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REITORIA NEGOCIA PAUTA INTERNA

CLG/Sintufrj vai apresentar 
proposta ao Consuni

No dia 11, representantes do 
Comando Local de Greve/Sin-
tufrj se reuniram com o reitor 
Carlos Levi para discutir a pauta 
interna, com prioridade para as 
30 horas. Ficou acordado, entre 
outros pontos, que na primeira 
sessão do Conselho Universitá-

rio (Consuni) do mês de julho, 
prevista para o dia 10, o CLG/
Sintufrj vai apresentar e defen-
der proposta de resolução sobre 
turno contínuo.

De acordo com deliberação 
aprovada na assembleia do dia 
10 de junho, a categoria faria 

atos no colegiado até que se con-
seguisse a discussão do tema no 
Consuni. A data foi defi nida na 
mesa de negociação; porém, ago-
ra é necessário buscar a instala-
ção da discussão no colegiado e 
lutar pela nossa proposta.       

Páginas 2 e 3

Conforme deliberação da última assem-
bleia, a Coordenação do Sintufrj está organizan-
do um seminário sobre o turno contínuo com 
redução de jornada para 30 horas semanais 
sem redução de salário para preparar minuta 
que será apresentada ao reitor e ao Consuni. O 
seminário está previsto para ocorrer no dia 26, 
quinta-feira, no auditório Samira Mesquita, Sa-
lão Azul da Reitoria, das 8h às 15h.

Seminário 
sobre as 
30 horas

Assembleia terça-feira, dia 24, às 10h, no CT
Pauta: informes locais e nacionais, 
avaliação da greve e encaminhamentos. 
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doiS pontoS

Os coordenadores do Sintufrj 
Francisco Carlos (Comunicação), 
Nivaldo Holmes (Administração e 
Finanças) e Carlos Alberto (Apo-
sentados e Pensionistas) estiveram 
em reunião no Instituto de Psiquia-
tria (Ipub), na Praia Vermelha, na 
quarta-feira, dia 11, para discutir o 
afastamento de trabalhadores ex-
traquadro da unidade.

A direção do Instituto de Psi-
quiatria dispensou alguns extra-
quadro sob o argumento de que só 
haveria recursos para pagar estes 
profissionais até o início de junho. 
E sugeriu que eles se tornassem 
empregados de empresa terceiriza-
da que será contratada pela Reito-
ria para repor a mão de obra. 

Os trabalhadores reclamam, 
no entanto, que isso vai ter como 
consequência, para os que aceita-
rem a proposta, uma redução drás-
tica do salário, em alguns casos de 
mais de 50%.

IPUB dispensa extraquadro

Diversos protestos estão sen-
do organizados para o período da 
Copa em todo o país e os governos 
tomam “medidas preventivas”. 
Na véspera da Copa do Mundo, a 
polícia civil do Rio de Janeiro fez 
uma série de detenções centradas 
nos ativistas anticopa. No dia 11 
de junho dez ativistas foram leva-
dos para a Delegacia de Repressão 
a Crimes de Informática (DRCI) 
para prestar esclarecimentos. 

As ativistas Elisa Quadros (Sini-
nho), a advogada Eloisa Samy e o 
cinegrafista Thiago Ramos foram 
presos em casa. A ação foi justifica-
da em decorrência de um inquérito 
que corre sob sigilo.

Ao todo, os agentes cumpriram 
17 mandados de busca e apreensão 
em seis bairros do Rio e em Niterói, 

A Coordenação do Sintufrj, in-
formada de que outros extraquadro 
ficarão até outubro, argumentou se 
não seria possível a permanência de 
todo o grupo, até que se encontrasse 
uma solução para o problema. A 
direção da unidade respondeu não 
haver tal possibilidade. A Coordena-
ção então se comprometeu a entrar 
em contato com a Reitoria para tra-
tar do assunto. 

