão universitária, com consequente 
aniquilamento de sua autonomia consti-
tucionalmente garantida. É isso que nós 
estamos vendo acontecer”.

“Não podem as agências governamen-
tais, os partidos políticos, os movimentos 
sociais, as empresas determinarem o que 
e como a universidade deve pesquisar. A 
contrapartida dessa autonomia científica 
deve ser o compromisso da universidade 
em desenvolver pesquisa que seja relevante 
para o desenvolvimento do conhecimento 
e para solução de problemas sociais. Mas a 
autonomia didático-científica tem sofrido 
grande interferência do Estado brasileiro”, 
frisou a decana. 

Para ela, a autonomia administrativa 
é decorrente dessa autonomia científica e 
dessa autonomia didática que precisam 
ser geridas de forma livre e independente: 
“Nesse sentido”, afirmou, “é evidente que 
a universidade deve ter liberdade de sele-
cionar seus quadros – é espantoso que não 
possa –, de admitir e demitir funcionários, 
de estabelecer carreiras sempre em confor-
midade com as exigências específicas do 
trabalho que desenvolve”.

No questionamento sobre a limitação 
de gestão, ela fez a seguinte comparação: 
“O quadro docente aumentou 67% nos 
últimos 10 anos, e o de pessoal técnico-
administrativo 15%. Como assim? Como 
podemos organizar a nossa pesquisa, es-
tabelecendo as nossas prioridades, se nós 
não podemos organizar a gestão do nosso 
próprio pessoal?”.

Autonomia universitária 
na visão da Andifes
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UFRJ

comunidade universitária 
viveu dias de agito aca-
dêmico e cultural de 30 

de setembro a 4 de outubro, com a 
apresentação de trabalhos, projetos 
de pesquisa e de extensão na 4ª 
Semana de Integração Acadêmica 
da UFRJ, que reuniu três grandes 
eventos simultâneos: o 10° Congres-
so de Extensão; a 35ª Jornada Giulio 
Massarani de Iniciação Científica, 
Tecnológica, Artística e Cultural (Jic-
tac-2013); e a 5ª Jornada de Pesquisa 
e Extensão da UFRJ-Macaé.

Organizada pela Pró-Reitoria 
de Extensão (PR-5), a 4ª Semana de 
Integração Acadêmica foi aberta no 
dia 30, às 10h, no auditório do Cen-
tro de Tecnologia, com a presença 
de autoridades universitárias, apre-
sentação do Coral Brasil Ensemble, 
da Escola de Música, e uma palestra 
sobre o futuro da UFRJ, proferida 
pelo professor emérito e criador do 
programa de Engenharia Civil da 
Coppe, Luiz Bevilacqua.

O futuro da UFRJ 
“Este é um evento muito es-

pecial, porque não é apenas um 
momento que a universidade se 
faz viva ao mostrar seu trabalho 
na área de pesquisa e extensão; 
mas também porque faz uma 
avaliação consistente desse traba-
lho e, em certa medida, define o 
rumo dos próximos anos”, assim 
definiu o evento o pró-reitor de 
Extensão, Pablo Benetti.

Para o reitor Carlos Levi, é “des-
ta universidade que a gente deve ter 
orgulho e da qual devemos adotar os 
modelos exitosos e bem-sucedidos 
e replicá-los, fazer valer a vontade 
coletiva que deve ser a orientação 
para garantir o futuro que esta 
universidade merece”.

Nova universidade
Em sua palestra sobre os rumos 

4ª Semana de Integração Acadêmica 
reúne os três segmentos da universidade 

que a universidade deve adotar, 
o professor Luiz Bevilacqua 
afirmou: “Acabaram-se as bar-
reiras, não tem mais esses blocos 
fechados e sem comunicação, e 
hoje tudo se combina e recebe o 
nome de interdisciplinaridade”. 

Ele explicou que a partir da 
convergência de disciplinas aca-
baram os “poços disciplinares” 
e a universidade entrou num 
“túnel interdisciplinar”. Para 
ele, os departamentos devem ser 
dissolvidos: “Na nova universi-
dade a estrutura departamental 
está esgotada, e é preciso que seja 

reelaborada uma nova reorgani-
zação em torno dos centros”. 

Trabalhos de extensão 
O Congresso de Extensão apre-

sentou resultados dos programas 
concluídos ou em andamento entre 
2012 e 2013. A divulgação dos 524 
trabalhos aceitos – divididos por 
áreas temáticas, como Comunica-
ção, Cultura, Direitos Humanos e 
Justiça, Educação, Meio Ambiente 
e Saúde – foi feita por meio de 
apresentação oral, pôster eletrônico, 
audiovisual e performances.

