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Eleição no HUCFF

Candidatos se confrontam  
No primeiro debate entre os candidatos e dirigido aos professores, Luiz 

Feijó não assume ser o representante da situação e ainda agride verbal-
mente o opositor. Eduardo Côrtes, ao contrário, afirma que é oposição e 
diz que não tem propostas demagógicas. 

Na quarta-feira, dia 13, às 10h, no auditório Alice Rosa (12° andar 
do HUCFF), os candidatos participam do segundo debate da campanha 
e falam para os estudantes. Na quinta-feira, dia 14, no mesmo horário, 
será a vez dos técnicos-administrativos.  Páginas 6 e 7   

Agenda / Semana de muitas atividades sindicais
Encontro de aposentados do Sintufrj
Terça-feira, dia 12, às 10h, na subsede sindical no HUCFF. Página 2

Reunião geral dos auxiliares administrativos
Quarta-feira, dia 13, às 13h, no auditório Archimedes Memória (prédio da Reitoria). Página 3

Mulheres trabalhadoras da UFRJ
No dia 13, às 14h, Sintufrj realiza reunião no Espaço Cultural para discutir a implantação do Departamento de Gênero. Página 2
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VITÓRIA

A Fasubra não deu 
moleza ao governo: 
criticou, pressionou, e 
foi ainda mais dura na 
reunião da Comissão 
Nacional de Supervisão 
da Carreira, no dia 30 de 
outubro. E finalmente 
podemos comemorar mais 
uma vitória: o Ministério 
da Educação suspendeu 
os efeitos da Nota Téc-
nica 811/2013 COLEP/
CGGP/SAA/SE/MEC, que a 
Federação sempre conside-
rou como prejudicial aos 
técnicos-administrat ivos 
em educação. A suspensão 
ocorreu por meio do ofício 
da Coordenação-Geral de 
Gestão de Pessoas do MEC 
encaminhado aos dirigentes 
de Gestão de Pessoas das Ifes, 
no dia 31 de outubro. Leia a 
seguir o texto na íntegra.  

Pressão faz MEC recuar 
de nota técnica

A diretoria executiva convida 
as trabalhadoras da universidade 
para participarem da reunião que 
será realizada na quarta-feira, dia 
13, às 14h, no Espaço Cultural da 
entidade, na qual será discutida 
a implantação do Departamento 
de Gênero do Sintufrj. Participe e 
contribua com ideias.

Mulheres 
trabalhadoras 
da UFRJ

O sucesso da roda de samba 
em homenagem à categoria pelo 
Dia do Trabalhador no Serviço 
Público incentivou a diretoria do 
Sindicato a repetir a dose. Portan-
to, na sexta-feira, dia 22, a partir 
das 14h, no Espaço Cultural do 
Sintufrj, o sambista Tonho de Ro-
cha Miranda, acompanhado pelo 
grupo Se Marcar Dança, coman-
da a roda de samba do Sintufrj. O 
repertório é de primeira: sambas 
de Martinho da Vila, Dona Ivo-
ne Lara, Paulinho da Viola, Luiz 
Carlos da Vila, Roberto Ribeiro, 
entre outros compositores e inter-
pretes famosos.   

22/11: Roda 
de samba no 
Sintufrj

Cida Oliveira, funcionária 
do Sintufrj, foi alvo de home-
nagens dos coordenadores 
do Sintufrj Nivaldo Holmes, 
Francisco Carlos, Jorge Pierre 
e Ana Célia, e dos apoiadores 
Clério Francisco Rosas,  Ge-
raldo Teotônio e Aroldo de 
Jesus pelo lançamento de seu 
terceiro livro, Amálgama – 
Contos de Superação, Co-
média e Ficção, na Livraria 
Saraiva da Rua do Ouvidor, 
na quarta-feira, dia 6. Eles 
chegaram de surpresa e a pre-
sentearam com um buquê de 
flores. Estão também na foto de Renan Silva o seu pai, Manoel Dantas, e as companheiras de trabalho Kátia Barbiere e Rita Mendes.

Surpresa agradável

 Com pesar informamos o fale-
cimento do geneticista e professor 
aposentado do Instituto de Biolo-
gia, Orílio Leoncini, ocorrida no 
dia 6 de novembro. Ele está sendo 
lembrado pelos ex-colegas de tra-
balho da unidade por seu espírito 
colaborativo, sendo exemplo para 
todos os que buscam a convivência 
fraterna e construtiva no ambiente 
acadêmico/científico.

A contribuição sindical so-
bre o 13º será descontada na 
folha de novembro a ser paga 
no início de dezembro.

Contribuição 
sindical

O prazo para inscrição de 
chapas para concorrer à dire-
ção do Colégio de Aplicação da 
UFRJ foi prorrogado até o dia 
11 de novembro. 

Eleição no 
CAp

Reunião às quartas-feiras, das 
15h às 17h, na subsede no HUCFF.

AA da UFRJ

Nota de 
falecimento 

DELEGAÇÃO do Sintufrj ao Encontro 
Regional Sudeste I da Fasubra, 

realizado de 6 a 9 de novembro, na 
UFMG, viajou no dia 5, às 23h30. 

TONHO de Rocha Miranda

Foto: Renan Silva

Foto: Renan Silva
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reivindicação

Foto: Renan Silva

A direção do Sintufrj e a co-
missão de auxiliares administra-
tivos se reuniram na segunda-
feira, dia 4, no segundo andar 
da Reitoria, para debater o pleito 
dos trabalhadores de equipara-
ção funcional com os assistentes 
administrativos. Cerca de 150 
auxiliares entraram com pro-
cesso individual administrativo 
reivindicando esse direito.  

A comissão de auxiliares é 
formada por Valquiria Maciel, 
Juracy Bruno dos Santos, Ro-
sangela Oliveira (Rosinha), 
Josemar Villaça e Rita Moraes. 
Essa luta dos auxiliares come-
çou em  2005, e eles alegam que 
com o novo plano de carreira 
foram enquadrados numa clas-
se abaixo dos assistentes admi-
nistrativos, embora exerçam as 
mesmas funções.

“A Lei n° 11.091 nos colo-
cou na Classe C, enquanto os 
assistentes em administração 
foram para a Classe D, mesmo a 
gente tendo as mesmas caracte-
rísticas e capacidade, exercen-
do as mesmas funções e com as 
mesmas responsabilidades dos 
assistentes”, justificou Josemar.

