
Os técnicos-adminis-
trativos em greve desde 
o dia 17 de março deli-
beraram, em assembleia, 
pela realização de ações 
radicais, dentro e fora 
dos campi da UFRJ. O 
recrudescimento do mo-
vimento é uma resposta 
ao governo pela não 
abertura de negociação 
com o Comando Nacional 
de Greve/Fasubra. 

Na madrugada de 
quinta-feira, dia 29, a 
categoria pôs em práti-
ca a decisão da assem-
bleia e fechou a Reitoria. 
Ninguém entrou para 
trabalhar, nem mesmo 
o pessoal terceirizado da 
limpeza. O prédio somen-
te foi reaberto por volta 
das 14h, e após o reitor 
em exercício atender às 
reivindicações dos traba-
lhadores em luta. 

Páginas 3, 4 e 5
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A hora é de radicalizar!

Especial dimensionamento nos HUs
Na página 7, o Jornal do Sintufrj dá prosseguimento às reportagens 

sobre dimensionamento da força de trabalho nas unidades hospitalares 
da UFRJ. Nesta edição, mostramos como o Instituto de Psiquiatria 
consegue driblar a falta de pessoal e cumprir com a missão que vai 
além do tripé ensino, pesquisa e extensão, comum a todas as outras 
unidades, e oferecer assistência de qualidade à população. 

Terça-feira, dia 3, assembleia, às 10h, no CT
Pauta: informes, avaliação da greve e encaminhamentos.

Fotos: Renan Silva
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DOIS PONTOS

A enfermeira, mestra e dou-
tora Maria Antonieta Rubio 
Tyrrell, ex-diretora pró-tempore 
do Campus de Macaé, recebeu a 
Medalha Tiradentes em cerimô-
nia realizada no dia 27 de maio, 
no plenário da Assembleia Legis-
lativa do Rio de Janeiro (Alerj). 
A indicação partiu da deputada 
Enfermeira Rejane (PCdoB), 
para homenagear os 40 anos de 
atuação de Tyrrell na UFRJ. 

A comunidade da UFRJ, entre 
dirigentes, professores e servidores, 
prestigiou o evento, dividindo o 
plenário com vários profissionais 
da saúde do Rio de Janeiro que 
também foram homenageados e 
obtiveram indicação por colegas e 
chefias de várias unidades de saú-
de. O Sintufrj foi representado no 

Tyrrell recebe a medalha Tiradentes

A Semana de Enfermagem 
2014 deste ano foi celebrada no 
Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho (HUCFF) nos dias 22 

Semana da enfermagem é celebrada no HUCFF

e 23 de maio, no auditório Halley 
Pacheco. O evento, que ocorre anu-
almente em todos os estados, teve 
como tema “O protagonismo da 

enfermagem no processo de cuidar 
e na segurança do paciente”. 

A abertura, dia 22, teve a par-
ticipação do diretor do hospital, 
Eduardo Côrtes, da diretora da 
Divisão de Enfermagem (DEN), 
Cecília Bosa, das professoras Fer-
nanda Mello (IDT) e Neide Apa-
recida (EEAN), e da enfermeira 
Denize Tomazia (DEN).

Segundo Cecília Bosa, o tema 
escolhido foi muito pertinente 
com a atual realidade do trabalho 
dos profissionais da enfermagem. 
“Hoje se busca muito o cuidado e a 
segurança do paciente”. A diretora 
da DEN ressaltou a expressiva par-

evento pela coordenadora Márcia 
Farraia e Aroldo de Jesus, apoiador. 

Dedicação à saúde 
Tyrrell nasceu no Peru e veio 

para o Brasil em 1974 para fazer 
mestrado. Assumiu cargos relevantes 
na área acadêmica da enfermagem, 
em especial na UFRJ, na Escola de 
Enfermagem Anna Nery (EEAN). A 

enfermeira e professora tem expe-
riência na área de Enfermagem 
com ênfase em Políticas Públicas 
em Saúde da Mulher e da Criança.

De 2002 a 2010, foi eleita 
diretora da EEAN durante duas 
gestões. Fundadora do Curso de 
Graduação em Enfermagem e 
Obstetrícia da UFRJ em Macaé 
(2009-2), é professora dos cursos 

ticipação de toda a equipe que inte-
gra a enfermagem, contando tam-
bém com os alunos e estagiários. 
“Com certeza houve uma grande 
motivação dos profissionais”.

Um dos destaques do evento 
foi a valorização dos profissionais. 
Foram entregues menções honro-
sas aos funcionários indicados por 
suas chefias e houve espaço para 
relatos de experiências de atua-
ção em vários setores. “Buscamos 
incluir na programação dar voz 
aos que trabalham no anonima-
to e não vemos o seu trabalho 
cotidiano. Isto também motivou 
muito. Demos voz aos técnicos de 

enfermagem do CTI, enfermeiros 
dos ambulatórios, profissionais da 
Clínica Médica, enfermeiros que 
manipulam material para esteri-
lização cirúrgica, profissionais do 
Centro Cirúrgico. Conseguimos 
contemplar a maioria das áreas 
de atuação dos profissionais com 
o cuidado com o paciente”.

A Semana de Enfermagem 
foi comemorada no hospital 
concomitantemente à 14ª Mos-
tra Científica e Cultural da Di-
visão de Enfermagem do HUCFF. 
A mostra foi realizada durante 
toda a semana do evento na por-
taria principal do HUCFF.