Para o pró-reitor de Extensão, a 

O astrônomo Rundsthen Nader é 
coordenador de Extensão do Centro 
de Ciências Matemáticas e da Natu-
reza (CCMN) e, além de trabalhar 
como um dos coordenadores da 
Jornada de Iniciação Científica, 
apresentou seu projeto: Astros a 
Serviço da Ciência, desenvolvido 
na Escola de Educação Infantil da 
UFRJ. “A proposta é despertar, a partir 
da Astronomia, com experiências 
simples e de forma lúdica, a curio-
sidade e o interesse das crianças pela 

semana de integração tem impor-
tância estratégica para a universida-
de: “É um momento em que a gente 
vê a verdadeira dimensão de uma 
instituição que não apenas ensina, 
mas faz pesquisa e extensão”. 

Entre os trabalhos que se 
destacaram está o programa 
mais antigo da universidade: o 
Projeto Fundão, destinado a pro-
fessores de Matemática e Biologia, 
que verifica como estão sendo 
ensinadas essas disciplinas nas 
escolas e propõe a reformulação 
da metodologia de ensino. “É 
um trabalho que envolve ensino 

básico, pesquisa e extensão. Mas 
há muitos outros. Agora mesmo 
estamos com um programa 
espetacular, o Alfabetização na 
Idade Certa, para formação de 
profissionais da educação básica 
e que já envolveu mais de 14 mil 
professores sob o comando de 
um grupo da Faculdade de Edu-
cação”, informou Pablo Benetti.

Resolução do CEG
O Conselho de Ensino de 

Graduação (CEG) aprovou, este 
ano, resolução que destina 10% 
da carga horária dos cursos para 
atividades de extensão. 

Ana Inês Sousa, superinten-
dente administrativa de Exten-
são, comemorou a resolução do 
CEG, porque torna a extensão 
uma atividade curricular. Ela é 
coordenadora do Congresso de 
Extensão, e os números do evento, 
“maiores a cada ano”, falam por 
si: foram mais de 530 trabalhos 
aceitos envolvendo 2.554 autores, 
entre alunos de graduação e pós-
graduação, professores e técnicos-
administrativos.

Segundo o pró-reitor Pa-
blo Benetti, é forte a presença 
de técnicos-administrativos na 
extensão: “Eles têm uma longa 
tradição na extensão universitária 
e comandam projetos”.

 “Temos vários técnicos que 
coordenam trabalhos de exten-
são”, acrescentou Ana Inês, expli-
cando que há muitos exemplos de 
atuação relevante da categoria em 
todos os centros. Ela citou dois em 
particular: a Incubadora Tecnoló-
gica de Cooperativas Populares da 
Coppe, coordenado por Gonçalo 
Guimarães, e o projeto Saúde e 
Educação para a Cidadania, da 
Decania do Centro de Ciências 
da Saúde (CCS), coordenado por 
Florence Brasil.

A

Categoria se destaca no evento 
ciência, para que se tornem cidadãos 
questionadores”, explicou. 

O astrônomo, que ingressou 
na graduação da UFRJ em 1978, 
considera o Congresso de Extensão 
como fundamental para a troca 
de experiência entre alunos de 
diferentes cursos. Mas lamenta 
que o conjunto da universidade 
não tenha consciência disso, por 
isso as aulas não são suspensas no 
período do evento para que todos 
possam participar. 

A técnica em assuntos educa-
cionais, Florence de Faria Brasil 
Vianna, está há nove anos na 
UFRJ e é coordenadora substituta 
de Extensão do CCS. Ela também 
coordena o Programa Saúde em 
Educação para a Cidadania, que 
busca justamente a integração 
de ensino, pesquisa e extensão de 
várias unidades e servidores do CCS. 
Entre os projetos que o programa 
engloba estão: Serviço Social na 
Escola; Terapia Ocupacional no 

Âmbito Escolar e Fonoaudiologia 
e Dificuldade de Aprendizagem no 
Âmbito Escolar.

O programa está em prática há 
oito anos. “Criei esse programa de 
extensão e trabalho a partir de muito 
diálogo sobre educação e saúde 
com muitos docentes e técnicos-
administrativos no CCS, porque 
hoje a gente não pode pensar num 
conhecimento isolado do mundo”, 
afirmou Florence.

Ela é formada em Pedagogia 

e vê no Congresso de Extensão um 
espaço de congraçamento dos que 
atuam no ensino, na pesquisa e na 
extensão. “Foi uma luta que a gente 
teve para que se pensasse a semana 
como integração acadêmica. O 
Congresso e a Jornada de Iniciação 
Científica têm mesas integradas. E a 
única coisa que não temos ainda é 
um técnico-administrativo em uma 
mesa principal. Quando tivermos 
isso, vamos pensar numa universi-
dade mais plural”, concluiu.