Conforme o coordenador Nival-
do Holmes, já há dentro do IPUB 
outras empresas terceirizadas. Esse 
tipo de iniciativa, a seu ver, consolida 
a política de terceirização na UFRJ, o 
que prejudica não apenas a universi-
dade, mas os próprios trabalhadores, 
com a precarização do trabalho, sem 
que haja reação por parte dos gesto-
res. “Vamos ter que centrar forças na 
luta contra a terceirização, pressio-
nando o governo para que abra va-
gas de concursos”, concluiu Nivaldo.

CooRDEnaDoRES do Sintufrj em reunião com trabalhadores do Instituto de Psiquiatria

Ativistas detidos 
na véspera da Copa

região metropolitana. Segundo a 
polícia, as ordens judiciais foram 
cumpridas na casa de pessoas in-
vestigadas por participação dire-
ta ou indireta em prática de atos 
violentos durante protestos. Nesses 
locais, foram apreendidos compu-
tadores e mídias.

“A gente sempre acha que a po-
lícia e o governo agem com bastan-
te truculência sempre contra quem 
se manifesta. Sempre será arbitrá-
ria essa maneira de agir, principal-
mente quando se tem uma prisão 
preventiva sem provas, sem nada. 
Para a gente, isso lembra a ditadu-
ra: caçar pessoas preventivamente 
sem provas, sem nada, pelos ideais 
que elas têm”, avaliou Gabriela Ce-
lestino, diretora do Diretório Cen-
tral dos Estudantes da UFRJ.

No dia 12 de junho, a Anistia 
Internacional voltou a criticar a 
repressão policial em protestos no 
Brasil. Em nota, a organização de 
defesa dos direitos humanos soli-
citou às autoridades brasileiras 
que investiguem, sem demora, se 
a polícia de São Paulo usou força 
excessiva contra os manifestantes 
que protestavam antes do jogo de 
abertura da Copa do Mundo entre 
Brasil e Croácia, no Itaquerão.

“As autoridades brasileiras 
prometem que a inauguração do 
Mundial será uma celebração, 
enquanto a polícia reprime bru-
talmente manifestantes pacíficos 
em São Paulo, ferindo pelo me-
nos dois jornalistas”, criticou a 
ONG em comunicado.

Pelo menos 17 pessoas fica-
ram feridas e mais de 70 foram 
detidas durante protestos em vá-
rias capitais. São Paulo, cidade 
de abertura da Copa, registrou 
seis horas de protestos antes do 
jogo entre Brasil e Croácia. A po-

Anistia Internacional critica 
violência policial em protesto

Comunicado
Em função do calendário de jogos da Seleção Brasileira na 

Copa do Mundo e da partida no Estádio Jornalista Mário Filho 
(Maracanã), e do feriado de Corpus Christi, a conclusão desta 
edição do Jornal do Sintufrj foi antecipada para dia 18.

Expediente do Sintufrj
O expediente no Sindicato dias 23 e 25 (res-

pectivamente dia de jogo da Seleção e jogo reali-
zado no Maracanã) será até as 12h na sede e sub-
sedes No dia 4 de julho, o recesso será integral.

lícia se antecipou à ação dos ma-
nifestantes, tentando dispersá-los 
logo que se agrupavam. A con-
centração do chamado Grande 
Ato contra a Copa estava prevista 
para a estação Carrão do Metrô, 
na Zona Leste. Doze minutos 
depois a PM já usava bombas 
de gás lacrimogêneo e cassetetes 
para tirar da rua cerca de 200 jo-
vens que começavam a chegar ao 
ponto de encontro. Em um dos 
confrontos, jornalistas da rede 
americana CNN ficaram feridas 
com estilhaços de bombas atira-
das pela PM.

No Rio de Janeiro houve pro-
testo no Centro da Cidade e em 
Copacabana, Zona Sul. Policiais 
lançaram spray de pimenta e dis-
pararam balas de borracha con-
tra os manifestantes. Seis pessoas 
foram detidas. Em Copacabana 
foram mais cinco detidos.