No início da tarde de sexta-feira, 
dia 30, foi encerrada a apuração 
da eleição da Decania do Centro de 
Ciências da Saúde (CCS) que foi re-
alizada de 26 a 29 de maio. A atual 
decana, Maria Fernanda Quintela, 
foi reeleita com 79,48% dos votos. O 
candidato Roberto José Leal, vice-di-

Decana do CCS é reeleita

de graduação e pós-graduação em 
enfermagem desde 1977 e profes-
sora-titular da UFRJ desde 1989. 
Orientou mais de 40 dissertações 
de mestrado e de teses de doutora-
do em Enfermagem. Atualmente é 
superintendente-geral de Atividades 
Fora da Sede do Campus da UFRJ 
e coordenadora da Câmara Técnica 
de Saúde da Mulher do Coren/RJ.

retor do Instituto de Atenção à Saúde 
São Francisco de Assis, obteve 25,56% 
dos votos. Votos brancos foram 1,19% 
e nulos 3,77%. O resultado da eleição 
será ainda homologado no Conselho 
de Coordenação de Centro do CCS 
dia 2 de junho.

Maria Fernanda Quintela é pro-

fessora do Instituto de Biologia e se 
recandidatou depois do incentivo de 
um grupo de professores, diretores 
de unidades, técnicos-administra-
tivos e estudantes do CCS. Ela tem 
como proposta elaborar um proje-
to básico do plano diretor do CCS, 
desenvolver projetos de moderniza-
ção, atualizar o acervo da biblioteca 
central e continuar com a proposi-
ção e cadastro de cursos na PR-4 de 
interesse dos servidores. 

A decana reeleita tem como 
proposta também consolidar a 
melhoria das condições de traba-
lho dos técnicos-administrativos, 
fortalecer e ampliar o Fórum de 
Administradores do CCS, incluindo 
os hospitais e unidades isoladas. 
Está nos planos dela, ainda, criar 
o Fórum de Serviços Comunitários, 
para integrar atividades de limpeza, 
segurança e conservação, e desen-
volver e implementar o Projeto de 
Segurança do CCS.

Em relação aos hospitais uni-

versitários, ela pretende criar o 
Fórum dos Hospitais Universitários 
com o objetivo de traçar políticas 

acadêmico-científicas e adminis-
trativas integradas e implantar a 
assessoria de apoio aos hospitais. 

Nos dias 3 e 4 de junho, das 10h às 16h, a comunidade do Centro de 
Tecnologia volta às urnas para eleger, em segundo turno, um novo deca-
no. Três professores da Coppe concorriam ao cargo, mas agora somente 
dois disputarão a preferência dos técnicos-administrativos, docentes e es-
tudantes: Marcos Freitas e Fernando Ribeiro.  

Segundo turno no CT

O Dia do Químico será 
comemorado com um jogo 
amistoso entre as equipes 
de futebol do Sintufrj e a 
do Laboratório Químico 
da Eurofins Innolab, no 
sábado, dia 7, às 10h, no 
campo da Prefeitura Uni-
versitária, no Fundão. 

A bola vai rolar 

JOSIMAR Barbosa (HU), Aroldo de Jesus, Maria Cecília Bosa 
(diretora da Divisão de Enfermagem do HU), Maria Antonieta 
Tyrrell e Marcia Farraia, coordenadora do Sintufrj

TYRRELL, a 
homenageada, 
e a deputada 
Enfermeira 
Rejane

Fotos: Renan Silva

Foto: Renan Silva

Foto: Divulgação HUCFF

DENISE Tomazia, Cecília Bosa, Maria Antonieta, Eduardo 
Côrtes, Fernanda Mello e Neide Aparecida 

APURAÇÃO: reeleita, Maria Fernanda agradece a todos 
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ESTAMOS EM GREVE

assembleia geral na terça-
feira, dia 27, no auditório do 
CT, entendeu que a postura 

do governo de não abrir negociações 
se traduz num desrespeito aos tra-
balhadores em greve e que a única 
forma de forçar o atendimento da 
pauta é ampliar a visibilidade da 
greve com ações sincronizadas e de 
grande mobilização. 

Por isso, os presentes resolve-
ram intensificar a mobilização 
dentro e fora da UFRJ.

Na quinta-feira, dia 29, estava 
prevista atividade na Reitoria. O 
objetivo era exigir do reitor posição 
pública de reconhecimento da nossa 
greve. A exigência do movimento será 
a produção de uma nota, assinada 
pelo reitor, divulgada no site da UFRJ 
e enviada à Associação de Dirigentes 
das Instituições Federais de Ensino 
Superior (Andifes), que não reconhece 
a nossa greve. O movimento exigirá 
também que a Reitoria paute, no Con-
selho Universitário, a discussão sobre 
a jornada de 30 horas semanais de 
trabalho dos técnicos-administrativos.

Além disso, ficou definido que 
o Sintufrj e o Comando Local de 
Greve participariam das plenárias 
das categorias em greve no Rio de 
Janeiro para organização de gran-
des movimentos unificados, como o 
ato no domingo, dia 1º de junho, na 
inauguração do BRT -Transcarioca 
pela presidente Dilma Rousseff.

Avaliação
Os presentes à assembleia ava-

liaram que é preciso radicalizar o 
movimento, tanto dentro da UFRJ 
como fora dos muros da universidade, 
e buscar a unidade com outras cate-
gorias em greve. A proposta é somar 
aos movimentos locais e nacionais 
que têm ocupado os noticiários do 
país e que têm sido repercutidos até 
no exterior, aproveitando a dimensão 
que os movimentos ganham com a 
proximidade da realização da Copa 
do Mundo no Brasil. 