Fotos: Renan Silva 30/9/2013 

RUNDSTHEN Nader FLORENCE Vianna ANA Inês Sousa  
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SAÚDE DA MULHER

e s d e  t e r ç a -
feira, dia 1°, 
o Palácio do 

Planalto e outros pré-
dios públicos e monu-
mentos históricos, de Brasília 
ao Chuí, estão iluminados com 
a cor que simboliza a luta pela 
prevenção do câncer de mama 
e de colo de útero. Durante todo 
este mês o Brasil, e a maioria dos 
países, comemora o movimento 
popular internacionalmente 
conhecido como Outubro Rosa, 
que visa estimular a participa-
ção da população, empresas 
e entidades na campanha de 
alerta sobre os riscos e a neces-
sidade de diagnóstico precoce 
desses tipos de câncer. 

O câncer de mama é o segun-
do tipo mais frequente de câncer 
no mundo, e o mais comum 
entre as mulheres. Ele é seguido 
pelo câncer de colo de útero, o 
segundo que mais aparece na 
população feminina, e que cons-
titui a quarta causa de morte de 
mulheres por câncer no Brasil. 
Mas os dois tipos de câncer têm 
chances altíssimas de cura, caso 
sejam descobertos em estágio 
inicial. Para o de mama, a cura 
fica em torno de 90%, se o tumor 
for diagnosticado precocemente. 
O de colo de útero chega a 100%. 

Precauções
Além da realização de exames 

preventivos periódicos, é importan-
te, segundo os médicos, estar atenta 
aos fatores de risco e de proteção. 
Atitudes simples como manter 
uma alimentação saudável e peso 
adequados, por exemplo, ajudam 
na prevenção do câncer de mama. 
O consumo de gordura animal 
faz com que sejam acumuladas 
substâncias tóxicas ao organismo 
que não são eliminadas. Elas 
agem no corpo como o estrogênio, 
favorecendo o câncer de mama.

A hereditariedade também é 
um fator que influencia no apa-
recimento do câncer de mama. 
Cerca de 10% dos casos da doença 
são ocasionados por uma mutação 
genética hereditária. Portanto, mu-
lheres que já tiveram tias, primas, 
mãe ou outro parente próximo 
com o tumor, devem começar a 
fazer exames preventivos mais cedo. 

O adiamento da primeira 
gravidez para depois dos 30 
anos também é um fator que 
traz maior risco de câncer de 
mama, já que o organismo fica 
sendo mais tempo bombardeado 
pelo estrogênio, um hormônio 
que favorece o câncer de mama. 
Quanto à pílula anticoncepcio-
nal, de acordo com o Instituto 
Nacional do Câncer (Inca), 

Mobilização contra o câncer de mama 

ainda não há 
comprovação de que seja um 
favorecedor de aparecimento desse 
tipo de tumor. Já a ingestão de álcool, 
mesmo em quantidade moderada, 
também é contraindicada.    

No caso do colo de útero, o 
principal fator de risco é o HPV, ou 
papilomavírus, sexualmente trans-
missível. Quase 100% dos tumores 
de colo de útero têm origem no HPV. 
Contudo, apenas cerca de 2% das 
mulheres que foram infectadas pelo 
HPV costumam apresentar o tumor. 
A prevenção do HPV é feita por meio 
de uso de preservativo. Também há 
no mercado brasileiro vacinas para 
duas variedades do vírus. 

Outros fatores que podem fa-
cilitar o aparecimento do câncer 

de colo de útero são o tabagismo 
e o uso prolongado de pílulas 
anticoncepcionais. 

Recomendações do Inca
O Instituto Nacional do Câncer 

faz sete recomendações para reduzir 
a mortalidade por câncer de mama 
no Brasil. Veja quais são: toda mulher 
deve ter amplo acesso à informação 
com base científica e de fácil com-
preensão sobre o câncer de mama; 
deve ficar alerta para os primeiros 
sinais e sintomas do câncer de mama 
e procurar avaliação médica; toda 
mulher com nódulo palpável na 

mama e outras alterações suspeitas 
deve ter direito a receber 

diagnóstico no 
prazo máxi-

mo de 60 
dias; toda 
mulher 
de 50 a 
69 anos 

deve 
fazer a 

mamogra-
fia a cada dois 

anos; todo serviço de 
mamografia deve parti-

cipar de um programa de qualidade 
em mamografia e a qualificação 
obtida dever ser exibida em local 
visível às usuárias; toda mulher 
deve saber que o controle do peso 
corporal e da ingestão de álcool, 
além da amamentação e da prática 
de atividades físicas, são formas de 
prevenir o câncer de mama; a terapia 
de reposição hormonal, quando in-
dicada na pós-menopausa, deve ser 
feita sob rigoroso acompanhamento 
médico, pois aumenta o risco de 
câncer de mama.   