“Pelos que acompanhamos, 
houve bastante truculência no 
Rio de Janeiro e nos outros es-

tados. A polícia já começou (a 
repressão) com bombas de gás 
lacrimogêneo. Houve professores 
presos, gente arrastada no chão. A 
gente sabe que é assim que o go-
verno age, enquanto dentro do es-
tádio a festa estava acontecendo”, 
comentou Gabriela, que também 
é representante discente no Con-
selho Universitário da UFRJ.

Gabriela Celestino

Foto: DivulgaçãoFoto: Internet

Foto: Renan Silva
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Pauta interna avança
Próxima reunião da mesa de negociação da pauta interna com a Reitoria será no dia 26 de junho, às 16h

O Comando Local de Greve/
Sintufrj deu mais um passo para 
a resolução da pauta interna de 
reivindicações da categoria. Em 
reunião com o reitor Carlos Levi e 
o pró-reitor de Extensão, Pablo Be-
netti, na tarde do dia 11, acordou-se 
que a proposta da regulamentação 
da jornada de trabalho de 30 horas 
semanais em turnos contínuos será 
apresentada pelos representantes do 
CLG/Sintufrj na primeira sessão do 
Conselho Universitário de julho, a 
princípio no dia 10.

Com os encaminhamentos so-
bre a proposta das 30 horas, que é 
uma das prioridades do movimento, 
e de mais três pontos da pauta inter-
na discutidos na reunião – Centro 
de Convivência, Concursos e Assédio 
Moral –, há sinais de que a negocia-
ção da pauta está avançando, con-
forme avaliou o coordenador-geral 
do Sintufrj Francisco de Assis. Confi-
ra os demais desdobramentos:

Centro de Convivência 
A construção de um espaço para 

a formação, capacitação e lazer da 

categoria na UFRJ é uma reivindi-
cação antiga do movimento. O rei-
tor solicitou que fosse apresentada, 
pelo CLG/Sintufrj, uma proposta de 
ocupação da área que compartilha-
ria o espaço do Clube Universitário, 
previsto no Plano Diretor da UFRJ.

Concursos
Na mesa de negociação, o 

CLG/Sintufrj reivindicou a aber-
tura de concursos, com prioridade 
para a ocupação das vagas para 
os hospitais universitários. O reitor 
informou que o grupo de dimen-
sionamento da força de trabalho 
da Pró-Reitoria de Pessoal está fa-
zendo um estudo que irá mostrar 
a real necessidade da ocupação de 
vagas na universidade, inclusive 
levantando casos de desvios de fun-
ção. Conforme Carlos Levi, dados 
iniciais dão conta de que 40% da 
mão de obra já está habilitada a se 
aposentar.

Assédio Moral 
A reivindicação é a de que 

aqueles que exercem cargos 

com FG, CD e/ou DAS, que 
comprovadamente pratiquem 
o assédio moral, sejam afasta-
dos. O reitor comprometeu-se 
a estruturar um local próprio, 
com profissionais especializa-
dos, para recepcionar os casos 

de trabalhadores vítimas de 
assédio moral. O CLG cobrou 
solução sobre o assédio e apre-
sentou a proposta de abertura 
de processo disciplinar admi-
nistrativo ao praticante.

A mesa de negociação per-

manente com a Reitoria está 
agendada, formalmente, para 
acontecer todas as quintas-
feiras. No dia 19, no entanto, a 
reunião foi suspensa em função 
do feriado. A próxima reunião 
está confirmada para o dia 26.

Dia 12, no Consuni 
Seguindo a deliberação da as-

sembleia, dois representantes do 
comando – o coordenador-geral 
do Sintufrj Francisco de Assis e o 
militante de base Geraldo Teotônio 
(Escola de Química) – estiveram 
na sessão do Consuni do dia 12, 
mas não houve espaço para a dis-
cussão. A pauta prevista tinha como 
centro a continuação das delibera-
ções sobre normas e critérios para 
o desenvolvimento na Carreira do 
Magistério da UFRJ.