“Vamos dar fôlego a esta greve 
e dizer que o governo vai ter que 
receber o Comando Nacional de 
Greve novamente com mais respeito 
e dignidade. Para isso, precisamos de 
gente nas ruas”, definiu a militância. 
A assembleia também reafirmou a 
importância de os técnicos-admi-
nistrativos unificarem  sua luta com 
a das outras categorias em greve e 
projetarem a possibilidade de defla-
gração de uma greve geral num futuro 
próximo. Foi consenso, também, que 
se intensificasse a mobilização interna 
para cobrar do reitor o atendimento 
da pauta interna de reivindicações.

Encaminhamentos 
O Comando Local de Greve 

reuniu-se à tarde no Espaço 

É hora de radicalizar!

Quarta-feira, dia 28/5:
7h – Saída de uma representação para a UFRJ-Macaé.
10h – Reunião ampliada de entidades, na sede do Andes (Centro), 
para organização de calendário de ações conjuntas.
10h – Participação no ato do Sepe na Prefeitura do Rio de Janeiro.
16h – Participação na assembleia dos rodoviários, na Candelária.

Quinta-feira, dia 29/5:
Atividade na UFRJ.

Sexta-feira, dia 30/5:
10h – Reunião das Comissões do CLG/Sintufrj, na subsede no HU.

Domingo, dia 1º/6:
Pela manhã, recepção à presidenta da República, que estará na cidade inaugurando o 
BRT-Transcarioca.

Segunda-feira, dia 2/6:
10h – Reunião do CLG/Sintufrj, no Espaço Cultural do Sintufrj (excepcionalmente).
14h – Reunião do CLG/Sintufrj com a participação dos companheiros do campus Xerém, 
na subsede no HU.

Terça-feira, dia 3/6:
10h – Assembleia geral em local a confirmar. Pauta: informes, avaliação da greve e encaminhamentos.

Cultural do Sintufrj para definir 
detalhes do ato que seria reali-
zado na Reitoria, no dia 29, com 
concentração às 5h da manhã no 
Sindicato e fechar o calendário 
de atividades e ações conjuntas. 

A assembleia deliberou também 
que fosse publicada nesta edição 
do Jornal do Sintufrj a íntegra da 
pauta de reivindicações internas 
entregue à Reitoria (ver na página 
6), e realizadas ações nos campi 
avançados da UFRJ. E, na próxima 
plenária unificada, o CLG/Sintufrj 
deverá encaminhar a discussão com 
outras categorias para a construção 
de uma greve geral.

Além da resolução de convocar 
a participação das Ifes da região 
sudeste no ato conjunto no dia 1º 
de junho, a assembleia aprovou 
que o CLG/Sintufrj deveria propor, 
à Fasubra, que encaminhasse às 
bases a realização de atos regionais 
em pontos diferentes do país com 
o envio de caravanas dos estados 
de cada região. 

Calendário CLG/Sintufrj

A
Fotos: Renan Silva

MILTON Madeira, Francisco Carlos e Rafael

DOIS momentos da assembleia no Centro de Tecnologia: avaliação e votação
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FECHA TUDO!

Em mais uma atividade para 
dar visibilidade à greve e contra 
todo o desrespeito do governo 
com a categoria, técnicos-admi-
nistrativos da UFRJ fecharam, na 
madrugada do dia 29, as entradas 
do prédio da Reitoria, na Cidade 
Universitária, tendo o cuidado de 
esvaziar setores que, mesmo antes 
do amanhecer, já recebiam alguns 
terceirizados.

Seguindo deliberação da as-
sembleia realizada no dia 27, os 
técnicos-administrativos obstruí-
ram os quatro acessos do prédio e lá 
permaneceram até que a Reitoria 
atendeu às suas reivindicações: 
uma declaração da UFRJ em 
reconhecimento à greve, contra-
riando declaração do presidente da 
Associação Nacional de Dirigentes 
das Instituições Federais de Ensino 
(Andifes) à imprensa na qual dizia 
que os reitores não concordavam 
com a greve; divulgação imediata 
da nota no site da UFRJ e o seu 
envio à Andifes e a inclusão na 
pauta do Conselho Universitário do 
debate sobre a jornada de trabalho 
de turno contínuo.

A ação
Dezenas de trabalhadores 

permaneceram nas entradas do 
prédio, bloqueadas com fitas, fai-
xas e cartazes. Para o bloqueio dos 
acessos laterais, foram utilizados 
uma caixa d’água velha, carrinhos 
de limpeza e latas de lixo. Com 
a chegada da manhã, pouco a 
pouco uma grande aglomeração 
de estudantes e servidores docen-
tes e técnicos-administrativos se 
formou na entrada principal, em 
meio a alguns protestos e muitas 
manifestações de apoio. 

Além das atividades da Admi-
nistração Central, funcionam no 
prédio os cursos de Arquitetura e 
Belas Artes.

Técnicos-administrativos fecham a Reitoria
Atividade só foi encerrada após o atendimento das reivindicações pela Reitoria, o que ocorreu somente a partir das 14h

O Comando Local de Greve/
Sintufrj permitiu acesso a apenas 
a  uma parte da equipe da Pró-
Reitoria de Planejamento, Desen-
volvimento e Finanças e também 
a um pequeno grupo de suporte 
de informática para solucionar 
um problema na rede. A decisão 
foi tomada considerando que o 
ato não poderia comprometer o 
pagamento do pessoal da univer-
sidade, porque a atividade consta 
da lista de essencialidades desde o 
início da greve. 

