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Ao levar ao Conselho Uni-
versitário, no dia 10, a proposta 
de portaria para implantação 
na universidade dos turnos 
ininterruptos com jornada de 
30 horas, a diretoria do Sintufrj 
dá início a ampla discussão 
sobre o tema na comunidade 
acadêmica. O MEC, por sua vez, 
se compromete a referendar as 
decisões dos colegiados das Ifes. 

Na prática, o Sintufrj propõe 
a criação do terceiro turno, com 
base nos princípios de fortale-
cer a UFRJ com a otimização 
da estrutura organizacional; 
oferecer melhor atendimento 
à sociedade com um serviço de 
12 horas ininterrupto; e garantir 
tempo livre para o trabalhador 
se capacitar e qualificar, com 
ganhos de eficiência no seu 
fazer, além de proporcionar-lhe 
qualidade de vida. 

Veja no site do Sindicato a 
proposta de portaria levada ao 
Consuni. Páginas 2 e 3

Fasubra e governo fecham 
cronograma: negociação se 
encerra no dia 25 de julho, 
antes da plenária nacional da 
Federação. Página 3 

Sintufrj deflagra na UFRJ
debate sobre as 30 horas 

O objetivo dos turnos ininterrúptos é ampliar de 8 horas para 12 horas 
o atendimento à população e à comunidade universitária. 

Sindicato avança na pauta interna na mesa 
de negociação permanente com o reitor. A 
aposentadoria especial foi também um dos 
assuntos tratados pela direção da entidade 
na reunião, pela manhã, no Consuni. Página 3
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30 horaS

Fotos: Renan Silva

O último seminário “Turnos 
contínuos com jornada de 30 horas” 
foi realizado pela direção sindical na 
quarta-feira, dia 9, na subsede sindi-
cal no HU, e contou com a presen-
ça do pró-reitor de Pessoal, Roberto 
Gambine. A intenção foi contemplar 
com a discussão os profissionais das 
unidades de saúde no Fundão.

Nesse dia, os participantes e o 
grupo de trabalho tinham como ta-
refa concluir o texto da proposta de 
portaria para implantação da nova 
jornada de trabalho na UFRJ e pre-
parar a apresentação sobre o tema, 
que seria feita no Conselho Universi-
tário (Consuni), na sessão de quinta-
feira, 10. 

A importância 
do Consuni

A proposta que prevaleceu no 
grupo de trabalho foi a de referen-
dar a portaria do reitor Carlos Levi 
de 30 horas para a enfermagem, 
nos hospitais universitários, e a de 
respaldar a extensão dessa jornada 
aos demais trabalhadores da uni-
versidade. Conquistar o apoio do 
Consuni à campanha pelo turno 
contínuo de 30 horas é muito im-
portante, pois o Ministério da Edu-
cação (MEC) garantiu respeitar as 
decisões dos órgãos colegiados. 

“Estamos buscando trabalhar 
mais; queremos regulamentar as 30 
horas, que já são feitas, na prática, 
pela maioria, e aumentar a nossa 

Reunião fecha proposta de portaria e organiza ida ao Consuni

O terceiro seminário para 
discutir a proposta de turnos con-
tínuos com jornada de 30 horas 
ocorreu no dia 9 de julho, no 
Instituto de Atenção à Saúde São 
Francisco de Assis – antigo Hospi-
tal Escola São Francisco de Assis 
(Hesfa).

Os trabalhadores participa-
ram do seminário com interesse 
e aproveitaram para expor suas 
demandas específicas. Uma nova 
reunião para aprofundar as ques-
tões colocadas com a direção do 
Sintufrj será no dia 29 de julho, 
às 11h, no Hesfa. Estará em pauta 
o regimento da unidade, Ebserh e 
pessoal.

Hesfa debate redução de jornada

Inscrições prorrogadas para o II Sintae
Os interessados têm até o dia 25 de julho para inscrever seus trabalhos no II Seminário de Integração dos Técnicos-Administrativos em Educação (Sintae) da UFRJ. 

Dois pontos

produção. Como a universidade 
quer proporcionar melhorias para a 
sociedade sem melhorar a sua ferra-
menta, que somos nós, os trabalha-
dores?”, questionou Quintino Silvei-
ra de Souza, integrante do grupo de 
trabalho. 