“Na época, os vigilantes se 
organizaram e conseguiram ser 
enquadrados na Classe D. Nós 
temos competência, tanto é que 
existem auxiliares que são che-
fes. Se a nossa capacidade é a 
mesma, não é justo a diferença 

Auxiliares administrativos querem equiparação funcional
Sintufrj convoca os auxiliares administrativos para a reunião geral, dia 13, 
às 13h. Local: auditório Archimedes Memória (Reitoria, 3º andar)

inSegurança

Concurso público para vigilantes é a solução
O aumento da insegurança no 

campus da Ilha do Fundão vem to-
mando proporções preocupantes. O 
diretor da Faculdade de Farmácia, 
Lúcio Cabral, renunciou para cha-
mar a atenção da Reitoria sobre a 
falta de segurança dentro e fora do 
prédio. Entre as medidas aprovadas 
pela Congregação da unidade para 
resolver este e outros problemas está 
a abertura de concurso para vigi-
lantes patrimoniais.

Há vários anos as instituições 
reivindicam reforço na vigilância 
patrimonial, mas os governos apos-
taram na terceirização, na extinção 
de cargos de infraestrutura das 

universidades e concursos apenas 
para as classes D e E, o que criou 
um sério problema na demanda 
de trabalho das universidades. Por 
isso, a Fasubra luta pelo fim da ter-
ceirização e pela abertura de con-
cursos públicos pelo RJU para todos 
os níveis da categoria. 

A proposta de racionalização 
dos cargos e dimensionamento da 
força de trabalho, defendida pela 
Fasubra, resolve em grande parte os 
problemas enfrentados pelas uni-
versidades e seus gestores no que 
tange à modernização do trabalho, 
necessidade de pessoal e desvio de 
função. O que emperra é a visão 

economicista da área técnica do 
governo, que prefere manter gastos 
milionários com terceirização a in-
vestir em pessoal e na qualidade da 
educação. Esta é a queda de braço. 

Vigilantes vão ao MPOG 
Nesta semana, a representa-

ção dos vigilantes patrimoniais 
das instituições públicas de en-
sino superior (Ipes) se reunirá 
com a ministra Miriam Belchior, 
do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MPOG), 
para tratar da segurança nas Ipes 
e reivindicar abertura de concurso 
para o cargo. O cargo de vigilante, 

assim como outros da infraestru-
tura das universidades do antigo 
PUCRCE (Plano Único de Classi-
ficação e Retribuição de Cargos e 
Empregos), foi extinto pelo gover-
no, e esta é a sua argumentação 
para a não abertura de concursos 
para ocupação das vagas ociosas 
nas universidades. 

 “Vários reitores estão solicitan-
do concurso para vigilantes diante 
da escalada de violência nos campi 
das universidades”, declara Mozar-
te Simões, coordenador da Região 
Sul dos vigilantes das Ipes. “Temos 
documentos para provar que o 
cargo de vigilante não está extinto 

e que o gasto com terceirização é 
exorbitante. Na Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
o gasto anual será de mais de R$ 17 
milhões. A licitação aberta para 168 
postos de vigilância é de R$ 1,4 mi-
lhão por mês”, afirma Mozarte, que 
é vigilante da UFRGS e dirigente da 
Assugrs e da CUT/RS. 

O sindicalista denuncia que a 
verba gasta com terceirização é re-
tirada da verba de custeio da uni-
versidade, que deveria ser investida 
na instituição. “Entramos com 
uma representação do Ministério 
Público sobre esse desvio da verba 
da educação”, informa.

no salário”, diz Juracy Bruno.  
“Marcamos reunião com o 

procurador e o reitor para que 
ouçam nossos argumentos”, 
informou Valquiria. Ela é quem 
guarda toda a documentação 
reunida, inclusive o parecer da 
Comissão de Legislação e Nor-
mas do Conselho Universitário, 
que aprovou, em 2009, a rea-
dequação do cargo de auxiliar 
administrativo e a sua implan-
tação pela PR-4. Mas a ação foi 
barrada em Brasília.

Seminário dia 21
O coordenador-geral do Sin-

tufrj Francisco de Assis explicou 
que a questão exige um debate 
em nível nacional, e por isso a 
Fasubra realizará no dia 21 de 
novembro o Seminário Nacio-
nal de Auxiliares, na UFMG. 
“É preciso”, disse Francisco de 
Assis, “haver um entendimento 
geral. A proposta de racionali-
zação dos cargos da Fasubra 
envolve outros cargos. Além 
disso, o problema afeta não 
só os auxiliares na ativa, mas 
também os aposentados”.

Francisco de Assis e os co-
ordenadores Francisco Carlos 
(Comunicação), Nivaldo Hol-
mes Filho (Administração e Fi-
nanças) e Ana Célia (Educação, 
Cultura e Formação) tiveram 
uma conversa franca com a co-
missão de auxiliares. Eles fala-

ram sobre o impasse da Fasubra 
com o governo na negociação 
da racionalização dos cargos – 
o governo não aceita impactos 
financeiros – e as alternativas 
que estavam sendo buscadas. 

“Queremos a manifesta-
ção dos reitores assumindo 
que auxiliares e assistentes 
não podem ser diferenciados. 
E isso tem de ser feito na nos-
sa universidade e nas demais. 
No dimensionamento da força 
de trabalho, o gestor não tem 

mais como manter essa sepa-
ração. A Fasubra está tentando 
isso com a Andifes”, revelou 

Sintufrj convoca reunião

Francisco de Assis, que também 
é coordenador Jurídico e de Re-
lações de Trabalho da Fasubra.

DIREÇÃO do Sintufrj reunida com a comissão de auxiliares administrativos, na Reitoria

A direção do Sintufrj convoca todos os auxiliares administrativos para 
a reunião geral na quarta-feira, dia 13, às 13h, no auditório Archimedes 
Memória (3° andar do prédio da Reitoria). Pauta: equiparação funcional 
– debate e encaminhamentos administrativo e político, em nível nacional 
e judicial, e eleição dos representantes da UFRJ no Seminário Nacional de 
Auxiliares.
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AÇÃO SINDICAL

Nos dias 17, 18 e 19 de 
outubro a Fasubra realizou o 
V Encontro de Negros, Negras 
e Militantes Antirracismo, 
reunindo na UnB 64 técnicos-
administrativos represen-
tando 15 entidades sindicais 
da base da Federação. Pelo 
Sintufrj participaram Celso 
Procópio e Francisco Carlos 
(coordenadores) e Clério 
Francisco Rosas (apoiador). 

