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Violência policial contra ma-
nifestantes aumenta no Rio de 
Janeiro e uma pessoa é baleada 
em passeata no Dia do Professor. 
Dezenas foram presas indiscrimi-
nadamente, inclusive menores de 
idade, e autuadas por formação 

criminosa. Mas apesar da repres-
são sob o comando do governo 
Sergio Cabral e do prefeito Edu-
ardo Paes, que lembra a ditadura 
militar, os professores das redes 
públicas de ensino municipal e 
estadual, em greve, conseguiram 

realizar uma das mais vibrantes 
e numerosas manifestações, se-
guida de ato político, já vistas no 
Centro do Rio de Janeiro. Traba-
lhadores de várias categorias par-
ticiparam em solidariedade aos 
mestres. Página 7   

Eleição da nova diretoria é em novembro. Página 6
Pró-reitora de Gestão e Governança apresenta relatório das 
ações emergenciais em andamento no hospital e desmente 
terroristas pró-Ebserh. E o reitor garante: “O hospital não 
vai cair e nem fechar”. Páginas 4 e 5

HUCFF

Entidades sindicais e estudantis propõem à 
Reitoria a criação de grupo de trabalho para 
discutir o Complexo Hospitalar. Página 4 

Defesa da autonomia 
universitária Roberto Gambine, pró-reitor de 

Pessoal, espera repor parte dos 
1.200 extraquadro dos HUs com os 
concursados que serão empossados 
em breve. Página 7    

Extraquadro
Prefeito Ivan Carmo anuncia ações 
emergenciais, entre as quais a criação 
de um Comitê de Segurança, para 
enfrentar sequestros-relâmpago 
e roubos no campus. Página 3

Segurança no Fundão

Foto: Renan Silva 15/10/2013

Sintufrj convoca trabalhadores do Ipub para reunião nesta quarta-feira, às 14h30, em local a confirmar. Pauta: condições de trabalho e informes gerais.

Os trabalhadores das instituições federais de ensino superior repetirão no próximo ano a mesma disposição de luta 
que sempre tiveram para enfrentar o governo e exigir seus direitos. A Fasubra não tem dúvidas: a deflagração de 

greve por tempo indeterminado é que garantirá a conquista dos nossos direitos. 

2014 será mais um ano de mobilização e radicalização dos técnicos-administrativos das Ifes 



2 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1050 – 21 a 27 de outubro de 2013 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

DOIS PONTOS

JORNAL DO SINDICATO 
DOS TRABALHADORES  
EM EDUCAÇÃO DA UFRJ

Coordenação de Comunicação Sindical: Francisco Carlos dos Santos, Maria Glória Pagano e Carmen Lucia Mendes Coelho  / Conselho Editorial: Coordenação Geral 
e Coordenação de Comunicação Edição: Amag / Reportagem:  Amag, Eliane Amaral e Regina Rocha  /  Projeto Gráfico: Luís Fernando Couto /  Diagramação: Luís 
Fernando Couto, Jamil Malafaia e Edilson Soares  /  Fotografia: Renan Silva  /   Revisão: Roberto Azul   /  Tiragem: 10 mil exemplares / As matérias não assinadas 
deste jornal são de res ponsabilidade da Coordenação de Comunicação Sindical 
Correspondência: aos cuidados da Coordenação de Comunicação. Fax: (21) 2260-9343. Tel.: (21) 3194-7113  Impressão: 3graf (21) 3860-0100

Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro - RJ
Cx Postal  68030 - Cep 21941-598 - CNPJ:42126300/0001-61

III Fórum Siass

Sob nova direção

A nova diretoria eleita da Adufrj-SSind tomou pos-
se na quarta-feira, dia 16, em solenidade realizada no 
salão nobre do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais 
(IFCS), na presença da categoria e de convidados. Clau-
dio Ribeiro é o novo presidente eleito da entidade em 

substituição a Mauro Iasi. A direção do Sintufrj dese-
ja aos companheiros uma ótima gestão, confiante na 
continuidade da parceria na luta em defesa da autono-
mia universitária e por uma universidade pública, de 
qualidade, democrática e acessível a todos os brasileiros. 

Começa nesta terça-feira, dia 
22, e prossegue até sexta-feira, dia 
25, a programação de atividades 
da Semana Nacional de Ciência 
e Tecnologia da UFRJ. O evento 
é organizado pela Pró-Reitoria 
de Extensão (PR-5) e objetiva 
popularizar a ciência entre os 
estudantes do ensino fundamental 
e médio, principalmente das escolas 
públicas. 

A diretora da Divisão de Cultu-
ra e Divulgação Científica da PR-5 
e vice-coordenadora da Semana, 
Adriane Aparecida Moraes, infor-
mou que, mesmo com a greve dos 
professores das redes municipal 
e estadual, está sendo esperada, 
a cada dia de evento, a visita de 
alunos de 30 escolas, incluindo as 
particulares também convidadas. 
Quinze ônibus especiais farão o 
transporte desses visitantes. 

Do lúdico ao concreto 
Este ano as atividades da Sema-

na se concentrarão no hall da Rei-
toria, à exceção das visitas guiadas 
a laboratórios, ao Museu da Geodi-
versidade e ao Museu Nacional. A in-
tenção é permitir que os estudantes 
convidados conheçam e participem 
efetivamente das atividades progra-
madas. E está prevista a montagem 
de 80 oficinas em meio a uma 
agenda cultural que inclui: pales-
tras, jogos didáticos, exibição de ví-
deos, espetáculos artísticos e dança, 
música, teatro e poesia, e narração 
de histórias.

Ciência e Tecnologia 
traduzidas pela UFRJ

Mobilização interna
Desde abril as equipes da PR-5 

se dedicam à organização da Se-
mana. Depois do Conhecendo a 
UFRJ, esta é a maior atividade  rea-
lizada pela universidade com a par-
ticipação de público externo. E para 
manter o alto nível das anteriores, 
mais uma vez foram mobilizados 
dezenas de técnicos-administrati-
vos, professores e um número ain-
da maior de estudantes de vários 
cursos. Inscritos nas oficinas são 
640, o restante são voluntários. Esse 
contingente de pessoas se dividi-
rá na atenção à Semana levada à 
UFRJ-Macaé nos dias 22, 23 e 24 e 
ao Polo Xerém, de 24 a 26.

Tema e subtema
De acordo com Adriane Apareci-

da, todo o apoio necessário da insti-
tuição foi dado à PR-5 para realiza-
ção da Semana Nacional de Ciência 
e Tecnologia da UFRJ. Um evento 
criado pelo  Ministério da Ciência e 
Tecnologia, cujo tema central deste 
ano é “Ciência, Saúde e Esporte”.

O subtema da Semana or-
ganizada pela UFRJ é ‘Corpo em 
foco: a ciência e a ressignificação 
do ser’, que, conforme explicações 
divulgadas no site da PR-5, signi-
fica permitir a construção de uma 
identidade dialógica entre ciência e 
as representações e o conhecimen-
to do corpo, tendo como ponto de 
partida a articulação dos saberes 
acadêmicos numa abordagem 
transdisciplinar. 