 O coordenador-geral do Sin-
tufrj Francisco de Assis informou 
que, atualmente, existem regis-
tradas no Sistema Integrado de 
Administração de Recursos Hu-
manos (Siape) cinco modalidades 
de jornada: de 20 horas, 24 horas, 
25 horas, 30 horas e 40 horas. “Va-
mos trabalhar com o que está na 
lei e fazer as adequações de acordo 
com a realidade dos setores”, pro-
pôs o coordenador de Comunica-
ção Francisco Carlos. 

O esboço de minuta de portaria 
levada ao Consuni passou pelo crivo 
da assessoria jurídica do Sintufrj.

Campanha se apoiará
em três pilares

Depois de muita discussão so-
bre a estratégia política para lança-
mento da campanha no Consuni, o 
grupo de trabalho concordou com 
os três pontos de argumentação 
apresentados por Francisco de Assis 
justificando a adoção dos turnos 
contínuos com jornada de 30 horas, 
que são:

Para a instituição – Otimiza-
ção da estrutura organizacional, 
podendo aumentar a qualidade e 

a eficiência dos serviços prestados, 
em consonância com os princípios 
estabelecidos pela Lei nº 8.112/90 
(dispõe sobre o regime jurídico dos 
servidores públicos da União).     

Para o público – Ampliação do 
atendimento administrativo para, 
no mínimo, 12 horas ininterruptas, 
contemplando os três turnos da ins-
tituição, com ganhos para aqueles 
que necessitam de atendimento fora 
do horário comercial.

Para os trabalhadores – Possi-
bilidade de utilização do tempo extra 
para se capacitar e se qualificar, com 
ganhos de eficiência nos serviços 
prestados, além de, provavelmente, 
obterem melhora na qualidade de 
vida com a redução de doenças rela-
cionadas ao trabalho.

 Há quem seja contra 
“A discussão sobre as 30 horas foi 

aberta há algum tempo. O pessoal da 
enfermagem se organizou, e a articu-
lação envolveu as chefias e os servido-
res no geral. E foi o que se podia chegar 
naquele momento: regulamentou-se 
o que de fato já existia. Mas agora o 
cenário é outro e vai provocar muita 
resistência de professores. A reação já 
tem sido muito dura, pois temos algu-
mas práticas muito ruins, com com-
panheiros que não cumprem nem 30 
horas. Isso gera desconfiança”, avisou 
Roberto Gambine. 

Na opinião do pró-reitor, o 
primeiro passo seria construir um 
modelo, conforme está apontado na 
proposta de portaria, sobre como irí-
amos organizar as unidades. E, para 

vencer as resistências, é trabalhar 
com a ideia de que ofereceremos 
melhor atendimento à população. 
“Temos que trabalhar com o prin-
cípio de que a jornada de 30 horas 
com turnos ininterruptos é o melhor 
para a UFRJ”, reafirmou.

Segundo Gambine, a recente 
greve ajuda no posicionamento 
contrário à ideia, prevalecendo e 
reforçando a máxima “esse pessoal 
não quer é trabalhar”. “Toda vez 
que se sai de um período de greve o 
desgaste é muito grande. Logo, logo, 
pessoas começarão a pipocar na Pró-
Reitoria de Pessoal (com problemas 
com as chefias nas unidades). Por 
isso também a reação contra a redu-
ção da jornada de trabalho é grande 
neste momento”, acredita.

Dúvidas esclarecidas
Além da apresentação e dis-

cussão da proposta elaborada pelo 
Grupo de Trabalho das 30 Horas, 

o seminário também ajudou a es-
clarecer dúvidas dos trabalhadores 
acerca do fim da greve dos técnicos-
administrativos em educação.

O seminário foi comandado pela 
coordenadora-geral do Sindicato, 
Carmen Lucia, pela coordenadora de 
Aposentados e Pensionistas, Maria Pas-

serone, e pelos integrantes do Grupo de 
Trabalho das 30 Horas, Anderson Gua-
rino, do campus Macaé, e Quintino Sil-
veira de Souza, biomédico do HU.
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30 horas
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A reunião com o reitor na tarde 
de 10 de julho tratou dos hospitais 
universitários, turnos contínuos, 
aposentadoria especial e do Centro 
de Convivência. Das questões colo-
cadas, uma que a cada semana dá 
um passo adiante é a área de lazer 
e de formação para os servidores 
da UFRJ. Na próxima reunião o 
Sindicato ficou de apresentar um 
projeto à Reitoria.