Soldados do 17º BPM acompa-
nharam a manifestação de longe, 
sem interferir.

Horas depois, o reitor em exercí-
cio, vice-reitor Antônio Ledo (Carlos 
Levi estava em viagem ao exterior), 
chegou e o CLG/Sintufrj entregou o 
documento com as reivindicações. 
Ledo comprometeu-se a estudá-las. 
Mas todos os presentes ao ato deci-
diram só desobstruir os acessos se 
os pleitos fossem atendidos.

Depois de negociação entre o 
CLG/Sintufrj e o vice-reitor, com 
a ajuda do pró-reitor de Pessoal, 
Roberto Gambine, e de assessores, 
foi acordado que o texto seria 
publicado no site da UFRJ.

O texto foi, enfim, divulgado 
pouco depois do meio-dia no site 
da UFRJ, porém sem referência 
à greve. Assim, o CLG/Sintufrj 
reivindicou algumas correções, 
que o pró-reitor de Pessoal com-
prometeu-se a encaminhar para 
publicação. O texto foi então 
divulgado corretamente às 14h.

 
Todos ao Consuni dia 5
No dia 5 de junho, o Comando 

Local de Greve/Sintufrj retornará à 
Reitoria para acompanhar a sessão 
do Conselho Universitário (Consu-
ni) na qual o vice-reitor decidiu 
incluir a discussão da jornada de 
trabalho na UFRJ. 

Nota da Reitoria divulgada 
no site da universidade

Hoje, após atividade dos técnicos-administrativos em greve no 
prédio da Reitoria, reafirmando a posição do Conselho Universitário 
(Consuni) expressa em sessão do dia 27/3, em reconhecimento à 
legitimidade do movimento, a Reitoria da UFRJ recebeu demanda do 
Comando Local de Greve (CLG/Sintufrj) para incluir como item de 
pauta do Consuni o debate sobre jornada de trabalho e turno contínuo 
dos técnicos-administrativos em educação (TAEs). A direção da UFRJ 
se comprometeu a apresentar a proposta aos conselheiros na próxima 
sessão do Consuni, dia 5/6.

Em uma breve reunião, por volta das 13h, os manifestantes 
aguardavam apenas a publicação da nota definitiva para desbloquear 
os acessos. Mas prometeram retornar, no dia 5, para acompanhar 
a sessão do Consuni onde o vice-reitor se comprometeu a propor a 
inclusão da discussão da jornada de trabalho na pauta.

ENTRADA principal e as laterais da Reitoria foram fechadas na madrugada

REITOR em exercício Antônio Ledo (de terno e óculos) e pró-reitores sob pressão dos 
técnicos-administrrativos, que aguardavam uma resposta às reivindicações apresentadas  

Fotos: Renan Silva
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FECHA TUDO!

Eliete Araújo, assistente em administra-
ção da Pró-Reitoria de Gestão e Governança: 
“Tem que reivindicar. A remuneração é 
muito defasada se compararmos com a de 
outros órgãos. Muitos foram para outros 
lugares. Com a responsabilidade que a gente 
tem, recebemos uma remuneração muito 
baixa. Está sempre faltando servidores. As 
pessoas não têm noção do que estamos en-
frentando. Nem conseguir negociar estamos 
conseguindo”.

Opinião
de quem 
estava
no ato

Geraldo Teotônio da Silva, assistente 
em administração da Escola de Química, 
ressaltou a importância do foco no resgate 
da pauta interna: “Não tem outro caminho a 
não ser forçar a Reitoria a descer e negociar”, 
disse, acrescentando que é preciso discutir 
toda a pauta protocolada.

Ana Célia da Silva, coordenadora de 
Educação, Cultura e Formação Sindical do 
Sintufrj, também mencionou a importância 
do ato para pressionar a Reitoria no atendi-
mento da pauta local, como também para 
chamar a atenção para a pauta nacional. 
Ela destaca que o Sintufrj já protocolou 
vários documentos na Reitoria, “e nada foi 
adiante. Chegamos ao amanhecer. Coloca-
mos cadeados e registramos com fotos toda 
ação para mostrar que nada foi danificado. 
Estamos conversando com as pessoas sobre 
a importância de ficarmos aqui até que a 
Reitoria responda às nossas reivindicações”.

Júlio César da Silva, ajudante do Serviço 
de Manutenção da Coppe: “O ato é uma for-
ma de chamar atenção para que negociem. 
Só através de atos como este alcançaremos 
nossos objetivos. Estivemos em Brasília no 
início do mês. Levamos três ônibus. Fecha-
mos o Ministério do Planejamento, fizemos 
vigília no Planalto e fomos ao Congresso 
Nacional. “Sempre que conseguimos obter 
vitória, toda a categoria ganha, e não apenas 
os que fizeram atos”.

Rafael Medeiros, assistente de admi-
nistração da Pró-Reitoria de Pessoal: “O 
nosso é o menor salário do funcionalismo 
público, entre o de todas as categorias. Vá-
rias pessoas novas entram na universidade 
já cogitando sair pela pouca atração da 
Carreira e da remuneração. Para além da 
questão financeira, existe a defesa da uni-
versidade pública, gratuita e de qualidade. A 
greve trava embate contra a privatização dos 
hospitais universitários, a extinção de cargos 
da nossa carreira. Este ato é uma resposta 
à Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior, 
que não reconhece nossa greve”.

Genivaldo Santos de Almeida, fiscal de 
Serviço do Horto da Prefeitura Universitária: 
“Inúmeros benefícios perdidos, e aqueles 
15% que deram pra  gente a inflação já 
consumiu. Este ato denuncia tudo isso, e 
também é para  chamar a atenção da Rei-
toria para a nossa pauta interna”.