“Educação, Saúde e Se-
gurança: Uma História de 
Conquistas e Desafios na 
Promoção da Igualdade 
Étnico-Racial do Movimento 
Negro” foi o tema do en-
contro. Entre deliberações 
aprovadas destacam-se: reati-
vação do GT-Antirracismo da 
Fasubra  e criação de GTs  nas 
bases para  levar a  discussão  
racial aos locais de trabalho; 
e  realização do VI Encontro, 
em 2014, na capital alagoana.

O secretário executivo da 
Secretaria de Política de Pro-
moção da Igualdade Racial 
(Seppir), Giovanni Harvey, 
saudou os participantes e 
afirmou: “O debate realizado 
pelos técnicos-administrativos 
em educação é fundamental, 
sendo a universidade pública 
um local de discussões, pois 
a militância precisa ser ali-
mentada para gerar políticas 
públicas que proporcionem a 
melhoria na qualidade de vida 
da população negra do país”. 

Desafio
O coordenador de Raça 

e Etnia da Fasubra, Charles 
Brasil, enfatizou que “o grande 
desafio será fazer a discussão 
da temática racial nas bases, 
por meio dos GTs-Antirracismo 
dos sindicatos, mobilizando, 
organizando e instrumentali-
zando nossa categoria para os 
embates presentes e futuros, e  
organizar o VI Encontro”.   

GT-Antirracismo do Sintufrj 
discute UPPs e prepara seminário 

rês temas esquentaram as 
discussões na reunião do 
Grupo de Trabalho Antir-

racismo do Sintufrj realizada na 
segunda-feira, dia 4, no Espaço 
Cultural da entidade: os assassinatos 
quase em série de pessoas negras nas 
favelas, principalmente jovens; se 
as Unidades de Polícia Pacificadora 
(UPPs) são ou não a solução para 
conter a violência nessas comunida-
des; e por que a Lei n° 10.639, criada 
há dez anos pelo governo tornando 
obrigatório que as escolas do ensino 
fundamental e médio, públicas e 
privadas, incluam nos currículos 
matérias sobre história e cultura 
afro-brasileira, não é cumprida?  

O coordenador-geral do Sintufrj 
Celso Procópio apresentou resultados 
do estudo divulgado em outubro pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), que expõe a triste 
realidade da população negra nos 
grandes centros urbanos:  “Ser  ne-
gro corresponde pertencer a grupo 
de risco, pois a cada três assassina-
tos no país, dois vitimam negros. 
Nos 226 municípios brasileiros 
com mais de 100 mil habitantes, 
calcula-se que a possibilidade de 
um adolescente negro ser vítima 
de homicídio é 3,7 vezes maior em 
comparação com os brancos”.    

No Rio de Janeiro, segundo 
a pesquisa do Ipea, é onde mais 
morre negro, a maioria pela 
ação da polícia em favelas. 
“Quantos Amarildos foram 
mortos na Zona Oeste? Será 
que as UPPs são a solução 
ou é o contrário? Precisamos 
saber como as UPPs realmente 

• 9h – Mesa de abertura: coordenadores do Sintufrj Celso Pro-
cópio e Francisco Carlos; pró-reitor de Pessoal, Roberto Gambine 
(a confirmar); Fasubra; CUT e CTB.
• 9h20 – Apresentação do Coral do Sintufrj.
• 9h30 às 10h30 – Mesa de debate sobre UPPs: coordenador do 
Sintufrj, Boaventura Souza Pinto; Xaolim, líder comunitário da 
Rocinha e a Central Única de Favelas (Cufa).
• 10h30 às 12h – Debate.
• 12h às 13h – Almoço.
• 13h às 14h – Mesa de debate sobre Censo e a Lei n° 10.639: 
Marcelo Paixão, professor da UFRJ e coordenador do Laboratório 
de Análises Econômicas, Históricas, Sociais e Estatísticas das Re-
lações Raciais (Lasere) – a confirmar. 
• 14h15 às 15h30 – Debate. 
• 15h30 às 15h50 – Intervalo.
• 16h às 17h – Encaminhamentos.
Organizadores do evento: os coordenadores Celso Procópio, 
Boaventura Souza Pinto e Francisco Carlos e os apoiadores Clério 
Francisco Rosa e Geraldo Teotônio.

A Pró-Reitoria de Pessoal 
convida a comunidade uni-
versitária para o I Seminário 
Identidade e Raça que reali-
zará de 26 a 29 de novembro 
no auditório do Centro de Tec-
nologia (bloco A), na Cidade 
Universitária. Abertura às 9h. 

funcionam nas comunidades”, 
propôs Celso. Na avaliação do 
coordenador-geral Francisco 
de Assis nada mudou, pois a 
polícia continua tratando os 
trabalhadores que moram em 
comunidades de forma indis-
criminada. “Agem conforme 
era na ditadura militar: atiram 
primeiro e depois perguntam”.

Seminário do Sintufrj 
No dia 25 de novembro, o 

Sintufrj realizará o Seminário 
Antirracismo Negras e Negros, a 
partir das 9h, no Espaço Cultural 
(veja a programação abaixo), em 
comemoração ao Dia da Consciên-
cia Negra  – 20 de novembro. 

Na pauta, UPPs, Lei n° 10.639 e 

Censo (levantamento da população 
negra na universidade). Esta reu-
nião do GT definiu a participação 
de lideranças comunitárias e da 
Central Única das Favelas (Cufa) 
na mesa de debates sobre as UPPs, 
além de ter sido o pontapé inicial da 
discussão dos dois primeiros temas, 
que serão aprofundados no seminá-
rio. Os participantes do GT ficaram 
de enviar sugestões para elaboração 
do calendário de reuniões do coleti-
vo, que será submetido à aprovação 
da diretoria do Sindicato.     

A ideia de convidar a Cufa para 
participar do seminário, assim como 
as lideranças comunitárias, foi do 
militante Geraldo Teotônio. “Propus 
incluir a Cufa no debate do seminário 
porque, na condição de entidade 
representativa das favelas, teremos 
uma visão ampla sobre a violência e 
o comportamento das UPPs nas co-
munidades onde elas estão instaladas. 
O debate será mais rico”, acredita. 

O coordenador de Esporte e 
Lazer, Jorge Pierre, considerou 
importante que fosse mantido o 
convite a lideranças comunitárias 
para garantir a elas espaço para 

expor suas reivindicações e fazer 
cobranças à Cufa, se for o caso.     