A preocupação dos trabalha-
dores com o fantasma da Ebserh, 
pois os problemas com pessoal 
não foram sanados nos HUs, foi  
discutida. Os dirigentes do Sin-
tufrj e integrantes da base rea-
firmaram que uma solução não 
passará pela empresa, mas sim 
pelo esforço conjunto da Admi-
nistração Central e da comunida-
de universitária.

A proposta de turnos contínuos 
com jornada de 30 horas sema-
nais e a ampliação do horário no-
turno foi aprofundada na reunião 

Proposta é apresentada ao Consuni

O Conselho Universitário da 
UFRJ (Consuni) conheceu a pro-
posta do Sintufrj de turnos con-
tínuos com jornada de 30 horas 
semanais para todos os técnicos-
administrativos da universidade, 
em sua sessão de 10 de julho. O 
coordenador-geral do Sintufrj Fran-
cisco de Assis foi quem apresentou 
a proposta aos conselheiros e expli-
cou sua base legal e os princípios 
pelos quais ela se sustenta. 

“Registramos no Consuni nos-
sa minuta de portaria e gostaría-
mos que os conselheiros, diretores 
de unidade e decanos fomentas-
sem essa discussão sob o princípio 
da consolidação de uma política 
institucional que possa realmente 
fortalecer a universidade e ampliar 
o serviço e o atendimento a nossa 
comunidade universitária. Esse é 
o centro da discussão”, definiu o 
coordenador-geral do Sintufrj.

Princípios
“A nossa proposta é de uma 

construção coletiva, e queremos 
provocar esse debate dentro da ins-
tituição colocando alguns aspectos 
relevantes. A redução da jornada, 
isto é, os turnos contínuos, é um 
tema nacional e o MEC se compro-
meteu a aceitar as decisões dentro 
da legalidade e de acordo com 

aprovação dos órgãos colegiados. 
Nessa proposta temos por princípio 
fortalecer a instituição, ampliar a 
prestação de serviços para toda a 
comunidade universitária, comba-
ter a terceirização e qualquer pre-
carização da força de trabalho, va-
lorizar o fazer coletivo e lutar pela 
realização de concursos pelo RJU 
para substituição de vagas ociosas 
e resgate de todos os cargos que o 
governo entende como extintos, e 
possibilitar qualidade de vida aos 
trabalhadores”, expôs Francisco de 
Assis ao Conselho Universitário.

Segundo Francisco de Assis, os 
benefícios da proposta são vários. 
Primeiro, para a universidade, pois 
com o processo de flexibilização a 
estrutura organizacional será oti-
mizada e com isso aumentará a 
qualidade e a eficiência dos serviços 
prestados. 

Segundo, para o público – que 
é o objetivo central – que será a 
ampliação do atendimento para 
no mínimo 12 horas ininterruptas, 
ou seja, contemplando os três tur-
nos de trabalho da instituição, com 
ganho para aqueles que necessitam 
do atendimento fora do horário co-
mercial. 

E, terceiro, para os trabalhado-
res, proporcionando a possibilidade 
de utilização do tempo para capa-

citação e qualificação, com ganhos 
de eficiência nos serviços prestados, 
além da provável melhora de qua-
lidade de vida, com a redução de 
doenças relacionadas ao trabalho.  

Capacitação
A utilização do tempo restante 

beneficiará a capacitação dos tra-
balhadores. “De acordo com dados 
da própria universidade de setem-
bro de 2013, nós temos quase 80% 
da categoria que ainda tem espaço 
para se capacitar”. 

Além disso, o dirigente destacou 
que é preciso reverter uma situação 
educacional que não cabe mais na 
universidade. “É uma realidade 
que tentamos reverter, por isso é 
importante investir na capacitação: 
nós temos um contingente de qua-
se 15% da categoria que ainda não 
tem o ensino médio. Dentro de uma 
instituição de ensino, acho que deva 
ser uma política educacional”.