CLG/Sintufrj vai ao Consuni

Os técnicos-administrati-
vos da UFRJ presentes à assem-
bleia do dia 10 de junho deli-
beraram centrar esforços na 
reivindicação da pauta interna 
– composta de 37 itens –, com 
prioridade para a proposta de 
turno contínuo com jornada 
de 30 horas semanais. 

A categoria queria que o 
reitor Carlos Levi propusesse 
uma agenda de discussão do 
tema no Conselho Universitá-
rio e decidiu realizar atos no 

CLG/Sintufrj se reúne no dia 23
A reunião do Comando Local de Greve/Sintufrj, prevista para esta se-

gunda-feira, dia 23, está mantida. Mas, com o expediente alterado pelos jo-
gos da Copa do Mundo, ela será realizada das 9h às 13h, na subsede sindical 
do Sintufrj no HUCFF.

Calendário
 23/6, segunda-feira – Reunião do CLG/Sintufrj, na subsede do HU, das 

9h às 13h.
 24/6, terça-feira – Assembleia geral no auditório do CT, às 10h.
 26/6, quinta-feira – Seminário sobre 30 horas dos TAE, no auditório Sa-

mira Mesquita, Salão Azul da Reitoria, das 8h às 15h.
 26/6, quinta-feira – Reunião de negociação da pauta interna entre o CLG/

Sintufrj e o reitor Carlos Levi, às 16h.

colegiado até a conquista do 
pleito.  No entanto, na reunião 
de negociação entre o Coman-
do Local de Greve/Sintufrj com 
o reitor, no dia 11, foi definida 
a data para apresentação da 
proposta no Consuni: 10 de 
julho.  

Portanto, agora é neces-
sário manter a mobilização 
para conquistarmos a instala-
ção da discussão no colegiado 
e lutar pela aprovação da nos-
sa proposta. 

Reunião do CLG/Sintufrj com o reitor Carlos Levi e o pró-reitor de Extensão, Pablo Benetti

Representantes do CLG/Sintufrj acompanham sessão do Conselho Universitário

Seminário vai preparar minuta das 30 horas
Será na próxima quinta-feira, dia 26, das 8h às 15h, no Sa-

lão Azul da Reitoria
Também foi aprovado na assembleia que, para formular a mi-

nuta e preparar a categoria e seus representantes do CLG/Sintufrj 
para a defesa da proposta de instalação de turno contínuo na UFRJ 
com redução de jornada para 30 horas semanais sem redução de 
salário, a categoria realizará um seminário – marcado para o dia 
26, quinta-feira, das 8h às 15h, no auditório Samira Mesquita, Salão 
Azul da Reitoria.

A Fasubra defende a oficialização dos turnos contínuos de seis 
horas (com jornada de 30 horas semanais, sem redução salarial) 
para que os serviços das universidades estejam acessíveis aos três tur-
nos, medida essencial, por exemplo, no caso de cursos noturnos. 



IDT Com mais profissionais, o atendimento 
à população poderia ser ainda melhor

direção do Instituto de 
Doenças do Tórax (IDT) 
acabou de fechar um 

levantamento amplo que inclui 
números de produtividade, 
quantitativo de pessoal, entre 
outros inúmeros indicadores. O 
estudo registra que em 2013 fo-
ram realizadas 15.761 consultas 
ambulatoriais, 362 internações, 
128 cirurgias e uma enorme 
quantidade de procedimentos de 
diagnósticos. Mas, em contraste 
com estes números expressivos, 
outro dado que salta aos olhos 
evidencia dificuldades iminentes: 
o déficit de pessoal.