Importância do GT
As cerca de 30 pessoas presentes 

no Espaço Cultural demonstravam 
disposição de participar do GT-
Antirracismo e contribuir com o 
debate dos temas propostos pelo 
Sintufrj. “Estamos extremamente 
satisfeitos com os companheiros 
por estarem aqui fortalecendo esse 
grupo”, saudou Francisco de Assis. 
O coordenador de Comunicação 
Sindical Francisco Carlos definiu 
o caráter da reunião: “Não vamos 
deliberar sobre nada, estamos aqui 
apenas para discutir e nos preparar 
para o seminário”. 

Francisco Carlos chama a 
atenção do grupo para a tarefa 
que decidiram abraçar: “Racis-
mo é uma questão muito séria 
e normalmente as discussões a 
respeito de leis, como a 10.639, 
são longas e até cansativas, mas 
todo nosso esforço só terá resul-
tado se a gente se envolver pra 
valer no trabalho que o Sintufrj 
está disposto a realizar”.   

Seminário Antirracismo Negras e Negros
PROGRAMAÇÃO

I Seminário 
Identidade e 
Raça da PR-4

V Encontro 
aprova 
criação de 
GTs-Antirracismo

DIREÇÃO: Jorge Pierre, Carlos Alberto, Genivaldo, Celso, Francisco Carlos e Francisco de Assis

Fotos: Renan Silva

TRABALHADORES de várias unidades participam do GT

T
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AÇÃO SINDICAL

ários participantes do 
grupo de trabalho vivem 
(ou já passaram pela 

experiência de viver) o dia a dia 
de uma comunidade do Rio de 
Janeiro, o que contribuiu para 
enriquecer a discussão 

“Este é um debate interes-
sante, e a CUT e a Fasubra já 
discutem esses temas há muito 
tempo.  Mas ,  infe l izmente , 
muitos sindicatos nem sequer 
têm GT-Antirracismo. Enquanto 
isso, as estatísticas não mudam: 
quando um branco morre, na 
sequência morrem três negros, 
e só há investigação para bran-
cos”, constata Geraldo Teotô-
nio. Sobre o descumprimento 
da Lei nº 10.639, o militante é 
taxativo: “Se uma lei é criada 
e não funciona, é porque o 
governo não quer que ela seja 
cumprida”.

A violência,  na opinião 
de Gercino Teotônio, é con-
sequência da corrupção nos 
poderes constituídos. Ao com-
parar diversas situações como 
a condenação, pela Justiça, da 
mulher que roubou um pote 
de margarina, enquanto quem 
rouba dinheiro público segue a 
vida normalmente, ele conclui 
que “estamos à mercê da impu-
nidade e da injustiça”.  

Nascido e criado no Parque 
União, o técnico-administrativo 
contou que assistiu a muitas 

Opiniões sobre uma realidade 
que pode estar bem próxima  

cenas de corrupção envolvendo 
policiais – “Já vi tirarem 2 reais 
de um menino” –, e também 
soube de coisas que achava 
impossível que ocorressem. Se-
gundo Gercino, uma das vezes 
em que foi abordado por PMs, 
ele dirigia um carro da UFRJ na 
Avenida Brasil. 

De acordo com o depoimento 
de Francisco Carlos, nem sem-
pre as lideranças comunitárias 
foram  desrespeitadas pelos 
moradores  nas favelas. “Há 
trinta anos fui presidente de 
associação de moradores de 
uma comunidade e do bloco 
carnavalesco local. Nos dias dos 
ensaios a integração era total”, 
disse Francisco Carlos. Para 
o dirigente sindical, o debate 
sobre UPPs e violência é muito 
importante, e parabenizou todos 
por estarem ali. “Ouvimos tiro-
teio e achamos que não temos 
nada a ver com aquilo, mas isso 
não é verdade. E quem mora 
nessas áreas não é porque gosta, 
mas porque precisa”, ressaltou.  

“O que se vê é a polícia 
invadindo comunidades, ou 
cometendo crimes piores, como 
foi o caso daquele policial que 
matou com um tiro disparado 
de dentro de um carro um ado-
lescente. Todos os dias ficamos 
sabendo de uma morte assim. A 
discriminação contra os pobres 
ocorre em todo o país. Onde já 
se viu pagar pedágio para andar 
no nosso estado se já pagamos 
impostos e a polícia garantir a 
segurança de autoridades que 
vendem o país”, apontou Ge-
nivaldo Santos de Almeida, co-
ordenador de Políticas Sociais.  

“A polícia pensa que todo negro é 
bandido. A corrupção no país é gran-
de e a própria polícia nos presídios é 
comprada pelos bandidos. Onde eu 
moro há mais de 40 anos tem uma 
UPP e a bandidagem lá é maior. Mas 
a culpa do que está acontecendo é do 
governo”, acusou José de Oliveira. 
Ele defende uma mudança nas leis 
“para que o rico também seja punido 
pelos seus crimes”, e é a favor da 
redução da maioridade penal para 
os menores infratores. 

Jorge Pierre, coordenador 
de Esporte e Lazer, contou que 
abandonou o cargo de diretor 
da associação de moradores de 
uma comunidade onde morava 
para não participar de uma 
reunião convocada pelos trafi-
cantes. Segundo o sindicalista, 
“nas favelas o morador fala mal 
da polícia, mas se falar mal de 
traficante morre”. 

O coordenador de Educação, 
Cultura e Formação Sindical, 
Carlos Alberto Vieira,  quer 
que as UPPs não se limitem 
a garantir a segurança das 
comunidades: “As UPPs têm 
que prestar serviço assistencial 
e psicológico à população, e os 
policiais devem ser educados e 
orientados para tratar bem os 
moradores”.  

O delegado sindical de base 
na Prefeitura Universitária, 
Givanildo Lima, morador da 
Nova Holanda, não tem dúvidas: 
“A Polícia Militar não funciona 
mais, precisamos de uma polí-
cia investigativa e preventiva”. 

Esta é a conclusão do Ins-
tituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) sobre o estudo 
divulgado no dia 17 de outubro, 
cujos alguns dados foram citados 
pelo dirigente do Sintufrj Celso 
Procópio (matéria na página 4). 