Dimensionamento
A força de trabalho necessária 

para a proposta deve ser compre-
endida, segundo afirmou Francis-
co, pelo entendimento do conceito 
de dimensionamento estabelecido 
pelo Decreto nº 5.825, que define o 
dimensionamento da força de tra-
balho nas instituições federais de 

ensino superior.
O dimensionamento pelo decre-

to é um processo de identificação e 
análise quantitativa e qualitativa 
da força de trabalho necessários ao 
cumprimento dos objetivos institu-
cionais, considerando as inovações 
tecnológicas e a modernização dos 
processos de trabalho da instituição.

“Não só a UFRJ, mas outras 
universidades estão descumprindo 
o prazo legal que era de 180 dias a 
partir do decreto em vigor, que foi 
em 2006”, observou o sindicalista.

 “Temos registros de cargas 
horárias de 20 horas, 25 horas e 
30 horas. E, embora tenhamos esse 
registro e a portaria das 30 horas 
do reitor para o pessoal da área de 
saúde, não alcançamos o grupo be-
neficiado para ter o registro de suas 
horas de fato. As pessoas estão sendo 
ameaçadas pelo Tribunal de Contas 
e órgãos de controle em relação à 
aposentadoria devido à assinatura 
de ponto. Precisamos fortalecer essa 
ação”, acrescentou.

Manifestações
A conselheira do Centro de 

Ciências Jurídicas e Econômicas 
(CCJE), Maria Malta, afirmou que 
existem estudos sobre a redução da 
jornada. “Sobre a questão coloca-
da pelos técnicos-administrativos, 

acho importante recuperarmos 
também o trabalho do professor 
Márcio Porchman, que fez um es-
tudo detalhado a respeito do grau 
de desenvolvimento e da produti-
vidade do trabalho no Brasil e da 
sua relação com a necessidade 
de uma jornada de trabalho am-
pla. Na pesquisa do professor, ele 
mostra que os trabalhadores do 
Brasil poderiam perfeitamente ter 
jornada de trabalho de 12 horas 
semanais. Está na hora de a gente 
discutir isso com profundidade”.

“É importante que nós nos 
debrucemos sobre o que trouxe 
o Sindicato. A reivindicação da 
redução da jornada de trabalho 
é uma reivindicação histórica 
dos trabalhadores, e no caso dos 
técnicos-administrativos vem de 
muitos anos. Então, nesse sentido, 
é importante ter uma agenda, com 
prazos determinados, para poder-
mos acompanhar a evolução da 
discussão”, declarou a conselheira 
da bancada técnico-administrati-
va, Neuza Luzia.

A Adufrj também se pronunciou 
no Consuni. “Reforço a importância 
da reivindicação dos técnicos-admi-
nistrativos. Temos problemas com a 
jornada de trabalho na universidade, 
e têm de ser resolvidos”, afirmou o 
diretor da entidade, Claudio Ribeiro.

A reunião da Fasubra com o governo na quarta-
feira, dia 9, apenas contou com a participação da 
assessoria técnica do MEC e da Secretaria de educa-
ção Superior (SESu), mas definiu o cronograma de 
negociação com princípio, meio e fim, que deverá 
durar 20 dias. 

Além disso, foi acordado que a liminar garan-
tindo que não haja perseguições e corte de ponto 
com devolução dos salários onde essa retaliação 
aconteceu será cumprida; como também deverá ser 
suspenso o processo no Superior Tribunal de Justiça, 
e  encaminhada a orientação da Advocacia-Geral 
da União às Procuradorias Jurídicas.

Pelo estabelecido, a primeira reunião de ne-
gociação para valer será nesta terça-feira, dia 15, 
pela manhã. A segunda é dia 18, durante todo o 
dia. A terceira e a última ocorrerão nos dias 23 e 
24, também em tempo integral. A Fasubra cobrou a 
presença do secretário da SESu, lembrando que ele 
é uma indicação do MEC  para conduzir o processo 
negocial. 

A aceleração dos entendimentos foi uma reivin-
dicação da Federação, que visa apresentar na ple-
nária nacional da entidade as contrapropostas do 
governo às pendências do ACT de 2012. 