Encontro de 
aposentados 
Sintufrj

O próximo encontro será na 
terça-feira, dia 12 de novem-
bro, às 10h, na subsede sindical 
no HUCFF, Cidade Universitária. 
Pauta: 1) Demandas da greve de 
2012 (reposicionamento etc.); 2)  
Eleição de delegados ao Encontro 
Nacional de Aposentados da Fa-
subra; 3) Debate sobre Delegados 
Sindicais de Base do Sintufrj; e 4) 
Encaminhamentos.  

Trabalhadores da UFRJ se 
queixam do caos que são obri-
gados a enfrentar, quando chove, 
para terem acesso aos ônibus que 
param em frente ao “poeirão” 
(entrada secundária do HUCFF). 
O local se transforma num mar 

Biossegurança e 
prevenção de acidentes

Encontro Internacional  
sobre História da África

 O Laboratório de Estudos Afri-
canos (LeÁfrica) do Instituto de 
História (IH) da UFRJ realiza, entre 
os dias 21 e 24 de outubro, a partir 
das 14h, o Encontro Internacional 
sobre Ensino de História da África e 
Cultura Afro-Brasileira: 10 Anos da 

Lei 10.639. A programação da con-
ferência conta com especialistas do 
Brasil e do exterior, mesas-redondas 
e oficinas. O encontro será realiza-
do no prédio do Largo de São Fran-
cisco de Paula, n°1, Centro do Rio 
de Janeiro.

A direção do Instituto de Biofí-
sica Carlos Chagas Filho (IBCCF) 
convida todos para participar do 1º 
Dia da Biossegurança e Prevenção 
de Acidentes da unidade, na quinta-
feira, dia 24. O evento será dividido 
em dois blocos: no primeiro serão 
realizadas palestras e fóruns de dis-

cussão; no segundo, o participante 
terá a oportunidade de se inteirar das 
novidades e das novas ferramentas 
de promoção de saúde e segurança 
do IBCCF e da UFRJ, manifestar suas 
opiniões em mesa-redonda e, por 
fim, receber treinamento de como 
usar extintores de incêndio. 

Com o tema “Fortalecimento 
e Inovação da Promoção da Saúde 
no Siass-RJ – Integrando Promoção, 
Vigilância e Perícia”, será realizado 
dias 29 e 30 de outubro o III Fórum 
Permanente Siass-RJ, no auditório 
Horácio Macedo, no Centro de Ci-
ências Matemáticas e da Natureza 
(CCMN). O Fórum é destinado a to-
dos os trabalhadores das instituições 
federais do Estado do Rio de Janeiro e 
contará com a presença de represen-
tantes do Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão (MPOG). 

Atenção: as inscrições foram 
prorrogadas até o dia 24 de outubro 
na página www.forumsiass.ufrj.br.

A sigla Siass significa Subsiste-
ma Integrado de Atenção à Saúde do 
Servidor. O Siass foi criado por decre-
to do Ministério da Saúde, em 2009, 
e se apoia nos seguintes eixos: perí-
cia, assistência, vigilância e promo-
ção à saúde. No dia 5 de novembro 
de 2010, com a assinatura do acordo 
de cooperação técnica com o MPOG, 
a UFRJ/PR-4/CPST tornou-se a uni-
dade 50 Siass. 

Tá difícil!

de lama devido às obras a cargo 
da C-onsórcio Transcarioca. 

Esse ponto de ônibus foi im-
provisado para substituir o que 
existia junto à passarela sobre a 
Linha Vermelha, antes do início 
das obras nas pistas de acesso e 

de saída do Fundão. As técnicas-
administrativas da Microbiolo-
gia, Valéria Cristina Cardoso e 
Deise Passos Lima, estão cansa-
das de afundar os pés na lama 
em dias de chuva na saída do 
trabalho. 

Foto: Marco Fernandes



 

Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1050 – 21 a 27 de outubro de 2013 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 3

SEGURANÇA

Foto: Renan Silva

Na reunião do Conselho Su-
perior de Coordenação Executiva 
(CSCE) na terça-feira, dia 15, o 
prefeito da Cidade Universitária  
Ivan Carmo, anunciou ações ime-
diatas para garantir a segurança no 
campus. A criação do Comitê de Se-
gurança da UFRJ está entre as me-
didas. Além disso, o reitor pediu ao 
MEC apoio para a contratação, por 
concurso pelo RJU, de cem novos vi-
gilantes patrimoniais para a UFRJ, 
pois o Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MPOG) im-
pede que isso ocorra desde a gestão 
do ex-reitor Aloísio Teixeira.

A apresentação de Ivan Carmo 
foi solicitada pelo reitor Carlos 
Levi, que pediu apoio dos decanos 
para aumentar a vigilância nas 
unidades do campus. As ações fo-
ram motivadas pelo aumento de 
ocorrências no Fundão, como se-
questro-relâmpago principalmen-
te, furtos nas unidades acadêmicas 
e roubos a servidores e estudantes. 
A falta de segurança foi assunto 
também no último Conselho Uni-
versitário e entrará na pauta da 
próxima sessão, quando será apre-
sentado o conjunto de medidas da 
prefeitura.

Medidas
Foi anunciado pelo prefeito 

que nos próximos dias será cerca-
do o acesso pelos fundos do Centro 
de Ciências da Saúde (CCS) – 
complexo com maior número de 
unidades e que mais tem sofrido 
com o assédio de usuários de cra-
ck, furtos e roubos.

O diretor da Faculdade de 
Farmácia, Lúcio Mendes Cabral, 
apresentou à Congregação da 
unidade, na quarta-feira, dia 16, 
sua renúncia ao cargo. Ele alegou 
como principal motivo a falta de 
segurança para os integrantes da 
comunidade acadêmica, princi-
palmente à noite. Há poucos dias 
uma professora da unidade foi 
vítima de sequestro-relâmpago. 

“Estamos expostos num local 
onde era cemitério de elite da di-
tadura militar e depósito de lixo. 
Atualmente, de um lado é esta-
cionamento e, do outro, ponto de 
dependentes químicos”, descre-
veu o diretor o cenário que cerca 

A direção do Instituto de Psiquia-
tria (Ipub) decidiu criar duas comis-
sões de sindicância para apurar a 
morte da tia de um possível paciente 
da unidade que teria sido assassinada 
por ele durante o horário de visita. 
Segundo o vice-diretor da unidade, 
Márcio Amaral, as informações veicu-
ladas pela imprensa estão truncadas 
e por isso a direção está apurando 
com cuidado o ocorrido no dia 18 de 
setembro.  

As comissões criadas estão com 
a tarefa. Uma vai apurar o fato em 
si e a outra os procedimentos de 
técnicos-administrativos envolvidos 
no caso. Segundo Márcio Amaral, o 
paciente em questão seria do Centro 

UFRJ adotará medidas contra 
ações de bandidos no Fundão

Até o fim do semestre está pre-
vista a instalação de 99 câmeras 
em áreas estratégicas do campus. 
A comunicação será ampliada. 
Ivan Carmo divulgou que até o 
dia o dia 8 de novembro novos rá-
dios de comunicação entrarão em 
operação, possibilitando, assim, 
a comunicação entre a Divisão 
de Segurança da UFRJ (Diseg), a 
Polícia Militar e a seguranças das 
diversas unidades.