Segundo o estudo, a possi-
bilidade de o negro ser vítima 
de homicídio no Brasil é maior, 
inclusive em grupos com escola-
ridade e características socioeco-
nômicas semelhantes. A pesquisa 
mostra, ainda, que os negros são 
as maiores vítimas de agressão 
por parte da polícia. A Pesquisa 
Nacional de Vitimização revela 
que, em 2009, 6,5% dos negros 
que sofreram uma agressão tive-
ram como agressores policiais ou 
seguranças privados (que muitas 
vezes são policiais trabalhando 
nos horários de folga), contra 
3,7% dos brancos. 

Mais de 60 mil pessoas são 
assassinadas por ano no Brasil 
e há um forte viés de cor e 
condição social nessas mortes. 
“Numa proporção 135% maior 
do que os não negros. Enquanto 
a taxa de homicídio de negros é 
de 36,5% por 100 mil habitantes, 
no caso de brancos a relação é de 
15,5% por 100 mil habitantes”, 
detalha o diretor do Ipea, Daniel 
Cerqueira. Ele acrescenta ainda 
que “há uma perda na expectati-
va de vida devido à violência letal 
114% maior para pessoas negras.
Enquanto o homem negro perde 
20 meses e meio de expectativa de 
vida ao nascer, a perda do branco 
é de oito meses e meio”. 

De acordo com projeções 
do estudo, pelo menos 36.735 
brasileiros entre 12 e 18 anos 
serão assassinados até 2016, em 
sua maioria por arma de fogo, 
em caso de se manter o atual 
ritmo de violência contra os 
jovens. Trata-se do maior nível 
desde que o índice começou a 
ser medido em 2005, quando a 
taxa era de 2, 75%  adolescentes 
assassinados por cada mil.

Para Almir de Oliveira Júnior, 
pesquisador do Ipea, e Verônica 
Couto de Araújo Lima, acadêmi-
ca da área de Direitos Humanos 
da UnB, se no Brasil a exposição 
da população como um todo à 
possibilidade de morte violenta já 
é grande, ser negro corresponde 
a pertencer a um grupo de risco.

O estudo foi realizado pela 
Secretaria de Direitos Humanos 
do governo federal, pelo Fundo 
das Nações Unidas para a Infân-
cia (Unicef), pelo Observatório 
de Favelas e pelo Laboratório de 
Análise da Violência da Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro. 

Assassinatos estão 
relacionados à cor, 
condição social e 
escolaridade

GERALDO Teotônio

GERCINO Teotônio

GENIVALDO Santos

JOSÉ de Oliveira

JORGE Pierre

CARLOS Alberto Vieira

GIVANILDO Lima

PARTICIPANTES da reunião do GT-Antirracismo

FRANCISCO Carlos

V

Fotos: Renan Silva

 

         



6 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1053 – 11 a 17 de novembro de 2013 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

eleição no hucff

Por que se candidatou?
Quero que o nosso hospital torne-se no-

vamente um ambiente pacífico. Passe por 
uma adequação em nível de armamento tec-
nológico e ofereça  conforto ao paciente e ao 
aluno. Gostaria muito de incentivar ligações, 
convênios, a participação do hospital com todo 
o resto da universidade. Acho que temos novos 
campos a serem descobertos nesta parceria.

Problemas e prioridades
Obras já estão ocorrendo. Nós estamos 

reaparelhando, instalando de uma forma bas-
tante profissional, por cooperação da própria 
universidade, novos aparelhos que são funda-
mentais tanto para o diagnóstico quanto para 
a pesquisa. Existe uma forte expectativa de que 
possamos adequar o hospital de uma forma 
muito melhor. 

Os 240 leitos que nós temos agora variam 
um pouco. Estamos dependendo de adequação 
quanto às instalações físicas. A estrutura física 
está sendo monitorada pela universidade. O sis-
tema elétrico, com a cooperação da PR-6 e da 

Candidatos expõem opiniões e prioridades
O Jornal do Sintufrj ouviu os dois candidatos à direção geral do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 
(HUCFF), Eduardo Côrtes e Luiz Feijó, sobre assuntos de interesse de toda a comunidade universitária. Confira. 

Por que se candidatou?
Iniciei minha vida profissional traba-

lhando numa das melhores instituições de 
ensino e assistência à saúde do país. Este foi o 
legado que recebi dos meus professores e me 
incomoda muito o legado que minha gera-
ção está deixando para as futuras gerações. 
Sou um dos criadores do Grupo de Estudo 
de Alternativas para o Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho e sempre pensamos 
em lançar um candidato que pudesse contri-
buir para reerguer o hospital, e esse grupo, em 
consulta às bases do hospital, escolheu meu 
nome o que muito me honrou.

Problemas e prioridades
Uma grande prioridade é a nossa política 

para as pessoas que trabalham no hospital. 
Há necessidade de treinamento em setores 
como de compras e licitação e de estoque. 
Precisamos resgatar a esperança e a crença 
na instituição, e para isso vamos procurar dar 
a essas pessoas o melhor que pudermos em 
termos de condições de trabalho, gratificação 
e realização. 

Queremos aumentar o número de leitos 
para abrir a emergência, continuar nossos 
atendimentos de alta complexidade tão ne-
cessários para a população do Rio de Janeiro e 
também melhorar a qualidade do ensino.

Vamos retomar as obras importantes no 
hospital que foram contempladas com recursos 
do Rehuf e estão paradas por falta de licitação, 
como é o caso da  enfermaria no 11º andar. A 
proposta é modernizar a administração do 
setor de compras e licitações, porque um dos 

Eduardo Côrtes

problemas do hospital é o atraso na compra de 
insumos. Também já há pessoas do nosso grupo 
fazendo cursos na Procuradoria da República 
sobre legislação e sistematização de compras. 

Extraquadro
Temos extraquadro com mais de 15 anos 

no HUCFF, pessoas experientes e de grande 
importância nos locais em que trabalham e 
que deram a vida pelo hospital. Nas várias ve-
zes que fomos a Brasília, tentamos ver o que 
poderia ser feito pelo Ministério Público, Pro-
curadoria-Geral da República, Tribunal de 

Contas da União, e todos esses órgão disseram 
que não havia como incorporar essas pessoas. 
A gente vai estudar a lei para ver se há como 
considerar como pontuação a experiência de-
les no hospital numa validação de currículo. 
Já conversamos com as entidades, como o 
Sintufrj, que se mostraram abertas em parti-
cipar de uma resolução justa. A universidade 
deve criar cursos para preparar essas pessoas 
para eventual concurso.