Claudio Ribeiro, presidente da Adufrj: 
“Acho importante esse tipo de ato que 
ajuda a vislumbrar um problema que 
parece invisível, que é a importância dos 
técnicos-administrativos para a universi-
dade. Quando a categoria faz esse tipo de 
ação, consegue evidenciar a existência de 
uma estrutura que não é reconhecida como 
componente da universidade”.

Rodson Gomes, assistente em adminis-
tração da Procuradoria da UFRJ, acredita que 
seria importante buscar apoio da bancada 
parlamentar do Rio de Janeiro para forçar 
o governo a negociar, e sugere a união das 
categorias em luta – como os professores, 
vigilantes e rodoviários – para uma grande 
mobilização conjunta: “Poderíamos fazer 
um tipo de desfile de escola de samba, em 
que cada categoria formaria um bloco 
para mostrar ao mundo, que estará com 
as atenções voltadas para a Copa, que a 
administração municipal, estadual e federal 
não é isso que estão mostrando”.

Rafael Sudano, 5º período de Desenho 
Industrial: “Acho um absurdo terem que 
chegar (a categoria) a este ponto. Um direito 
que deveriam conseguir mais facilmente. 
Isso (o ato) está certo. O problema é que 
a sociedade se volta contra as pessoas que 
estão reivindicando seus direitos sem pensar 
que chegaram a esse ponto porque não têm 
seus direitos respeitados”.

Ruan Machado, estudante do 9º período 
da Escola de Belas Artes – “Atrapalha (as 
aulas), mas se é por uma causa justa, tem 
que fazer mesmo. As melhoras que eles 
obtiverem refletem em qualidade para a 
gente também. Eles têm que ter direito à 
reivindicação”.

Wellington Ferreira, vigilante terceiri-
zado: “Acho que o ato é válido, pois é um 
direito de todos lutar por melhores salários 
e condições de trabalho. Estávamos com 
nossos salários atrasados, fizemos greve e 
conseguimos receber. Ainda temos direitos a 
reivindicar, mas estamos unidos e apoiamos 
o movimento (dos técnicos-administrativos) 
no que precisar”.

Fotos: Renan Silva
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1º DE MAIOPAUTA INTERNA

1 - Regulamentação da jornada de 30 horas semanais para toda 
categoria, como já aprovado em outras universidades. 

2 - Contagem de tempo especial para aposentadoria dos técnicos-
administrativos em educação que recebem o adicional de insalubrida-
de, mas que porventura não tenham laudos de insalubridade.

3 - Pagamento dos atrasados aos bombeiros hidráulicos.
4 - Reforço na segurança da UFRJ.
5 - Implantação dos Programas: 1) de capacitação e aperfeiçoamen-

to, com realização de cursos para todos os cargos; 2) de avaliação de de-
sempenho; 3) de dimensionamento das necessidades institucionais.

6 - Eleição da Comissão Interna de Supervisão da Carreira (CIS) e 
garantia de infraestrutura para o funcionamento da mesma.

7 - Regulamentação da progressão por capacitação profissional em 
conformidade com a carga horária do curso realizado, podendo inclu-
sive evoluir do nível de capacitação I ao IV.

8 - Construção do Centro de Convivência dos Trabalhadores(as) da 
UFRJ no antigo espaço do Metrô.

9 - Garantir da participação da categoria no processo da estatuinte 
de forma paritária. Pela democratização da gestão na universidade: das 
unidades  até os Conselhos Superiores. Garantir aos aposentados direito 
a voto e a candidatar-se.

10 - Mais divulgação na comunidade sobre contratação de novos 
concursados.

11 - Não à terceirização.
12 - Que a universidade construa e implemente, urgentemente, uma 

política de saúde do trabalhador referenciada no Siass/MPOG. Por exem-
plo, que se amplie a execução dos exames periódicos.

13 - Contra a adesão da UFRJ à Ebserh e luta pela liberação dos re-
cursos destinados ao Rehuf. 

14 - Retomada de negociação do processo administrativo dos opera-
dores de máquinas agrícolas (“tobateiros”) da Prefeitura Universitária.

15 - Que a universidade não permita que bolsistas de pesquisa e ex-
tensão realizem atividades técnico-administrativas.

16 - Estacionamento gratuito para todos.
17 - Debater com transparência a ampliação, reorganização da hierar-

quização e a construção de um plano de concessão das funções gratificadas 
e das horas extras para os técnicos-administrativos em educação.

18 - Abertura de novos concursos conforme a vacância por morte 
ou saída de técnicos-administrativos em educação. 

19 - Pela manutenção da posição do Conselho Universitário  contrá-
ria à implementação do ponto eletrônico.

20 - Garantia de dotação orçamentária anual para as melhorias e a 
manutenção das condições de funcionamento do Campus UFRJ- Macaé.