Será criado o Comitê de Segu-
rança. A proposta de sua composi-
ção é de integrantes da Prefeitura 
Universitária, Diseg e de todas as 
empresas que estão no campus. E 
para fevereiro de 2014 está progra-
mado o lançamento de um portal 
sobre segurança com o objetivo de 
orientar e servir de canal de contato 
entre a comunidade e a Reitoria. O 
portal divulgará também estatísti-
cas sobre ocorrências no campus e 
outras informações pertinentes. As 
guaritas retornarão. Não foi dado 
prazo, mas informado que haverá 
guaritas com policiais nas saídas 
norte e sul do campus para moni-
toramento de acessos.

Polícia
O reitor informou que está 

negociando com a Polícia Militar 
a instalação de uma base perma-
nente no Fundão. Para Carlos Levi, 
segundo informa sua assessoria de 
imprensa, o diálogo com o governo 
do Estado tem resultado em boas 
expectativas para a UFRJ: “Há uma 
série de providências que estamos 
negociando para aumentar e refor-

çar a logística de policiamento no 
campus. Temos concretamente o 
compromisso da PM de ampliar o 
contingente de policiais aqui locali-
zados. Estamos contando com esse 
aperfeiçoamento da segurança em 
curto prazo”.

Ocorrências 
aumentam em 2013

Já nos dois primeiros meses 
do ano as ocorrências de furto 
representaram mais da metade 
dos casos de 2012. Ao longo de 
2013 os furtos evoluíram para 
sequestros-relâmpago.  No fim do 
mês de setembro, o sequestro de 
um professor da Coppead (Insti-
tuto de Pós-Graduação e Pesquisa 
em Administração) levou a Reito-
ria a fechar o portão 4, que liga a 
Linha Vermelha à Rua Moniz de 
Aragão e ao Centro de Tecnologia 
2. O local era utilizado como rota 
de fuga pelos criminosos, mas seu 
fechamento não surtiu efeito. Agora 
em outubro, mais dois professores 
foram vítimas de sequestro.

Há quase 10 anos, em 2004, os 
casos de violência no campus da 
Ilha do Fundão geraram a criação 
de um plano de segurança pela 
Prefeitura Universitária. O plano, 
inclusive, foi feito com a participa-
ção da vigilância patrimonial da 
universidade e resultou na redução 
de algumas ocorrências, como rou-
bo. É um desafio o controle de uma 
área que ultrapassa cinco milhões 
de metros quadrados e circulam 
cerca de 100 mil pessoas por dia. 
Naquela época, os sequestros-

relâmpago não faziam parte do 
cotidiano da cidade do Rio de Ja-
neiro e, por conseguinte, da Ilha 
do Fundão.

À beira de completar 10 anos 
das primeiras medidas efetivas 
para aumentar a segurança no 
campus do Fundão, é necessário 
fazer uma avaliação do momento 
atual. A diminuição dos vigilan-
tes patrimoniais, o aumento da 
terceirização na segurança, o au-
mento dos sequestros-relâmpago, 
a invasão dos usuários de crack 
são elementos que não podem fu-
gir a uma análise séria da atual 
realidade na UFRJ. Aumentar a 
segurança no campus do Fundão 
não significa necessariamente 
fortalecer a Polícia Militar, tra-
zendo-a para dentro do campus.  
Como foi feito em 2004, as ações 
devem ser discutidas com a co-
munidade universitária.

Diseg ficou de fora  
O coordenador-geral da Di-

visão de Segurança (Diseg) da 
UFRJ, Jorge Trupiano, disse que 
a divisão não participou oficial-
mente da elaboração das ações. 
“As reuniões entre Prefeitura 
Universitária, empresas do Par-
que Tecnológico, 17° Batalhão 
de Polícia Militar e a 37ª De-
legacia de Polícia  já estavam 
ocorrendo quando fomos convi-
dados a participar. Participei de 
três reuniões, mas não tivemos 
interferência na discussão ou 
na elaboração das medidas. Fo-
mos comunicados”, esclareceu.

IVAN Carmo

Comissão de sindicância 
irá apurar morte no Ipub

de Tratamento em Dependência Quí-
mica Roberto Medeiros, um dos três 
manicômios judiciários ainda em 
funcionamento no Rio de Janeiro. 
“Há muita coisa sendo dita que não 
corresponde à realidade”, ponderou.

Ele informou que o caso está sen-
do acompanhado pela diretora Maria 
Tavares Cavalcanti. Márcio Amaral, 
que tem vasta experiência na admi-
nistração de unidades psiquiátricas, 
explica que muitas coisas acontecem 
dentro dessas instituições sem que 
cheguem a público os fatos, mas que 
no Ipub nunca houve um incidente 
dessa monta. “Nunca tivemos um 
caso assim. Tudo está sendo apurado 
com muito cuidado”, garantiu.

Falta de segurança faz diretor renunciar
o recém-inaugurado prédio da 
Faculdade de Farmácia, localiza-
do ao lado da agência do Banco 
do Brasil, no CCS. Ele é favorável 
à presença da Polícia Militar no 
campus.

Além de não contar com vi-
gilantes patrimoniais e terceiri-
zados, Lúcio Cabral denunciou a 
falta de pessoal para fazer a lim-
peza do prédio. “Não tenho auto-
nomia para contratar serviço de 
vigilância e de limpeza. O curso 
noturno está no 7° período, então 
são 3,5 anos que reivindicamos e 
nada acontece. Não estou pedin-
do laboratório. Essa demanda 
veio do Reuni e da Reitoria, e 

agora ninguém nos apoia”, desa-
bafou o diretor. 

Congregação 
extraordinária na 4ª-feira

Os presentes aprovaram por 
unanimidade a realização, na 
quarta-feira, dia 23, às 10h, de 
reunião extraordinária e aberta 
da Congregação para determinar 
o que a Faculdade de Farmácia 
quer para garantir a existência 
do curso noturno – o primeiro 
criado na UFRJ depois do Reuni. 
Os alunos serão informados pelo 
Siga. O diretor se comprometeu a 
permanecer no cargo até a finali-
zação dessa etapa. 

Entre as ações emer-
genciais, o prefeito da 
Cidade Universitária 
anunciou a criação de 
um comitê com a par-
ticipação de todas as 
empresas do campus, e 
o reitor promete buscar 
o apoio do MEC para 
contratação, pelo RJU, de 
pelo menos 100 vigilan-
tes. O MPOG é contra a 
realização de concurso 
para esses profissionais, 
porque uma parte do 
governo quer extinguir 
o cargo de vigilante nas 
universidades, em favor 
da terceirização de mão 
de obra
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HUCFF

Foto: Renan Silva

As entidades sindicais e estudan-
tis representativas da UFRJ: Sintufrj, 
Adufrj, DCE Mário Prata e Associação 
dos Pós-Graduandos (APG) apresen-
taram na reunião, dia 10, com o rei-
tor e pró-reitores, proposta para parti-
cipação nos dois grupos de trabalho 
criados  por Carlos Levi para tratar dos 
problemas dos HUs, e também suge-
riram a formação de um terceiro GT 
para discutir o Complexo Hospitalar.