Complexo Hospitalar
É uma ferramenta para aumentar o re-

cebimento dos recursos do SUS pelos serviços 
prestados e para otimizar as compras de itens 
comuns a todos os hospitais com uma nego-
ciação mais vantajosa. Somos abertos à ideia 
e queremos discuti-la mais profundamente. 

Ebserh
Somos contra a Ebserh porque é um 

modelo ruim para o país. Em muitos lu-
gares essenciais onde temos perguntado se 
técnicos da Ebserh estiveram lá para fazer o 
levantamento que a nossa equipe está fazen-
do, falam que ninguém da empresa nunca 
foi lá. Se fizeram uma proposta, como não 
visitaram esses setores essenciais para o fun-
cionamento do hospital? Além disso, um 
hospital universitário não pode ser visto por 
um olhar empresarial, de receitas e plani-
lhas. Porque o seu maior lucro é formar 
profissionais competentes para assumir o 
trabalho de saúde no país.

Gestão 
Queremos estar sempre discutindo com a 

comunidade, e vamos inovar: duas vezes por 
ano, vamos realizar audiências públicas para 
discutir com a comunidade e a sociedade o 
hospital, e para mostrar o que está sendo feito. 
E para ouvir dos trabalhadores e da sociedade 
o que esperam do hospital e sugestões.

Com certeza técnicos-administrativos par-
ticiparão desta administração. Teremos uma 
força-tarefa. Realizaremos reuniões para que 
as pessoas façam sugestões e levantem proble-
mas de maneira técnica. Vamos criar minicon-
gressos de funcionários em áreas específicas de 
trabalho para um balanço da atuação deles e 
sobre o hospital, para apresentação de propos-
tas às audiências públicas. 

Luiz Feijó Complexo Hospitalar
Acho o conceito extremamente interessante, 

mas, francamente, gostaria de ouvir mais sobre 
o tema.

Ebserh
Há de haver um equilíbrio entre aqueles que 

detêm o poder de financiar e aqueles que detêm o 
poder (a capacidade) de definir as metas, ou seja, 
governo e universidade. Diante de uma proposta 
do governo federal que enfoca um plano de rees-
truturação para os HUs, não posso e não é sensato 
simplesmente ignorar esse plano. A decisão sobre 
esse assunto é prerrogativa do Conselho Superior 
desta universidade, e esta decisão, naturalmente, 
é a que deve prevalecer. As propostas devem ser 
avaliadas pelos nossos conselheiros. E é claro que 
podem ser adotadas em alternativas à Ebserh.

Gestão 
Voltamos à posição inicial de cooperação da 

universidade com a universidade. Faz-se neces-
sária a capacitação continuada ao longo da car-
reira do indivíduo É preciso promover cursos que 
capacitem o indivíduo em suas áreas. Inclusive 
isso já está sendo feito com os extraquadro, no 
que tange à licitação.

Coppe, já começou a ser readequado, pois são 
25 subestações com  mais de 25 anos. 

Extraquadro
Não posso abrir mão dos extraquadro. Vá-

rios deles estão há mais de 15 anos neste hos-
pital e conhecem o mecanismo funcional. A 
informação do reitor é que os extraquadro 
não irão embora no dia 1º de janeiro, e é isso 
em que me apoio.

Fotos: Renan Silva
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Côrtes assume ser oposição, 
enquanto Feijó nega continuísmo

Amâncio Paulino, professor as-
sistente da Faculdade de Medicina: 
Se a Ebserh for aprovada, trabalha-
rá contra ou a favor?

Feijó – O diretor do hospital tem 
que estar alinhado à Faculdade de 
Medicina, ao Centro de Ciências da 
Saúde, aos Conselhos e ao conselho 
superior desta instituição. E se a pro-
posta da Ebserh for aprovada pelo 
Conselho Universitário seguindo ritos 
e protocolos, não há dúvida que o di-
retor do hospital aceitará essa política. 
Vamos trabalhar com qualquer pro-
posta que seja aprovada pelo Conselho 
Universitário, desde que seja legal.

Côrtes – “Com a Ebserh não há 
autonomia universitária com envolvi-
mento da universidade, da sua inteli-
gência, da sua intelectualidade na sua 
própria administração e na contribui-
ção para o país com propostas na área 
de educação. Não podemos acreditar 
que uma universidade como a UFRJ, 
que consome milhões de reais do con-
tribuinte, não tenha a capacidade de 
fazer uma proposição de administrar-
se. Uma proposta que tire da univer-

 Os candidatos à direção do Hos-
pital Universitário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF), Eduardo Côrtes e 
Luiz Feijó, participaram do primei-
ro debate da campanha na quinta-
feira, 7, no auditório Alice Rosa, que 
foi destinado somente a professores. 
Luiz Feijó tentou se desvencilhar do 
rótulo de candidato da situação, mas 
seu oponente, Eduardo Côrtes, não 
permitiu.   

Feijó adotou a estratégia de ten-
tar desqualificar o opositor. Nas con-
siderações, como falou por último, 
ele se aproveitou para acusar Côrtes 
de não ter propostas concretas para 
o hospital, entre outras grosserias 
ditas em tom ríspido. As acusações 
ficaram sem resposta, pois a regra do 
debate não permitia réplica. 

Houve protestos da plateia e Côr-
tes, indignado, mesmo depois de en-
cerrado o debate, usou o microfone 
para revidar. Ele classificou a atitude 
do concorrente como deselegante e o 
apontou como o candidato da situa-
ção. “É continuísmo mesmo e não 
dá para se travestir de outra coisa”, 
afirmou Eduardo Côrtes.

O debate foi mediado pelo presi-
dente da comissão consultiva, Hélio 
Rocha. Cada candidato pôde apre-
sentar o currículo e as propostas, e res-
ponderam a 16 perguntas formuladas 
pelos presentes ao auditório. Os próxi-
mos debates serão com os estudantes 
(13/11) e técnicos-administrativos 
(14/11), e o último será aberto a todos 
os três segmentos (18/11). Horário e 
local serão os mesmos: 10h, no audi-
tório Alice Rosa. 

Apresentação
Luiz Feijó foi o primeiro a se 

apresentar e iniciou sua exposição 
discorrendo sobre as iniciativas que 
vem adotando como diretor da Di-
visão Médica para os problemas do 
HUCFF, como, por exemplo, solicitar 
auxílio à Coppe e à Reitoria para a 
recuperação da instalação elétrica, 
aquisição de equipamentos e dispen-
sa de licitação para obras. Ele mos-
trou o laudo da empresa responsável 
pela recuperação da estrutura da ala 
D, o que possibilitará a  ampliação 
de leitos. 