21 - Ampliação pela Pró-Reitoria de Pessoal da oferta de cursos de
qualificação realizados em Macaé, bem como a melhoria da divulgação. 
22 - Implantação de uma unidade da Coordenação de Políticas de 

Saúde do Trabalhador (CPST, ex-DVST) em Macaé com garantia de 

Reivindicações da categoria à UFRJ
Estas são as reivindicações protocoladas na Reitoria (ofício nº 119/2012) pelo Comando Local 
de Greve/Sintufrj, no dia 12 de julho de 2012, e que estão sendo discutidas com o reitor.   

aplicação das políticas de saúde do trabalhador.
23 - Cota de vagas no mestrado e doutorado para servidores técni-

cos-administrativos.
24 - Pela realização de congresso interno paritário para debater e 

aprovar uma reforma estatutária da UFRJ.
25 - Pelo reconhecimento da Reitoria de todos os servidores que por 

interesse da instituição estão em desvio de função.
26 - Melhoria na infraestrutura do Campus UFRJ- Macaé quanto 

aos espaços físicos e equipamentos necessários ao bom funcionamento 
dos diferentes setores ou serviços administrativos, inclusive no que se 
refere aos meios de comunicação (telefonia e internet).

27 - Reafirmação do compromisso pela manutenção e melhoria do 
transporte que interliga os diferentes polos do Campus UFRJ- Macaé e implan-
tação de uma rotina de transporte intermunicipal para os municípios do Norte 
Fluminense e entre os campi de Macaé e Rio de Janeiro.

28 - Implantação de departamento de transportes no Campus UFRJ- 
Macaé.

29 - Avaliação, atendendo às demandas e especificidades do Cam-
pus, para a criação de novas vagas de concurso público para técnicos-
administrativos para a UFRJ em Macaé. Garantia da reposição das va-
gas que foram abertas em decorrência de vacância.

30 - Institucionalização dos diferentes setores ou serviços da ad-
ministração do Campus UFRJ-Macaé, com a implantação das funções 
gratificadas.

31 - Implantação da biblioteca do Campus UFRJ-Macaé.
32 - Melhoria da segurança do Campus UFRJ-Macaé sob a super-

visão da Diseg.
33 - Criação de Escola de Educação Infantil para filhos de servido-

res e alunos.
34 - Implantação de restaurantes universitários no Campus UFRJ- 

Macaé.
35 - Pela imediata substituição dos que exercem FG, CD e/ou DAS 

que comprovadamente pratiquem o assédio moral.
36 - Contra qualquer perseguição aos recém-ingressos que estejam 

participando da greve.
37 - Pela garantia de condições de trabalho e imediata construção 

do novo prédio da CPST. 
38 - Pela agilidade e imparcialidade da CPST na execução dos lau-

dos de concessão de insalubridade/periculosidade.
39 - Pela construção imediata do novo complexo educacional, com 

ampliação de vagas na Escola de Educação Infantil.
40 - Pelo pagamento das diárias aos motoristas no dia de viagem e 

com garantia de hora extra nos fins de semana.
41 - Pela cessão do espaço físico no plano diretor para construção do 

Centro de Convivência dos Trabalhadores da UFRJ.
42 - Pela democratização do acesso à internet para a comunidade da 

Vila Residencial da UFRJ. 



 

omo se vê, apesar dos fun-
cionários da casa serem em 
maior número, são insufi-

cientes para suprir as demandas da 
unidade hospitalar. “Nosso maior 
problema é com pessoal”, afirma a 
diretora Maria Tavares Cavalcanti. 
O déficit chega a 200 funcionários. 

Segundo ela, o déficit de pes-
soal é um problema crônico na 
universidade, mas nos hospitais ele 
toma maiores proporções. “Nosso 
trabalho está ligado diretamente à 
vida. Não podemos deixar as pessoas 
à margem de nossos serviços, como 
também temos uma responsabili-
dade grande com a formação de 
nossos alunos”, afirma.

“Todas as unidades da UFRJ 
lidam com o tripé: ensino, pesquisa 
e extensão, e nós temos ainda o 
quarto, que é a assistência”, enfa-
tiza a diretora. 

Superação
De acordo com Maria Tavares, 

que se formou em psiquiatria na 
própria UFRJ e tem mestrado, dou-
torado e pós-doutorado na área,                       
apesar das dificuldades, o Ipub 
funciona a pleno vapor, tanto 
na parte assistencial como na de 
ensino e pesquisa.

“Temos duas enfermarias com 
108 leitos, dois hospitais-dia: um 
para adulto e outro para idosos, 
um centro de atenção psicossocial 
infantil, um laboratório geral de 
adultos, um laboratório infanto-
juvenil e um centro para pacientes 
idosos acima de 65 anos. O hospital 
tem 45 residentes médicos e 40 resi-
dentes multiprofissionais, e oferece 
uma gama enorme de cursos de pós-
graduação”, enumera a diretora.

Ela cita como exemplo o pro-
grama de mestrado e doutorado 
stricto sensu em psiquiatria e saúde 
mental, e informa que o Ipub está 
pleiteando um mestrado profissio-
nal em atenção psicossocial e um 
curso de graduação em psicotera-
pia. O programa de álcool e drogas, 
um dos carros-chefe do hospital, 
funciona já há 10 anos. 

IPUB Maior problema é 
a falta de pessoal

No Instituto 
de Psiquiatria 
(Ipub), a força de 
trabalho – quase 
500 profissionais 
– se concentra no 
trabalho realiza-
do pelo pessoal   
do quadro, que 
soma 257 servi-
dores. Os traba-
lhadores terceiri-
zados, isto é, 
os contratados 
por meio de 
empresas 
prestadoras
de serviços, 
são 138, e os 
extraquadro, 80.

Decreto Lula
Segundo a diretora, o Decreto 

nº 7.232, de 2010, assinado pelo  
presidente Lula, possibilita o 
banco de equivalência de vagas 
para cada aposentado e funcio-
nário exonerado, mas o problema 
é que não existe um banco de 
vagas para todas as necessidades 
do hospital.