A proposta dos dois GTs surgiu e 
se consolidou na reunião da Reitoria 
com as entidades no dia 3 de outubro. 
Um GT vai se ocupar principalmen-
te da estrutura do prédio do Hospital 
Universitário Clementino Fraga Filho 
(HUCFF), e será coordenado pela 
Pró-Reitoria de Gestão e Governança. 
O outro, sob a responsabilidade da 
Pró-Reitoria de Pessoal, se dedicará 
a resolver os problemas de falta de 
profissionais e extraquadro em todas 
as unidades de saúde da universidade. 

Ebserh fora e 
auditoria no HUCFF

Os representantes das entidades 
apontaram que qualquer discussão 
sobre a Ebserh nesse momento deve-
ria ser suspensa. E reafirmaram para 
o reitor a necessidade de realização 
de auditoria interna nas contas do  
HUCFF em função das denúncias fei-
tas pelo Tribunal de Contas da União. 
Eles também cobraram a realização 
de eleições democráticas e paritárias 
nos hospitais.

E propuseram que os trabalhos 
dos grupos fossem concluídos até  
outubro de 2014. Mas enfatizaram 
que são prioridades o funcionamen-
to dos HUs, dimensionamento da 
força de trabalho e medidas jurídicas 
para garantir a realização de con-
cursos pelo Regime Jurídico Único 
(RJI) e todos os direitos trabalhistas 
dos extraquadro. A Reitoria se com-
prometeu com uma nova reunião, 
ainda sem data.

Entidades propõem GT para discutir o Complexo Hospitalar 
e reitor garante que o HUCFF está se recuperando  

Nesse dia todos vestirão preto 
e irão às ruas portando símbolos 
nacionais para defender o petróleo 
brasileiro. Desde o dia 16, os pe-
troleiros protestam em todo o país 
fazendo greve.

O ministro de Minas e Energia, 
Edison Lobão, descartou qualquer 
alteração na data do leilão do cam-
po de Libra (marcado para dia 21), 
apesar das manifestações contrárias 
realizadas em todo país dia 17 exi-
gindo o cancelamento da licitação. 

O governo quer entregar o 

Leilão do campo de Libra está marcado para 21
petróleo brasileiro às empresas 
estrangeiras. O dia do leilão está 
sendo chamado de “Dia da Traição 
Nacional”. O movimento sindical e 
as entidades da sociedade civil orga-
nizada orientam que a população 
vista-se de preto, em sinal de luto, 
e vá para as ruas com bandeiras do 
Brasil e outros símbolos nacionais.

“O Petróleo Tem 
Que Ser Nosso”

No Rio de Janeiro um grande 
ato articulado em conjunto por di-

versas organizações que constroem 
a campanha “O Petróleo Tem Que 
Ser Nosso” – entidades sindicais, 
movimentos popular e estudantil 
entre outros – foi realizado no Cen-
tro, no final da tarde, com passeata 
da Candelária à Cinelândia. 

Desde que o leilão do campo 
de Libra foi anunciado pelo go-
verno, os petroleiros têm realiza-
do atos e manifestações públicas 
para denunciar a entrega do pe-
tróleo brasileiro. No dia 16 eles 
decidiram entrar em greve por 

tempo indeterminado também 
em protesto contra o leilão.

Área estratégica
O campo de Libra, do pré-sal, 

é o maior de toda a história de ex-
ploração do petróleo no mundo e 
foi descoberto na Bacia de Santos 
em 2010 pela Petrobras, possuindo 
reservas de 8 a 12 bilhões de barris, 
segundo estimativas apresentadas 
pela Agência Nacional do Petróleo 
(ANP) com base em estudos da Pe-
trobras. Seria 1,4 bilhão de barris 

produzidos por dia. A produção hoje 
no Brasil é de 2,1 milhões de barris. 
É área estratégica para o país.

Análise de especialistas eviden-
cia que este leilão está repleto de 
ilegalidades que ferem os interesses 
nacionais, como a cobrança de um 
bônus de R$ 15 bilhões (o campo 
de Libra vale R$ 3 trilhões pelo me-
nos), a devolução dos royalties em 
dinheiro, e outras armadilhas no 
edital que desvirtuam o sistema de 
partilha e retroagem ao sistema de 
concessões do governo FHC.

“Estamos com pressa para 
organizar soluções emergenciais 
e contamos com a representação 
das entidades para colaborar”, 
disse Carlos Levi ao Jornal do 
Sintufrj. Para ele, as críticas da-
queles que, apesar dos esforços 
em curso, continuam a alarde-
ar o iminente fechamento do  
HUCFF, são típicas da univer-
sidade como espaço de contro-
vérsia. “Isso sempre vai haver; 
e a gente tem que enfrentar”, 
disse, acrescentando: “Estamos 
buscando soluções para garan-
tir que de fato a gente atenda às 
necessidades (dos HUs) que são 
prementes e precisam ser en-
frentadas e superadas”.

Jornal do Sintufrj: O HU-
CFF não vai cair? Não vai  
fechar?

Reitor: Não vai cair. O hos-
pital não vai fechar. Pelo menos 
é o empenho do reitor até o limi-
te das possibilidades.

Entrevista

 “O hospital não vai cair. O hospital não vai fechar”
JS: A Ebserh foi posta de 

lado e a comunidade está sen-
do chamada a colaborar na 
discussão. As pessoas estão 
vindo, os movimentos estão 
fazendo propostas?

Reitor: Menos do que a gen-
te gostaria e precisa. Porque o 
tamanho do problema é grande.

JS: Com o Complexo Hos-
pitalar, os recursos dos HUs 
serão mais bem aproveitados? 

Reitor: O novo formato de 
distribuição dos recursos não 
garante maior ou menor quan-
tidade de recursos. A matriz, a 
forma de alocação desses recur-
sos foi redefinida. Mas acho que 
a nossa prioridade não deverá 
ser essa. A rigor, o trabalho em 
rede de nossos hospitais deve ser 
explorado até seu limite. Mas o 
que é fundamental agora é ga-
rantir de fato a estabilidade das 
atividades de cada um de nos-
sos hospitais. CARLOS Levi

Após ter realizado cobrança 
formal ao secretário de Recur-
sos Humanos do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e 
Gestão, Sergio Mendonça, para 
o pagamento do adicional de 
plantão hospitalar (APH) devi-
do aos trabalhadores do Institu-

APHs atrasados do IPPMG
to de Puericultura e Pediatria Mar-
tagão Gesteira (IPPMG), a direção 
do Sintufrj mobilizou a Fasubra. 
Os coordenadores Paulo Henri-
que e João Paulo, em reunião no 
MEC, conseguiram que o governo 
se comprometesse a abrir o Siape 
para lançamento do pagamento 

ainda na folha de outubro, que 
fechou na sexta-feira, dia 18.  