Segundo o candidato, ele propôs 
parceria à Reitoria para a recupera-
ção da estrutura assistencial do hos-
pital, o que resultaria no aumento 
dos atuais 235 leitos para 257, inclu-
sive com a ativação de áreas do 11º 
andar, mas com uma condição: que 
fossem mantidos os extraquadro.         

Eduardo Côrtes expôs quais 
seriam suas prioridades para o hos-

pital, destacando a necessidade do 
resgate da confiança de todos os 
profissionais e a criação de um curso 
de gestão hospitalar no próprio HU. 
O candidato acha que é preciso uma 
ampla articulação política também 
fora da universidade para recuperar 
o hospital, além de saber aproveitar 
o que a universidade tem de melhor. 

Segundo o candidato, ele e o 
Grupo de Trabalho e Estudos de Al-
ternativas para o HUCFF entregaram 
à Coppead um amplo relatório sobre 
a Enfermagem, no qual também 
informam que os profissionais da 
ala D estão sendo contaminados por 
microbactérias. 

“É preciso realmente um traba-
lho enorme, e eu me candidatei cons-
ciente disso. Não tenho vaidades de ser 
diretor do hospital. Vamos detalhar 
nosso planejamento, e queria dizer a 
seguinte coisa: nunca essa instituição 
precisou tanto das pessoas que votam. 
Nós não podemos errar esse voto. Um 
hospital excelente só vai ser possível 
com vocês”, disse. 

Em suas considerações finais, 
Côrtes afirmou que sua proposta 
para o HU virá dos setores. “Temos 
de realizar uma recuperação estra-
tégica, e para isso é preciso atitude. 
Seremos nós a fazer isso e não um 
diretor mágico”.

Perguntas
sidade essa capacidade é um atestado 
de omissão e pouca competência”.

Maurice Vincent, chefe do Ser-
viço de Neurologia: Qual é o mode-
lo administrativo que propõe adotar 
sendo ele criado  aqui dentro?

Feijó – Em dois anos foram feitos 
seis pregões. Essa visão administrativa 
que nós temos não vai mudar. Já mu-
dou! Já estamos fazendo os empenhos 
via PR-6 (Pró-Reitoria de Gestão e 
Governança) pela professora Araceli 
dos insumos básicos das várias espe-
cialidades. Tudo o necessário. E isso 
desonera muito o hospital. Ao mesmo 
tempo o reitor acha uma boa ideia 
trabalhar conosco um administrati-
vo técnico de boa competência para 
nos ajudar. Não podemos passar tudo 
para Reitoria. Continuaremos fazen-
do nossos empenhos e pregões aqui. 
Então essa mudança já ocorreu.

Côrtes – Para complementar a 
pergunta anterior sobre  se o Consu-
ni (Conselho Universitário) aprovar 
a Ebserh, o resultado definitivo será 
aceito. Não podemos repetir agora o 
que vimos na universidade quando a 

Ebserh saiu de pauta do Consuni. Foi 
tanto boato que gerou um terrorismo 
de que o hospital ia fechar. Jamais 
permitirei isso na minha gestão. Até 
o modelo ser definido pela univer-
sidade, teremos de trabalhar com 
o que a gente tem. Fundamental é 
organizar a administração. Já temos 
administradores trabalhando com 
propostas de compras e pagamentos. 
Temos de otimizar o que existe e ten-
tar reformar. Para flexibilizar os HUs, 
precisamos fazer uma luta política no 
Congresso Nacional.

Ricardo Refinet, professor ti-
tular da Faculdade de Medicina: 
Quero saber quem é o candidato da 
situação e quem é o da oposição?

Feijó – Não tem candidato da si-
tuação ou da oposição. Existe o candi-
dato que tem proposta para o hospital. 
Não tem continuidade e continuação 
de coisa nenhuma. Agora há que ha-
ver memória. Qualquer um que esteja 
aqui dentro quer ver este hospital cres-
cer, então ele vai chamar o ex-diretor 
(José) Amâncio, que já teve uma ex-
periência muito grande, para opinar. 

Vai chamar (o ex-diretor Alexandre) 
Pinto Cardoso. Chamar o José Marcus 
Raso Eulálio. Claro! São pessoas que 
já viveram e passaram por situações, 
você não pode ouvir opiniões? Sim. 
Existe candidato que quer mudar o 
hospital e pode.

Côrtes – Não há oposição pes-
soal, mas eu sou oposição sim. Sou 
oposição ao hospital que não fun-
ciona bem, sou oposição ao hospital 
de poucos leitos. Sou uma oposição 
a tudo aquilo que levou a nossa ins-
tituição a essa derrocada. Sou, sim, 
e quero ouvir todos, principalmente 
as dezenas de pessoas que ainda não 
ocuparam cargos e que estão cheias 
de ideias para nos trazer. A minha 
candidatura tem propostas, não 
propostas demagógicas. Estamos es-
tudando criteriosamente, nos asses-
sorando com profissionais. É difícil. 
Eu assumi essa candidatura sabendo 
muito bem disso. Muita coisa precisa 
ser mudada, e pode ser mudada. Que 
bom que o professor Feijó tenha pro-
postas para mudar essa situação da 
qual ele faz parte.

LUIZ Feijó e Eduardo Côrtes sentados, lado a lado, no debate no HUCFF para professores
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  As entidades representativas 
dos três segmentos na univer-
sidade (Adufrj, Sintufrj e DCE 
Mário Prata) mais uma vez se 
uniram em defesa do Hospital 
Universitário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF). Com a partici-
pação de dirigentes do Sindicato 
dos Médicos do Rio de Janeiro 
(Sinmedrj), do Conselho Regio-
nal de Medicina do Estado do 
Rio de Janeiro (Cremerj) e de 
estudantes de diversos centros 
acadêmicos da UFRJ, realiza-
ram ato na quarta-feira, dia 5, 
a partir das 9h, que começou na 
entrada principal do hospital e 
terminou em frente ao acesso ao 
Ambulatório. 

O foco da manifestação foi 
a necessidade de todos perma-
necerem na luta para garantir 
que a Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh) 
continue longe do hospital e que 
este possa se reerguer com a par-
ticipação de todo o corpo social 
no processo eleitoral que deverá 
conduzir à direção da unidade 
aquele que defende de fato uma 
instituição pública, gratuita e de 
qualidade.