“Mando meus memorandos 
para a Pró-Reitoria de Pessoal 
(PR-4) todos os dias, mas o 
problema desse decreto é que eu 
preciso ter um banco de vagas, e 
não existe para todas aquelas de 
que preciso. Na enfermagem, por 
exemplo, agora eu tenho concur-
so e tem gente para chamar. Mas 
para terapeuta ocupacional e  
serviço social não tenho”, explica.

Maria Tavares esclarece que a 
PR-4 faz o que pode, e ela entende 
a sua sistemática. “Eles não vão 
abrir concurso para cada vaga. 
Esperam juntar um número 
razoável (de pedidos) e aí fazem 
o concurso. Por exemplo, está 
aberto agora um concurso com 
três vagas para assistente social 
para os hospitais e uma para 
psicólogo. Não dá para todos. É 
uma guerra. Então eles chamam 
a gente, cada um chora sua mi-
séria, e é uma briga”. 

Solução
 A diretora do Ipub não tem 

dúvidas de que tem que ser en-
contrada uma solução para a falta 
de pessoal nos hospitais. E, para 
ela, pode ser por meio da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh), tanto faz. O que importa 
para ela é resolver. 

“Como gestora, quero resolver 
o problema, seja pela Ebserh, seja 
de outra forma. No ano passado 
fui a todos os debates falando 
a favor da Ebserh, porque acho 
que é uma solução. Traz alguns 
problemas, mas é uma solução. 
Claro, se tivermos outra opção, 
será melhor”, opina. 

Pioneirismo
A amplitude da psiquiatria 

possibilita uma gama de pesqui-
sas e projetos. O hospital realiza 
desde pesquisas com animais de 
laboratório até pesquisas do SUS 
para a assistência aos pacientes 
com doença mental.

O Ipub é pioneiro nas pesquisas 
de transtorno de ansiedade e depres-
são e na área de saúde mental. Na 
pesquisa de avaliação sobre a política 
de saúde mental do governo, por 
exemplo, foi protagonista na política 
de acabar com os manicômios.

Como ferramenta no trata-
mento de pacientes, existe o grupo 
de música Cancioneiros do Ipub 
(pacientes que tocam); outro 
que se chama Voz dos Usuários 
(pacientes que dão aula de 
psicologia para os alunos), entre 
outras iniciativas.

Origem do Ipub
O Instituto de Psiquiatria tem 

suas origens no Hospício Pedro II. 
Este, fundado em 1852 para tratar 
de forma humana os alienados 
mentais, foi o primeiro hospital 
do Brasil e da América Latina des-
tinado ao tratamento de pessoas 
com transtornos psiquiátricos.

Em 1893, dentro desse hos-
pício, foi criado o Pavilhão de 
Observação, que era voltado à 
assistência aos pacientes e às ati-
vidades acadêmicas. Estudava-se 
psicopatologia e eram dadas as 
aulas de psiquiatria para os alu-
nos da Faculdade de Medicina.

Em 1938, o então Instituto 

de Psicopatologia e Assistência 
a Psicopatas foi transferido 
para a Universidade do Brasil e 
passou a ser chamado Instituto 
de Psiquiatria da Universidade 
do Brasil.

Hoje, o Ipub desenvolve, em 
nível de excelência, atividades 
de ensino, pesquisa, extensão e 
assistência no campo da psiquia-
tria e da saúde mental. Desde a 
sua criação, como herdeiro do 
antigo hospício e dos grandes 
momentos e avanços vividos pela 
psiquiatria brasileira, o Ipub tem 
marcado sua atuação como uma 
unidade modelo em pesquisa, 
ensino e assistência.

O Instituto de Psiquiatria é 
um centro gerador de estudos 
multidisciplinares no campo da 
psiquiatria e da saúde mental. 
As atividades de ensino e assis-
tência têm o seu financiamento 
através do Sistema Único de 
Saúde e do Ministério da Edu-
cação, respectivamente.

C

Fotos: Renan Silva

MARIA Tavares Cavalcanti
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ÚLTIMA PÁGINA

Coppe entrega prêmios aos vencedores 
do concurso Viva a Ilha do Fundão

da área de humanas, serviu para 
quebrar essa visão da engenharia 
como uma coisa fria. É um olhar 
que vê a natureza, as construções, 
os laboratórios. Tem muita coisa 
bonita, inclusive gente. É bom 
trabalhar aqui”.

Para o pró-reitor de Extensão, 
Pablo Benetti, o concurso premiou  
a diversidade. Ele elogiou as fotos da 

O fotógrafo do Sintufrj Renan da 
Silva, 23 anos, conquistou o 3º lugar 
na categoria Vida no Campus com 
a foto Moradores da Vila Residen-
cial. Morador da Vila Residencial da 
UFRJ, ele aprendeu seus primeiros 
cliques aos 12 anos com um grupo 
de fotógrafos que foi ensinar técnicas 
simples para fotografar aos jovens 
moradores da comunidade. Durante 
um ano foi um aprendiz entusias-
mado e aplicado. “Depois do curso, 
continuei a praticar em casa”.

Da Vila, Renan buscou mais. 
Correu atrás do grupo do Observa-
tório de Favelas – organização da 
sociedade civil de interesse público 
sediada no Complexo da Maré, 
que faz um trabalho voltado para 
a diminuição da desigualdade. 
Depois de dois anos, conseguiu 
sua vaga na Escola de Fotógrafos 
Populares. Em 2013 formou-se e 

categoria Vida no Campus e a do fo-
tógrafo do Sintufrj Renan Silva, que 
obteve o 3º lugar. “Gostei muito do 
resultado. Todos os que participa-
ram estão de parabéns. A variedade é 
enorme e são belíssimas. As fotos da 
Vila Residencial são lindas. Foi um 
3º lugar muito bonito, e todas essas 
que estão nessa categoria Vida no 
Campus são muito bonitas”.