Até o fechamento desta edição 
do Jornal do Sintufrj, quinta-
feira, à noite, a informação que 
a PR-4 tinha era de que o lança-
mento na folha havia sido reali-
zado, mas só seria possível con-

firmar essa informação no dia 
seguinte, quando efetivamente 
a folha será fechada. A direção 
do Sindicato acompanhará 
atenta para continuar na pres-
são pela imediata realização 
do pagamento, pois trabalho 
realizado tem que ser pago.
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HUCFF

Jornal do Sintufrj: Como 
a senhora tem divulgado o 
relatório das ações da Rei-
toria no HUCFF?

Aracéli Cristina: Estou 
indo às unidades com cursos que 
precisam do HU e faço a mesma 
apresentação que fiz na Congrega-
ção da Faculdade de Medicina. Mas 

Gestão e Governança prova que investe 
na recuperação estrutural da unidade  

s ações desencadeadas pela 
Reitoria em prol do Hospital 
Universitário Clementino 

Fraga Filho (HUCFF), desde injeção 
de recursos, realização de obras e 
mobilização de grupos de trabalho, 

embora anunciadas em constantes 
reuniões com dirigentes das unida-
des hospitalares, têm sido ignoradas 
pela direção da própria unidade e 
pelos demais defensores da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares 

(Ebserh). Isso ocorre porque eles 
continuam se ocupando em alardear 
o fechamento do hospital, inclusive 
por “problemas estruturais”. 

A exemplo do que fez na Congre-
gação da Faculdade de Medicina, dia 

9 de outubro, a pró-reitora de Gestão 
e Governança, Aracéli Cristina de 
Sousa, que coordena as ações de 
recuperação do hospital, continua 
divulgando relatório sobre as ações 
da Pró-Reitoria para o hospital 

realizadas no período de agosto e 
setembro de 2013, como também os 
investimentos feitos a partir de 2012. 
Após perceber que as informações 
não chegam a todos, ela pretende 
divulgá-las mais amplamente.  

Entrevista 

 “O que existe agora é um moto-contínuo de ações”

muitos acham conveniente que as 
reuniões sejam abertas a professores 
para apresentarmos ações realiza-
das desde o ano passado.  

JS: Não há risco de de-
sabamento ou incêndio no 
prédio do HU?

Aracéli Cristina: Não tem 
risco de incêndio e do prédio cair. 

Na Faculdade de Medicina apresentei 
um laudo comprovando que o prédio 
está estável há um ano. A partir do 
momento que o prédio está estável, a 
gente pode pensar nas obras.

JS: A parte elétrica está 
sendo recuperada?

Aracéli Cristina: Estamos 
começando a obra, que tem al-
guns desdobramentos. Há uma 
parte emergencial que foi contra-
tada agora e que inclui a troca dos 
disjuntores. A empresa vai definir 
um projeto para que a gente possa 
fazer a subestação, a troca dos 
transformadores de ascarel para 
transformadores a óleo, junto com 
toda a fiação, e do busway (sistema 
de distribuição de energia) até o 
segundo andar. Esse é o projeto da 
reforma que será licitado, porque a 
parte emergencial é a dos disjunto-
res, e mais preocupante. A troca dos 
disjuntores vai levar mais ou menos 
três meses, e, ao mesmo tempo, 
a empresa vai elaborar o projeto 
para licitarmos a reforma da parte 
elétrica do prédio.

JS: Os recursos necessá-

rios para a recuperação da 
unidade foram superesti-
mados pela direção do HU? 

Aracéli Cristina: A direção 
deu um valor de R$ 70 milhões, por 
exemplo, para (recuperar) a parte 
elétrica. Nossa avaliação é de que 
isso deva custar R$ 2 milhões. Não 
sei qual foi a base que a empresa que 
ele (diretor do HU) chamou apre-
sentou. Mas não estou trabalhando 
com o laudo que a empresa fez. 
Estou trabalhando com avaliação 
da equipe técnica do ETU, da Prefei-
tura, com colaboração do pessoal da 
Escola Politécnica e até mesmo com 
o pessoal da Engenharia do HU.

JS: Há setores no HU sus-
tentando que, se não houver 
uma solução imediata,  deve-
ria ser planejado o fechamen-
to da unidade. Há esse risco?

Aracéli Cristina: De nossa 
parte, não. Temos cerca de nove 
ações de obras em andamento. Só 
que como são obras de médio e longo 
prazo, que tratam da infraestrutura 
e do restante dos problemas críticos 
do prédio, a comunidade do HU vai 
levar um tempo para perceber. 

JS: A rede de gases tam-
bém vai ser recuperada?

O relatório informa que a Reito-
ria transferiu ao HUCFF, entre 2012 e 
2013, R$ 45.001.277,86. Tais valores 
não incluem gastos contratados pela 
PR-6, que estão sendo pagos pela 
Reitoria, no valor de R$ 2.344.810,00. 
No total os investimentos foram de 
R$ 47.346.087,86. A seguir, seis das 
12 ações listadas no relatório:

Parte elétrica – A contratação 
emergencial de serviços de substi-
tuição do disjuntor geral do busway 
(sistema de alimentação de energia) 
e a substituição dos separadores de 
barramentos estão sendo realizadas 
em conjunto, como o projeto para 
troca do busway. O valor da 1ª etapa 
(substituição das chaves de entrada, 
instalação do disjuntor de alta tensão 
do transformador e a instalação do 
disjuntor geral de baixa tensão do 
transformador) é de R$ 197.580,00. 
A segunda etapa contempla o projeto 

Aracéli Cristina: Também. 
Temos várias obras. Para a rede de 
gases, já existia um projeto feito 
pela equipe de engenharia do HU, 
em 2010, que está sendo atualizado 
e será a próxima licitação que va-
mos fazer. O que existe agora é um 
moto-contínuo de ações. A gente 
faz uma, depois outra. Não adianta 
fazer ao mesmo tempo, não temos 
infraestrutura administrativa e 
técnica para dar conta de todas 
essas frentes, e as obras têm uma 
sequência a ser seguida. Por isso 
escolhemos, primeiro, a parte 
elétrica, que tem que estar boa 
para podermos começar a mexer 
na rede de gases. Mas enquanto 
está sendo feito o projeto da rede 
de gases, estamos caminhando 
nas obras emergenciais da parte 
elétrica. A gente espera que até o 
final do ano esteja ok.

JS: Então a comunidade 
do HU pode se acalmar?

Aracéli Cristina: Sim. Seria 
muito bom que o relatório das ações 
tivesse ampla divulgação, porque acho 
que é isso que não está acontecendo. 
Não consigo dar essa divulgação. Eu 
falo com as pessoas, mas acabo falan-
do com um grupo pequeno.

Ações realizadas até o momento 
para subestação e outros serviços no 
valor de R$ 177.230,00. O total é de 
R$374.810,00. 

Rede de gases – A Divisão 
de Engenharia do HU está revendo o 
projeto da rede de gases, sob a coorde-
nação do professor Roberto Machado, 
da Escola Politécnica. A estimativa é 
que isso fique pronto até o dia 15. A 
licitação ocorreria em sequência. 

Água quente – A Divisão de 
Engenharia do HU está revendo o 
projeto da rede de água quente, 
sob a coordenação do professor 
Roberto Machado. Já se definiu 
a substituição do material dos 
encanamentos especificados de 
CPVC para outro mais resistente. 
A estimativa é que o projeto fique 
pronto até o dia 25. O processo de 
licitação ocorrerá em sequência. 