Com base nos dados de 2014, 
há, no Instituto, 157 servidores: 
146 técnicos-administrativos e 11 
docentes. Não existe extraquadro, 
porque os 12 que tinham foram 
desligados em dezembro de 2013. 
A direção aponta a necessidade 
de 65 novos profissionais de 19 
especialidades, especialmente 
médicos (12), técnicos de en-
fermagem (12) e assistentes em 
administração (16). 

Embora em menor quantida-
de, o Instituto tem carências de 
outros profissionais importantes: 
enfermeiro (2), farmacêutico 
(1), biólogo (1), técnico de 
laboratório (4), auxiliar de 
laboratório (2), contador (1), 
entre outros.

Renovação é necessária 
por causa de 
aposentadoria e novas
tecnologias
E a situação promete se agra-

var se não for revertida, porque, 
assim como em outras unidades 
de saúde, a força de trabalho está 
envelhecendo. “Nos próximos 
cinco anos, cerca de 50% dos 
funcionários do IDT terão tempo 
de serviço para aposentadoria, 

O Instituto de Doenças do 
Tórax desenvolve funções de 
assistência, ensino, extensão e 
pesquisa. Participa de cursos 
curriculares da Faculdade de 
Medicina, oferece treinamento 
prático, em média a 56 alunos 
por semestre nas enfermarias, que 
também recebe alunos do 11º e 
12º períodos do internato eletivo 
de Clínica Médica. Os alunos de 
graduação participam também 
das atividades do Ambulatório de 
Pneumologia. Realiza cirurgias 
torácicas, presta atendimento 
ambulatorial e milhares de proce-
dimentos de diagnóstico anuais e 
em seus cursos de extensão, além 
de oferecer cursos de capacitação 
e treinamento.

História
Fundado em 1957 por 

Antônio Ibiapina, sob a desig-
nação de Instituto de Tisiologia 
e Pneumologia (ITP), teve 
origem em 1951, quando a 
cátedra de Tisiologia foi ins-
talada no Hospital-Sanatório 
São Sebastião do Rio de Janeiro. 
Contribuiu de modo importante 
para o progresso da Cirurgia 

Precisam do HU
Mas outro problema, que não 

é diretamente do IDT, tem reflexo 
nas atividades da unidade: defici-
ência de pessoal e de estrutura do 
Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho (HUCFF). Isso porque 
o IDT, que fica próximo ao HUCFF, 
embora conte com prédio próprio 
para atendimento ambulatorial, 
utiliza instalações do HUCFF para 
o caso, por exemplo, de cirurgia 

Um retrato do IDT
Torácica e para o desenvolvimento 
da Bacteriologia, da Patologia e da 
Quimioterapia da Tuberculose. Em 
1996 transformou-se em Instituto 
de Doenças do Tórax (IDT). 

Na Pós-Graduação, o IDT 
contribuiu para a formação na 
especialidade Tisiologia e Pneu-
mologia. Executa atividades 
de extensão em parceria com o 
Núcleo de Estudos e Tratamento 
do Tabagismo (NETT). Na Resi-
dência, oferece leitos de  Pneumo-
logia  e Cirurgia Torácica, e outras 
especialidades clínicas e cirúrgicas 
do HU. Conta com o Laboratório de 
Pesquisas Clínicas em Tuberculose 
e Ensaios Clínicos.

Assistência
Na Internação, o IDT possui 

15 leitos clínicos, 9 cirúrgicos e 
4 de isolamento respiratório. No 
Ambulatório, realiza 54 sessões por 
semana, distribuídas em ambula-
tório geral, Programa de Controle 
de Tuberculose Hospitalar, Oncop-
neumologia, Asma Grave, DPOC 
grave, Doenças Intersticiais, Hiper-
tensão Pulmonar, Transplante de 
pulmão, Dor e cuidados paliativos 
e Cirurgia de tórax.