Para o presidente da comissão 
julgadora, Príamo Melo, o resulta-
do do concurso revelou a sensibi-
lidade. “Nós, da área técnica, qui-
semos um olhar lúdico. Um olhar 
sobre a beleza. Foi a ênfase do belo 
dentro da nossa ilha muitas vezes 
castigada pela mídia e por pessoas 
que não a conhecem. Descobrimos 
os olhares da sociedade aqui den-

tro, o concurso atraiu gente daqui 
e de fora,  conseguindo engajar as 
pessoas. Quatro vencedores não 
têm vínculo direto com a UFRJ”.

A idealizadora do concurso, 
a jornalista Dominique Ribeiro, 
funcionária da universidade há 
20 anos, disse que o objetivo foi o 
de revelar as belezas da ilha para 
os de fora e também para quem 
nela trabalha. “Vivemos muito 
focados para o trabalho e vivemos 
numa realidade que desconhece-
mos. Um dia vi as fotos do Milton 
Maurente, funcionário do Cepel 
[2º lugar na categoria Natureza 
e Arquitetura] e fiquei com essa 
ideia. Vi então uma oportunidade 
com a comemoração dos 50 anos 
da Coppe para fazer essa home-
nagem à Ilha do Fundão”.

Renan sonha em ensinar
agora vive em passeatas, manifes-
tações ou eventos populares.

Renan quer firmar carreira 
como fotógrafo documental e po-
der fazer conhecer a realidade das 
áreas das comunidades e 
sua população. 
Além disso, so-
nha ensinar para 
a “molecada” o 
que aprendeu e 
realizar um traba-
lho social. “Tenho 
o dever de passar 
para eles o que eu 
aprendi. Era peque-
no e me ensinaram 
sem cobrar nada”. 

O jovem fotógrafo 
já está no caminho. 
Aos sábados, ele ensi-
na o que aprendeu no 
Morro dos Macacos, em 

Vila Isabel. Quanto à premiação, 
agradece, com timidez. “Só tenho a 
agradecer aos meus professores do 
Observatório, que me deram uma 
atenção enorme. Fábio Café, 

que foi premiado também, e Rove-
na Rosa. Quando vi a concorrência, 
achei difícil ganhar alguma coisa. 
Só acreditei quando me ligaram”.

A tarde de outono no dia 
19 de maio ganhou um 
toque especial no campus 

da Ilha do Fundão. Nesse dia, a 
comunidade universitária e a so-
ciedade puderam conhecer as 12 
fotos premiadas do concurso fo-
tográfico Viva a Ilha do Fundão, 
promovido pela Coppe, uma das 
atividades em comemoração aos 
50 anos da unidade.

A cerimônia foi no auditório 
da Coppe, no Centro de Tecno-
logia 2, na Cidade Universitária, 
com a participação de dirigentes 
e funcionários. Na mesa estavam 
o reitor Carlos Levi, o pró-reitor 
de Extensão, Pablo Benetti, a 
chefe de gabinete da Reitoria, 
Angela Uller, o diretor da Coppe, 
Luiz Pinguelli Rosa, o diretor de 
Assuntos Acadêmicos da Coppe, 
Fernando Rochinha, e o presi-
dente da comissão julgadora do 
concurso e professor da Coppe, 
Príamo Melo. 

Os concorrentes tiveram dois 
meses e meio para ir à luta: 620 
fotógrafos profissionais e ama-
dores participaram com 755 
imagens postadas no site do 
concurso. As categorias do con-
curso fotográfico foram Vida no 
Campus, Ciência e Tecnologia, 
Natureza e Arquitetura, e foram 
julgadas por uma comissão com-
posta por fotógrafos profissionais, 
professores, designers e artistas 
plásticos. Houve também premia-
ção, pelo júri popular, com três 
fotografias votadas pela internet. 
Foram 11.267 votos.

Os vencedores
Na categoria Vida no Campus, 

a foto premiada foi Felicidade, de 
Maurício Aghina, engenheiro ele-
trônico do Instituto de Engenharia 
Nuclear (IEN). Na categoria Ciên-
cia e Tecnologia, o vencedor foi a 
Serpente Mecânica, de Ricardo 
Ferreira, funcionário da Coppe. Na 
categoria Natureza e Arquitetura, 
a foto vencedora foi Construção 
na Ilha do Fundão, de Tchello 
d’Barros, programador visual.

O voto popular premiou a foto 
Caminhos Espirais para o Co-
nhecimento, de Marcus Vinícius 
Costa de Souza, doutorando do 
Programa de Engenharia Mecâ-
nica da Coppe.  

Segundo o diretor da Coppe, 
Luiz Pinguelli Rosa, foi muito 
feliz a iniciativa da jornalista Do-
minique Ribeiro, coordenadora da 
Assessoria de Comunicação da 
Coppe e responsável pela realiza-
ção do concurso. “A ideia dela, que é 

Foto: Marcos Almeida

Foto: Marcos Almeida

Fotos: Divulgação Coppe

VENCEDORES do concurso posam com seus prêmios 

DOMINIQUE e Milton

Felicidade, Maurício Aghina
Construção, Tchello d´Barros

Serpente Mecânica, Ricardo Ferreira

Moradores da Vila Residencial, Renan Silva