Projeto de reforma da 
cozinha e do refeitório – Ela-

borado pela Divisão de Engenharia 
do HU, sob a coordenação do 
professor Roberto Machado, está 
em fase final. Inclui parte elétrica, 
hidráulica e de esgoto. Deve ser 
entregue no final de outubro e 
entrará em processo de licitação.

Projeto de reforma dos 
elevadores – Contrato assinado 
pela PR-6 para a reforma dos 
elevadores, cujo valor totaliza R$ 
1.970.000,00. 

Escoramento da estrutura 
do anexo do hospital, conhe-
cida como “poeirão” –  O serviço 
de escoramento e reforço dos pilares 
da estrutura está sendo feito por firma 
especializada. Parte considerável do 
entulho e do lixo que se encontravam 
no “poeirão” foi retirada com a 
ajuda da Prefeitura Universitária, e 
o restante, que está no subsolo, seria 
realizado pela firma até o dia 11.

A

Foto: Renan Silva 3/10/2013

PRÓ-reitora Aracéli Cristina 
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NOVOS TEMPOS

Começa o processo eleitoral no HU
Comissão e regras
A Comissão Eleitoral será 

formada por um represen-
tante indicado pelo Sintufrj, 
por professores indicados pela 
Faculdade de Medicina e pela 
Escola de Enfermagem Anna 
Nery e por um estudante indi-
cado pelo Conselho de Centros 
Acadêmicos do Centro de Ciên-
cias da Saúde (CCS). Os nomes 
indicados para a comissão e as 
regras do processo serão apro-
vados na próxima sessão do 
Conselho de Administração.

Inscrição de chapas: de 28 a 30/10  - Validação das candidaturas: 31/10
Campanha eleitoral: de 4 a 22/11 - Votação: 25, 26 e 27/11  
Apuração: 28/11 - Posse: 19/12

Calendário eleitoral aprovado

F inalmente a comunidade 
foi ouvida e o processo 
eleitoral para sucessão 

no Hospital Universitário Cle-
mentino Fraga Filho (HUCFF) 
foi deflagrado pelo Conselho de 
Administração no dia 14.

O coordenador-geral do Sin-
tufrj Francisco de Assis estava 
presente à reunião, cuja pauta 
era a crise na unidade, e foi o 
responsável pela inclusão, na 
pauta, da eleição no hospital,  
como também da aprovação do 
calendário eleitoral. 

O diretor, José Marcus Eu-
lálio, voltou a repetir que sem 
os extraquadro o hospital fe-
cha. Participaram da reunião o 
reitor Carlos Levi, o vice-reitor 
Antônio Ledo, o pró-reitor de 
Pessoal, Roberto Gambine, a 
pró-reitora de Gestão e Gover-
nança, Aracéli Cristina, o supe-
rintendente de Pessoal, Agnaldo 
Fernandes, e a decana do CCS 
Maria Fernanda Quintela. 

“Vamos acompanhar todo 
o processo e buscar todas as 
instâncias para que a eleição 
ocorra de forma democrática”, 
comprometeu-se o sindicalista 
em nome do Sintufrj.   

PR-4 espera repor parte dos extraquadro dos 
HUs com concursados que serão chamados 

reunião do grupo de 
trabalho formado pelas 
Pró-Reitorias de Pla-

nejamento, Desenvolvimento 
e Finanças e de Pessoal com 
diretores das unidades hospita-
lares, na quinta-feira, dia 10, 
foi pouco produtiva. Por isso, o 
pró-reitor de Pessoal, Roberto 
Gambine, planeja apresentar 
uma proposta executiva, relativa 
à nomeação de concursados pelo 
Edital 63/2013 para suprir a falta 
dos extraquadro.

 “Achar que não tem saída não 
vai adiantar nada, e o que a Pró-
Reitoria tenta mostrar é que há 
ainda caminhos a serem explora-
dos”, disse Gambine, adiantando: 
“A gente está trabalhando com 
prazo até o final do ano para ter 
uma proposta e fazer o início da 
substituição. A avaliação da PR-4 
é que a gente já consegue fazer 
isso com o Edital 63. Já estamos 

chamando as pessoas e já vamos 
publicar a nomeação, e daqui a 
um mês daremos posse.”  

Atuação dirigida
Segundo Gambine, a PR-4 

pretende atuar em focos para 
buscar equacionar o quantitativo 
de extraquadro. “Tem vários focos: 
o primeiro são as atividades de 
saúde, que é o que a gente vai 
atingir com este edital (médico, 
enfermeiro, técnicos de enferma-
gem). E aí podemos dar resposta 
a alguns setores fundamentais no 
Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho que têm uma presença 
grande desses profissionais. Esta-
mos fazendo este levantamento. 
Mas acho que vamos ter uma 
notícia boa”, prevê o pró-reitor, 
demonstrando otimismo.

Ao comparar o total de ex-
traquadro nas áreas médicas do 
HUCFF com o contingente desses 

profissionais concursados que 
tomarão posse, a PR-4 chegou à 
seguinte conclusão: “A gente viu 
que se fizermos uma nomeação 
de determinada quantidade de 
pessoas, já podemos dar uma 
resposta boa de substituição de 
extraquadro, afastando esse pro-
blema em alguns setores impor-
tantes na área médica. Estamos 
fazendo o mesmo levantamento 
para (cargos de) enfermeiros. 
Onde teremos mais dificuldades é 
com os técnicos de enfermagem, 
porque as vagas que são abertas 
são para  auxiliares e ninguém 
mais faz concursos para auxilia-
res”, disse. “Então o problema 
maior a curto prazo refere-se aos 
técnicos de enfermagem”.

Levantamento paralelo
“O que a gente está fazendo 

paralelamente é o levantamento das 
áreas administrativas onde há maior 

incidência de extraquadro. Estamos 
homologando mais 400 adminis-
trativos que foram aprovados no 
concurso. Isso permite que, a curto 
prazo,  possamos chamar pelo menos 
cem pessoas de uma vez. Óbvio que 
uma parte é para atender à demanda 
da universidade e não só dos hos-
pitais, mas a gente pode focar em 
alguns setores fundamentais dessas 
unidades fragilizados pela presença 
dos extraquadro e substituí-los por 
servidores efetivos”, sugere Gambine, 
citando, como exemplo, a área de 
Documentação Médica do HUCFF. 

Outro levantamento realizado 
pela equipe da PR-4 com PR-6 foi  
na área de informática, buscando 
deslocar profissionais da própria 
UFRJ – “para dar uma resposta na 
área de comunicação interna do 
HUCFF”, explicou Gambine. 

Conclusão da PR-4
“A gente avalia que, ainda que 

não tenha resposta a curto prazo 
para todos os 1.200 extraquadro, 
podemos ter respostas para alguns 
setores fundamentais, o que pode 
criar uma estabilidade no funcio-
namento do HUCFF, afastando o 
risco de ter sempre uma contratação 
precária e uma fragilidade adminis-
trativa, para dar fôlego para a gente 
construir as alternativas de médio 
prazo em relação aos extraquadro”, 
acredita o pró-reitor. 