Programa de Tuber-
culose - O Programa de Con-
trole da Tuberculose Hospitalar 
(PCTH) foi constituído de forma 
pioneira com o objetivo de con-
trolar e prevenir a tuberculose. 
Presta assistência ao cliente 
para o controle e tratamento 
da tuberculose ativa e latente e 
fornece treinamento e orienta-
ção aos profissionais de forma 
constante. Realiza busca ativa 
diária dos casos de tuberculose, 
através de visitas às enferma-
rias, à Unidade de Emergên-
cia, ao Centro de Tratamento 
Intensivo e aos doze quartos de 
isolamento respiratório. 

Enfermagem - O serviço 
de Enfermagem é composto por 
67 servidores distribuídos nos 
diversos setores do IDT, Enferma-
rias, Serviço de Métodos Especiais 
da Pneumologia, Programa de 
Controle da Tuberculose Hospita-
lar, Laboratório de Pesquisas Clí-
nicas em Tuberculose e Ensaios 
Clínicos, Unidade de Pesquisa 
Clínica e Núcleo de Estudos e 
Tratamento do Tabagismo.

Fonte: Site do IDT 

torácica, que requer a estrutura, 
equipamentos e equipe do Centro 
Cirúrgico do hospital, que atual-
mente tem limitações, inclusive de 
salas. Ou para o pós-operatório, que 
exige cuidados intensivos, no caso 
de leitos de terapia intensiva. 

“As limitações do HU afetam 
diretamente o IDT”, argumenta a 
diretora, destacando que há inde-
pendência entre as unidades, sem, 
contudo, desmerecer a urgência das 

medidas de resgate do potencial do HU.
“Precisamos de reposição de 

pessoal tecnicamente habilitado 
e na quantidade necessária para 
o funcionamento da gestão. Como 
isso vai ser feito tem que ser objeto 
de discussão, mas sempre lem-
brando que os HUs fazem assistên-
cia, ensino, extensão e pesquisa, e 
que formam profissionais de saúde 
para assistência à população”, 
conclui a diretora.

sinalizando a grande demanda por 
vir, em curto espaço de tempo, de 
funcionários para o IDT”,  informa 
o relatório da direção.

Fernanda Carvalho de Queiroz 
Mello, diretora há um ano, é pro-
fessora e médica, formada e pós-
graduada em Pneumologia pela 
UFRJ. Acompanhada de Marilene de 
Oliveira Pereira, diretora adminis-
trativa há cinco anos, especialista 
em administração pública, ela for-
nece um quadro atual do instituto, 
que, além de relevante serviço de 
assistência, é importante unidade 
de formação e pesquisa.

Segundo Fernanda, existe ne-
cessidade de reposição de alguns 
dos quadros por conta do tempo 
decorrido dos últimos concursos 
e do natural envelhecimento da 
força de trabalho. E ela aponta um 
elemento a mais: o desenvolvimento 
de novas tecnologias e a necessidade 
de especialização condizente com os 
avanços na área de saúde e de ensino.

Fernanda faz questão de 
lembrar que no último edital 
de concursos a unidade foi con-
templada com algumas vagas de 
médicos, enfermeiros e de nível 
técnico. E que há uma relação 
construtiva com a Pró-Reitoria 
de Pessoal, no caso das vagas 
para concurso, e com a Pró-
Reitoria de Gestão e Governança, 
por conta das necessidades de 
terceirização. Ela aponta ainda o 
problema com a vacância, fruto 
de aposentadorias, falecimen-
tos e exonerações, que precisa 
ser resolvida, em que pese ter 
conseguido manter todas as 
áreas em funcionamento. “Não 
desativamos nenhuma área de 
atendimento”, orgulha-se a 
diretora, ponderando que com 
maior número de profissionais 
mais consultas ambulatoriais 
poderiam ser realizadas.

A

Fotos: Renan Silva

Atendimento no Ambulatório de Tisiologia Newton Bethlem, do IDT
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