O Inca reconhece que as reco-
mendações não têm força de lei, 

O Outubro Rosa como movi-
mento de luta para a conscien-
tização e prevenção do câncer de 
mama começou há cerca de 20 
anos, nos Estados Unidos. Mas é 
da austríaca Evelyn Lauder grande 
parte do mérito pelo sucesso mun-
dial da causa. No mesmo ano em 
que se tornou vice-presidente da 
Estée-Lauder (empresa de cosmé-
ticos), em 1989, ela foi diagnosti-
cada com câncer de mama. Mesmo 

pois nenhum gestor é obrigado a 
segui-las, mas afirma que o país 
dispõe de meios para alcançá-las. 
“Com os investimentos feitos nos 
últimos anos pelo Ministério da 
Saúde, hoje cada gestor de uma 
instância de governo, a sociedade 
e cada cidadão, individualmente, 
tem capacidade de implementá-
las”, disse o diretor-geral do Inca, 
Luiz Antonio Santini.

Estatística
Segundo o Instituto, o 

câncer de mama é responsável 
por cerca de 11 mil mortes por 
ano de brasileiras. O documento 
“Estimativa, Incidência de Cân-
cer no Brasil”, produzido a cada 
dois anos, afirma que o país terá 
500.000 novos casos de câncer 
por ano. Entre eles, 49.240 são 
relativos aos tumores de mama.

A Política Nacional de Atenção 
Oncológica, publicada pelo Minis-
tério da Saúde em 2005, considera 
o câncer de mama como priorida-
de. No Pacto pela Saúde, o controle 
da doença também é prioridade. 
Uma das metas é o aumento da 
oferta de mamografia pelo SUS, 
que aumentou 118% entre 2000 
e 2007 (de 1,3 milhão para 2,9 
milhões). Outra é o Sistema de 
Informação do Câncer de Mama 
(Sismama) em todo o território 
nacional, implementado em 
2009, que permite a avaliação e 
aprimoramento de todas as ações 
de controle da doença.

Fonte: Portal Brasil   

Início do movimento 

Cuide-se

negando-se a comentar a evolução 
de seu estado clínico, lançou uma 
atividade internacional de luta 
contra a doença. É sua criação 
o maior símbolo da campanha 
Outubro Rosa: o laço cor-de-rosa, 
em 1990. Três anos depois, iniciou 
a Fundação para Pesquisa sobre 
Câncer de Mama. Evelyn morreu 
em 2011 em consequência de um 
câncer no ovário.

Mas coube à Fundação Susan 

G. Komen for the Cure a dissemi-
nação mundial do símbolo mais 
conhecido do câncer de mama. 
Durante a primeira Corrida pela 
Cura, realizada em Nova York, em 
1990, a entidade distribuiu vários 
laços aos participantes, tornando o 
evento uma maratona anual desde 
então na cidade.

O sucesso da causa foi enorme 
e atingiu proporções gigantescas, 
sendo hoje reconhecido em vários 

países. Para alertar a população 
sobre a importância de prevenir 
o câncer de mama, teatros, 
prédios públicos importantes, 
entidades e centros comerciais 
são iluminados na cor rosa. No 
Brasil, o primeiro gesto de apoio 
ao Outubro Rosa ocorreu em 
2002, quando o monumento do 
Obelisco (que fica no Parque do 
Ibirapuera, em São Paulo) ficou 
cor-de-rosa. 

D

3 - Deitada
Para mulheres com seios fartos

Faça o exame da mama esquerda colocan-
do uma almofada ou toalha enrolada debaixo 
do ombro. Estenda o braço atrás da cabeça e 
realize a autopalpação, conforme passos des-
critos anteriormente. Repita o movimento na 
mama 
direita.    

1 - Em frente ao espelho
Coloque as mãos atrás do 

pescoço, projetando o peito 
para a frente até sentir o es-
forço dos músculos peitorais. 
Nesta posição, observe bem 
suas mamas, verificando a 
existência de alterações na 
forma ou contorno.

2 - No chuveiro, ao ensaboar-se
Levante o braço esquerdo e, com 

a mão direita, toque 
a mama esquerda, 
observando a existên-
cia de nódulos ou al-
gum endurecimento. 
Pressione suavemente, 
fazendo círculos cada 
vez menores, desde a 
axila até o mamilo. 
Faça o mesmo com a 
mama direita.

Fonte: FEMAMA