Uma das alternativas con-
sideradas por Gambine é a 
Justiça, principalmente porque 
a universidade tem recebido 
muitas reclamações judiciais. 
“A própria Justiça pode exigir 
que a UFRJ, em vez de manter 
essa situação, faça contratação. 
Pode ser temporária, pode ser 
efetiva. Vai depender do juiz. A 
gente tem que aproveitar esse 
período até o fim do ano para 
tentar forçar essa saída”. 

A

A comunidade do HUCFF reali-
za na quarta-feira, dia 23, às 10h, 
no auditório da CAE, reunião com a 
participação da pró-reitora de Ges-
tão e Governança, Aracéli Cristina, 
e do pró-reitor de Pessoal, Roberto 
Gambine, para esclarecer dúvidas 
sobre a situação atual do hospital. 
O Sintufrj estará presente.  

Comunidade do 
HUCFF convida 
para reunião

TRABALHADORES

Foto: Renan Silva 15/10/2013



 

Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1050 – 21 a 27 de outubro de 2013 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 7

15 DE OUTUBRO

o dia dos professores, 15 
de outubro, o país foi obri-
gado a reviver o regime 

ditatorial do “prende e arrebenta”. 
O total de presos políticos foram 
190 manifestantes, entre eles um 
estudante de Comunicação da 
UFRJ e um pesquisador da Fiocruz.  
Setenta outras pessoas foram 
indiciadas na lei de organização 
criminosa.

A passeata da Educação, no 
Centro do Rio de Janeiro, reuniu 
dezenas de milhares de pessoas – 
inúmeras categorias profissionais, 
além dos professores das redes 
estadual e municipal em greve, e 
de instituições de ensino federais 
e estudantes –, que foram às ruas 
dar seu apoio e defender a educação 
pública e de qualidade para todos. 

A concentração foi na Cande-
lária e os manifestantes seguiram 
em direção à Cinelândia. No 
trajeto, recebiam o apoio da po-
pulação. A passeata transcorreu 
sem confrontos e foi encerrada por 
volta das 20h.  Os organizadores 
estimaram em 100 mil o total de 
participantes. Um sucesso!

Violência descabida
Porém, mais uma vez os atos 

de violência por parte da Polícia 
Militar transformaram o centro 
da Cidade numa praça de guerra 
“Os policiais quebraram o equi-

Ato termina com baleado e prisões políticas

pamento de um fotógrafo que 
registrava o espancamento de um 
garoto, atacaram manifestantes 
com pedras e havia muitos P2 
infiltrados entre os manifestan-
tes”, informou um repórter que 
acompanhava o ato. 

Segundo o jornal O Globo, 
PMs dispararam tiros de fuzil e 

pistola para o alto “a fim de dis-
persar um grupo de mascarados”. 
Pelo menos 45 pessoas foram 
detidas, inclusive menores. 

Já o jornal O Dia noticiou que 
um PM foi flagrado atirando a esmo 
e Rodrigo Gonçalves Azoubel, de 18 
anos, foi “a primeira vítima de arma 
de fogo nas manifestações”. Ele 

sofreu fratura nos dois antebraços.
Imagens divulgadas pelos 

telejornais mostraram o ataque 
de um PM a um motorista de um 
ônibus que conduzia professores 
à manifestação. O pesquisador da 
Escola Nacional de Saúde Pública 
da Fiocruz, Paulo Roberto de 
Abreu Bruno, filmava os protestos 
foi detido e autuado por danos ao 
patrimônio público, formação de 
quadrilha, roubo e incêndio, todos 
crimes inafiançáveis. Da 37ª Dele-
gacia Policial, ele foi transferido 
para a Polinter. A Fiocruz publicou 
nota de repúdio.

Um vídeo do movimento “Das 
Lutas” registrou o momento em 
que um PM atira em direção a um 
grupo de manifestantes. As fotos 
foram publicadas no jornal O Dia. 

A volta do regime 
de exceção?
Um abaixo-assinado pela li-

bertação dos presos políticos no dia 
15 já conta com a adesão de mais 
de 15 mil pessoas. Em entrevista 
à Agência Brasil, o professor da 
Fundação Getulio Vargas, Rafael 
Alcadipani, concluiu que as prisões 
em massa dizem que forças de se-
gurança do Rio de Janeiro viraram 
polícia política, e que a polícia 
atuou de forma desproporcional 
nas manifestações.

A UFRJ emitiu nota informan-

Violência da polícia recrudesceu e a imprensa destaca a “primeira vítima” de arma de fogo. Haverá outras?  

do que está acompanhando o 
caso do aluno Ciro Brito Oiticica, 
estudante da Escola de Comuni-
cação, preso e levado para a 25ª 
Delegacia de Polícia. “A UFRJ 
reforça a defesa do direito à liber-
dade de imprensa e à liberdade de 
expressão”, diz o texto. 

A Escola de Comunicação da 
UFRJ (ECO) também em nota 
manifestou-se de forma enfática, 
repudiando “veementemente a 
atuação abusiva de policiais du-
rante a manifestação”. A direção 
da ECO informa que Ciro não 
participou de nenhuma ação direta 
contra a polícia, o patrimônio, 
nem resistiu à prisão. Estava com 
a identificação de colaborador do 
coletivo de mídia independente Rio 
na Rua, grupo que tem feito cober-
turas jornalísticas e transmissões 
ao vivo das manifestações. 

“Sua atuação é motivo de 
orgulho para a nossa Escola pois, 
(...) está cumprindo não apenas 
com seu papel de jornalista em 
formação e midialivrista mas, 
sobretudo, como cidadão que luta 
pela construção de um país demo-
crático”, diz a nota, lembrando 
que é condição elementar da de-
mocracia o respeito à liberdade de 
expressão e de imprensa. E que “é 
imprescindível exigir o respeito a 
todo cidadão que ouse exercer, nas 
ruas, seu direito de manifestação”.

N

MILHARES de trabalhadores nas ruas sob a ameaça da PM, 
que agora atira com balas de verdade com a intenção de matar

Fotos: Renan Silva 15/10/2013

antiga Assufrj ajuizou 
em 1991 ação judicial 
na Justiça do Trabalho 

para garantir as perdas sala-
riais impostas pelo Plano Bres-
ser a partir de junho de 1987.  
Nesta ação figuram cerca de 
8.000 pessoas que constavam 
cadastradas na UFRJ como as-
sociados. A ação foi vitoriosa 
após anos de tramitação nos tri-
bunais, e resultou na condena-
ção definitiva da UFRJ ao paga-
mento do percentual de 26,06%  

Plano Bresser: execução dos atrasados 
apenas ao participantes da ação 
que tinham vínculo CLT em 
junho de 1987.  Iniciada a exe-
cução pelo Sintufrj, o juiz deci-

diu limitar a condenação ao 
período da relação 

CLT, ou seja, 
até a edição 
do RJU, em 
dezembro de 

1990, decisão 
que foi mantida pelos 

tribunais superiores nos recursos 
interpostos que pretendiam a in-
corporação dos valores nos salá-
rios sem qualquer limitação.