Sindicato debate com o reitor HUs, turnos 
contínuos e Centro de Convivência 

Fasubra e MEC 
definem calendário 
de negociação

em que o Sintufrj ficou de elaborar 
um dossiê com todas as informa-
ções e estudos reunidos para entre-
gar ao reitor. 

Sobre a aposentadoria especial, 
a luta é pela derrubada das ONs 15 
e 16, que impedem a contagem do 
tempo insalubre para a aposenta-

doria. Esta também é uma priori-
dade para a direção sindical.

Participaram desta reunião os 
dirigentes Carmen Lucia, Francis-
co de Assis, Francisco Carlos e Ana 
Célia. Pela base, Quintino Silveira, 
José Caetano, Antonio Eduardo, 
Nelson Alves e Milton Madeira.

COORDENADOR-
GERAL do Sintufrj 
Francisco de 
Assis expõe para 
o reitor dados 
que reforçam a 
tese das 30 horas 
semanais

Sintufrj lança a campanha pelos turnos contínuos com redução da jornada para 30 horas 
semanais e a expectativa é que o debate sobre o tema predomine na universidade



4 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1083 – 14 a 20 de julho de 2014 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

O Instituto de Neurologia 
Deolindo Couto (INDC) é a única 
unidade hospitalar da UFRJ que 
não tem servidores extraquadro. 
Mas a falta desse reforço de pes-
soal técnico capacitado implicou 
a desativação de alguns setores, 
gerando prejuízo à instituição e à 
população, pois a unidade hospi-
talar é a única especializada em 
neurologia em todo o Estado do 
Rio de Janeiro, informou o diretor 
José Luiz de Sá Cavalcanti.  

O Deolindo Couto atende 
demandas de outros municípios, 
de ordens judiciais e de pareceres 
especializados, além de oferecer 
programas ambulatoriais especí-
ficos, como para doenças neuro-
musculares, doença do neurônio 
motor, epilepsia de difícil controle e 
doenças cognitivas e extrapirami-
dais, que são únicos na cidade do 
Rio de Janeiro. E ainda conta com 
programas de gagueira, afasias e 
reabilitação.

O hospital tem atualmente 
cerca de 140 servidores. De acordo 
com José Luiz, ele precisaria do 
dobro, pois vários setores foram 
parcialmente desativados por 
falta de pessoal específico. Já os 
terceirizados, aqueles funcionários 
oriundos de contratos realizados 
pela Administração Central da 
UFRJ, são oito porteiros, quatro 
vigilantes e 18 faxineiros.

Quadro deficitário
exige renovação 
Para o diretor, o Instituto de 

Neurologia precisa de renovação de 
pessoal para evoluir e beneficiar a 
população. “O INDC não pode viver 
de sua história ou de sua poten-
cialidade. Sua plena capacitação, 
com renovação de seu pessoal 

INDC Sem extraquadro, unidade tem carência de ordem 
técnica e assistencial

técnico-administrativo e docente, é 
uma necessidade que trará grandes 
benefícios para a população e para 
a Neurociência da UFRJ, que é forte, 
mas desintegrada”. 

De acordo com o diretor, o 
número necessário de funcionários 
administrativos depende do cargo, 
capacitação e envolvimento nos 
objetivos da UFRJ. As tarefas que 
têm de ser feitas – mesmo sem 
os profissionais necessários – são 
realizadas pelo comprometimento 
dos servidores.

 “Temos apenas um assistente 
social, um psicólogo, um nutri-
cionista, nenhum administrador, 
nenhum engenheiro hospitalar, 
nenhum técnico em TI (tecno-
logia da informação), nenhum 
médico com perfil de plantonista 
com formação geral, nenhum 
neuropatologista, nenhum pato-
logista clínico, nenhum contador 
ou especialista em faturamento e 
assim por diante, apenas para citar 
alguns exemplos. Na Fisioterapia 
e na Fonoaudiologia contamos 
apenas com professores. Essas 
tarefas, no entanto, têm que ser 
cumpridas, e o são pela boa von-
tade dos servidores, que tentam se 
capacitar para tal”.