O coordenador de Comu-
nicação do Sintufrj Francisco 
Carlos abriu o ato denunciando 
a maneira covarde como a atu-
al direção tem tentado fechar 
o hospital. “Um conjunto de 
entidades resolveu fazer hoje o 
ato ‘O HU não vai fechar’, num 
movimento para garantir que 
o hospital permaneça público. 
Vamos ter eleições, vamos trocar 
a direção e ter certeza de novos 
caminhos”, anunciou.

Sindicatos unidos
O presidente do Sindicato 

dos Médicos, Jorge Darze, des-
tacou que embora o hospital 
viva uma crise crônica, com a 
resistência dos funcionários e 
a excelência dos seus quadros 
ele permanece aberto, apesar 
das dificuldades. Para Darze, o 
governo tem um projeto de en-
trega do patrimônio público ao 
setor privado, que tem nome no 
caso do HUCFF: Ebserh. E para 
isso houve atitudes como a do 
estoque de materiais nos corre-
dores, que significa gasto de di-
nheiro público em equipamen-
tos que não estão sendo usados, 
um verdadeiro crime contra 
a administração pública. Um 
projeto que a seu ver rasga a 
Constituição e a autonomia da 
universidade. “Temos que con-
solidar esse movimento para 
que a luta seja vitoriosa”, con-
clamou Jorge Darze.

em defesa do hucff

“Renasce a esperança”
 Trabalhadores e estudantes da UFRJ realizam um vigoroso ato em defesa do HUCFF

O presidente do Cremerj, Sid-
nei Ferreira, denunciou a terceiri-
zação que o governo tem imposto 
aos HUs. Contou que é médico há 
37 anos do Instituto de Puericul-
tura e Pediatria Martagão Gestei-
ra (IPPMG) e professor há 25 no 
HUCFF, e nunca viu a situação 
do hospital tão grave. Apontou 
que a Ebserh representa a perda 
da autonomia da universidade e 
que, com ela, o governo pretende 
interferir na administração, no 
ensino e na assistência. “Vamos 
entregar nosso hospital?”, per-
guntou aos manifestantes. 

Antônio Carlos da Rocha Al-
ves, técnico de enfermagem do 
HUCFF e diretor do Sindsprev, 
explicou que os funcionários es-
tão sendo duramente atingidos 
pela Ebserh ao tentarem minar 
a credibilidade e a vontade deles: 
“há funcionários ficando doentes 
porque estão vendo a casa ruir”, 
disse, acrescentando que “é assim 

que o governo começa a privati-
zar a universidade”.

Romildo Bonfim, da Adufrj, 
denunciou informações falacio-
sas do governo sobre a adesão de 
34 hospitais universitários à Eb-
serh quando, na realidade, são 
apenas seis. Ele também apon-
tou a importância do processo 
eleitoral em curso no HUCFF 
para a construção de um novo 
momento.

Estudantes na luta
A estudante Carolina Barreto, 

do DCE, denunciou os problemas 
que a UnB vem enfrentando des-
de que aderiu à Ebserh e a sabo-
tagem e o terrorismo que ocorre-
ram no HUCFF para apresentar a 
Ebserh como solução. Mas nada 
disso adiantou e agora tanto a di-
reção do HU como seus discípulos 
vão cair.

Gabriela Celestino, do Cen-
tro Acadêmico de Enfermagem, 

apontou um ralo próximo cuja 
tampa estava quebrada – e que 
poderia causar um acidente grave 
a um paciente – como sendo um 
pequeno exemplo do descaso da 
direção. E lembrou que havia duas 
candidaturas: uma pró-Ebserh 
e outra contrária à empresa, e 
chamou a comunidade para par-
ticipar do processo eleitoral que 
escolherá novos dirigentes para o 
hospital.

Larissa Jatobá, do Centro Aca-
dêmico de Medicina, informou 
que os estudantes manifestaram 
em um plebiscito posição con-
trária à Ebserh. Gabryel Henrici, 
do Centro Acadêmico de História, 
disse que não é apenas a comu-
nidade da área da saúde que vai 
a público defender os HUs, mas 
todos os estudantes conscientes 
porque os HUs são bens públicos.

Eunice Vianna, 80 anos,  
chamou atenção pelo seu depoi-
mento firme e enfático: “Vi esta 

universidade crescer. Não preci-
samos de alguém de fora para 
gerir seus bens. Quero o que 
sempre vi no hospital: o aten-
dimento ao público. A Ebserh 
quer se instalar com fins lucra-
tivos. Não queremos gente estra-
nha nesta casa. Eu digo não à 
Ebserh!”. Ela é aposentada da 
UFRJ, trabalhou no IPPMG  25 
anos e 5 no HUCFF, moradora 
da Vila Residencial e paciente 
do hospital.

Parada no Ambulatório
Francisco Carlos convidou 

os manifestantes para uma 
caminhada até a entrada do 
Ambulatório e lá conversaram 
com os pacientes. Por solici-
tação do dirigente do Sintufrj, 
o professore Eduardo Côrtes, 
candidato a diretor do HUCFF, 
expôs suas ideias.

“O hospital tem gente que 
quer lutar por ele. Precisamos 
mostrar ao governo e ao país que 
temos capacidade de levantar 
esse hospital com nossas próprias 
pernas. Temos que lutar por ele”, 
disse Côrtes. Para ele, a Ebserh é 
uma proposta ruim para o hospi-
tal, inclusive sob o ponto de vista 
social. E concluiu: “Renasce a es-
perança. Vamos resgatar o HU”, 
conclamou.

Francisco também chamou o 
médico Alberto Araújo, do Progra-
ma de Tabagismo do HUCFF, para 
fazer um relato dos problemas 
enfrentados pelos trabalhadores 
da unidade. Ele denunciou o pro-
cesso de desmonte por aqueles que 
pretendiam entregar o hospital 
ao setor privado e finalizou sua 
participação na manifestação 
afirmando: “Não vamos trabalhar 
sob a ótica do mercado”.

MANIFESTANTES em frente ao HUCFF: dirigentes do Sintufrj, Adufrj, DCE e CAs, Cremerj e Sinmedrj

EDUARDO Côrtes (com o microfone), candidato à direção do HUCFF, participa do ato  

Fotos: Renan Silva
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