Com a definição de atrasados 
do período de junho de 1987 a 
dezembro de 1990, o Sintufrj ini-
ciou um longo processo de identi-
ficação dos beneficiários da ação, 
sendo identificados na  UFRJ até o 
momento cerca de 5.600 benefici-
ários do total de 8.000 envolvidos. 

Durante um longo período 
o Sintufrj tentou obter as infor-

mações necessárias para a rea-
lização do cálculo de atrasados, 
mas considerando que os dados 
necessários eram lançados em 
fichas financeiras microfilma-
das, era grande a dificuldade 
operacional para a obtenção de 
tais informações.

A assessoria jurídica, tendo 
obtido informações parciais e 
diante da dificuldade em  obter as 
precisas informações para o cál-
culo, elaborou e apresentou uma 
conta parcial para os beneficiá-
rios identificados, tendo reque-
rido ao juiz que fosse adotado o 
critério do arbitramento.

O juiz do processo então de-
terminou que a Procuradoria 
Federal que representa a UFRJ 
falasse sobre a conta que foi apre-
sentada, e, uma vez intimada 
requereu ao juiz um prazo para 
contestar e apresentar sua conta.

A partir de então a UFRJ foi 
demandada ao levantamento da 

ficha financeira dos envolvidos 
para embasar a conta que deverá 
ser apresentada à Justiça.

A notícia do trabalho interno 
que vem sendo realizado na UFRJ 
para atendimento da demanda 
da Procuradoria Federal chegou 
ao conhecimento de muitos servi-
dores, que, ansiosos por esclareci-
mentos têm buscado informações 
sobre sua inclusão no processo e 
valores de atrasados.

O Sintufrj então vem esclare-
cer aos sindicalizados que a ação 
somente alcança os associados 
da antiga Assufrj no ano de 1991 
e que mantinham vínculo CLT, e 
que tinham seus nomes no ca-
dastro da UFRJ, pois a listagem 
que instruiu a ação judicial foi 
originada no sistema da UFRJ.

O trabalho  interno que hoje 
está sendo realizado na UFRJ  é 
necessário para a definição da 
execução dos atrasados, e sua 
conclusão representará um gran-

de passo para a finalização do 
processo e seu pagamento.

A assessoria jurídica do Sintu-
frj que atua no caso há quase 20 
anos está atenta a toda movimen-
tação do  processo. O contingente 
beneficiário, e os respectivos va-
lores que venham ser apurados 
como devidos, terá ampla divul-
gação tão logo haja tal definição, 
assim como será prestada toda a 
orientação necessária para iden-
tificação, execução e recebimen-
to de valores devidos a cada um 
dos interessados que efetivamente 
participam deste processo.

Diante dos esclarecimentos 
prestados, a diretoria do Sintu-
frj  solicita aos sindicalizados 
que colaborem para que o tra-
balho possa ser realizado com a 
maior celeridade possível, para 
que a Procuradoria Federal 
apresente ao juiz o seu cálculo 
para que o processo de execu-
ção de atrasados prossiga.

INFORMES JURÍDICOS
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Os 20 anos da Oficina de Dança 
do Sintufrj foram comemorados 
com festa no Espaço Cultural da 
entidade, no dia 11 de outubro, 
organizada pela Coordenação de 
Educação, Cultura e Formação 
Sindical. Foi uma noite de con-
fraternização e alegria, na qual 
alunos iniciantes e veteranos se 
encontraram para compartilhar o 
que mais gostam de fazer: soltar o 
corpo ao som de todos os ritmos. 
A Banda Rio Balanço e o DJ Jorge 
Nego conduziram os dançarinos 
com competência.   

Participantes dos cursos de 
dança da Petrobras, CT e da Escola 
de Educação Física e Desportos 
(Comunidança) prestigiaram a 
festa e receberam como agradeci-
mento certificados de participação. 
As bebidas e os petiscos foram 
comercializados nas barracas pa-
dronizadas montadas em torno do 
Espaço Cultural. O bolo, decorado 
com bailarinos, foi um presente da 
coordenadora e responsável pela 
celebração, Ana Célia da Silva, 
aluna há 15 anos da oficina do 
Sintufrj. 

Desde que assumiu a Coor-
denação de Educação, Cultura e 
Formação Sindical, a sindicalista 
se preocupa em aproximar as 
oficinas da base, para facilitar o 
acesso dos trabalhadores às ativi-
dades oferecidas pelo Sintufrj. Ela 
reinaugurou a oficina da subsede 
no HU, que há anos estava fechada, 
e também levou as aulas de dança 
até os aposentados moradores da 
Vila Residencial. Mas Ana Célia 
reconhece que isso ainda é pouco. 
“Precisamos fazer mais que isso 
para garantir aos trabalhadores 
a oportunidade de usufruírem 
dos benefícios oferecidos pelo 
Sindicato com as oficinas. Além 
de dança, temos as oficinas de 
música, patchwork e pintura, e 
mais o coral”, afirmou a coor-
denadora, que pretende investir 
na divulgação dos cursos para 

Vinte anos dançando com a categoria

No mesmo ano, 1993, 
em que a Associação de 
Servidores da Universidade 
do Brasil, fundada em 
11 de junho de 1960, foi 
transformada no Sindicato 
dos Trabalhadores em 
Educação da UFRJ 
(Sintufrj), nasceu a Oficina 
de Dança da categoria 

Calendário da 
Oficina de Dança

Espaço Cultural (Fundão): 
às 3ª e 5ª-feiras, das 18h às 20h.
Praia Vermelha
(sala da Educação Física): 
às 4ª e 6ª-feiras, das 16h30 às 18h30.
Vila Residencial
(sede da AmaVila): 
às 3ª-feiras, das 13h às 14h.
Subsede no HU: 
2ª e 3ª-feiras, das 13h às 14h.

garantir número suficiente de 
alunos que justifique a existência 
e a ampliação das oficinas.  

 Vera Lúcia da Silva, da DRH do 
HU e com 33 anos de trabalho na 
UFRJ, há 15 dias aderiu à Oficina 
de Dança. “Só fiquei sabendo 
agora da existência da oficina e 
comecei com a intenção de não 
parar mais de dançar”, disse a 
técnica-administrativa. Para ela, 
dançar é esquecer os problemas, 
“se sentir mais leve”, “aumentar 
a linha horizontal de amizades”, 
e uma forma divertida de se 
exercitar. Vera Lúcia faz aulas às 
3ª e 5ª-feiras no Espaço Cultural 
do Sintufrj, das 18h às 20h. Mora 
na Abolição, e, quando não vai 

trabalhar de carro, é passageira 
da van do Sindicato até Bonsu-
cesso, onde pega condução com 
facilidade para casa.   

Joaquim dos Santos Filho, 53 
anos, técnico de laboratório do 
CCS desde 1986, faz parte da tur-
ma da oficina no Fundão há 10 
anos. “Houve algumas pausas, 
mas o gosto pela dança nunca 
me afastou da oficina. É como 
se fosse uma academia. Sinto o 
corpo e a mente leves após cada 
aula, fora as amizades que fiz 
desde que entrei na oficina. Dan-
çar faz bem e eu recomendo para 
todos”, garante Joaquim, que, 
dentre todos os ritmos, os seus 
preferidos são o bolero e o fox.    
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