O quadro médico – 11 mé-
dicos neurologistas, três médicos 
neurofisiologistas clínicos, um 
neurocirurgião, três anestesistas, 
um geriatra, um psiquiatra, um 
pediatra, um pneumologista, um 
cirurgião vascular, um radiolo-
gista, nove médicos residentes, 
11 técnicos de enfermagem e 12 
antigos auxiliares de enfermagem 
– é insuficiente para as atividades 
atuais e impossibilita a expansão 
dos serviços.

O diretor explica que para 

atender aos 40 leitos de pacientes 
neurológicos com necessida-
des especiais e às atividades de 
Ambulatório, Centro Cirúrgico, 
Polissonografia, Neurofisiologia 
Clínica, Neuroimagem, Laborató-
rio, Fisioterapia,  Fonoaudiologia e 
Laboratório precisaria de mais 10 
enfermeiros e mais 15 técnicos de 
enfermagem, sem aposentadorias 
ou perdas dos atuais.

Falta de pessoal afeta
trabalho e expansão só
com mais verba e pessoal
O ensino, a pesquisa, a extensão 

são comprometidos pela falta de 
pessoal. “Afeta muito, pois o hos-
pital atualmente se limita ao seu 
basal, cumprindo a contratualiza-
ção com o SUS com muito esforço”, 
afirma o diretor.  Mesmo assim, a 
instituição consegue cumprir com 
sua função-fim como unidade de 
ensino. “Mas isso não impede o 
ensino para alunos de graduação 
de fisioterapia e fonoaudiologia, 
de pós-graduação na residência, 
além de projetos de pesquisa com 
integração com a Biofísica e a 
Unirio, entre outros”, acrescenta 
com orgulho.

O Instituto de Neurologia 
recebe verbas do MEC através do 
Programa de Reestruturação dos 
Hospitais Universitários Federais, o 
Rehuf, do Orçamento Participativo 
da UFRJ, da contratualização do 
SUS e de projetos com a Faperj, 
Capes/CNPq e algumas entida-
des internacionais em projetos 
específicos. 

“O INDC não tem dívidas, suas 
finanças encontram-se em ordem, 
obras de modernização foram 
realizadas nos últimos nove anos, 
que incluíram praticamente toda a 

estrutura hospitalar. Seriam neces-
sários novos recursos com a vinda 
de pessoal para expansão de suas 
atividades”, contabiliza  José Luiz. 

Decreto presidencial 
Em relação à utilização do 

decreto do governo federal de 2010 
que permite às universidades reali-
zarem concurso público para repor 
pessoal nas unidades hospitalares, 
José Luiz informa que a PR-4 tem 
recebido as demandas do INDC, 
mas avalia que a solução para os 
extraquadro deve ser a prioridade . 

“A situação dos extraquadro 
nas demais unidades hospitalares 
é tão grave e injusta que se torna 
uma emergência a correção des-
sa distorção. Isto torna o INDC 
“menos importante” para receber 
vagas para servidores nos poucos 
concursos realizados. Entre 2000 
e 2013, o INDC recebeu apenas 
10 servidores, a maioria de outras 
unidades, que foram colocados em 
disponibilidade, ou que desejaram 
se localizar no INDC”, conta.

Ebserh
Na opinião do diretor, “a  solução 

do problema de pessoal apresentada 
pelo governo federal por meio da 
Ebserh peca pela descaracterização 
do servidor público, cuja carreira 
deve ser prestigiada, do mesmo 
modo que suas funções e tarefas 
sejam corretamente cobradas. Uma 
administração hospitalar profissio-
nal pode ser obtida pelo servidor 
público devidamente capacitado e 
remunerado, lembrando que saúde 
é um direito e um dever, e como tal 
deveria ser carreira de Estado”.

Em termos de dimensionamen-
to de pessoal, o que precisa melhorar 
é a renovação e a capacitação. Ele  
aponta que o grande número de 
servidores que estão para se apo-
sentar é um problema. “Temos um 
enorme contingente de servidores 
(mais de 70 no universo de 140) que 
podem se aposentar e já recebem o 
abono de permanência. A maioria 
vem da década de 1980 e muitos 
vão atingir a idade-limite muito 
proximamente”. 

JOSÉ Luiz de Sá Cavalcanti


