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Diretor do HUCFF, Eduardo Côrtes, fala dos problemas que enfrenta no dia a 
dia que impedem a melhoria do funcionamento da unidade hospitalar. Página 8 

Categoria tem assembleia geral quinta-feira, dia 7
No auditório do Quinhentão (CCS), às 13h. 
Pauta: informes, balanço da greve e da negociação com o governo e Fasubra: convocação do 
Confasubra, prorrogação do mandato da Federação, eleição dos delegados à plenária de 15 a 18 de 
agosto, em Brasília (auditório da CNTI).

Também na quinta-feira, dia 7, às 9h, no auditório do Quinhentão. 
Pauta: reposicionamento e aposentadoria especial, ações judiciais e eleição da delegação que 
participará do I Seminário de Formação e Integração Social dos Aposentados e Pensionistas do Sintufrj, 
nos dias 21, 22 e 23 de agosto, em Miguel Pereira. 

Reunião dos aposentados e pensionistas do Sintufrj

O ato e a passeata realizados na quinta-feira, 31 de julho, no Centro do Rio de Janeiro, mobilizaram dezenas 
de pessoas, que denunciaram as arbitrariedades praticadas pelo Estado, com aval do Legislativo e do Judiciário, 
tais como: prisões ilegais, proibição de livre manifestação, escuta telefônica e criminalização dos movimentos 
sociais e sindicais. Trabalhadores da UFRJ e dirigentes do Sintufrj estavam lá. PMs cercaram os manifestantes.

Não à criminalização dos movimentos e 
às prisões de militantes e ativistas!

Calendário desta semana encontra-se na página 7. Confira 
também a pauta das discussões com a diretoria do Sindicato e a 
repercussão de parte dos encontros já realizados. Páginas 5, 6 e 7 
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DOIS PONTOS

Com pesar informamos 
o falecimento do técnico-
administrativo Valdecir 
Aniceto da Silva, ocorrido 
no dia 23 de julho. Ele era 
lotado na Subprefeitura da 
Praia Vermelha.

Nos dias 15, 16 e 17 de 
agosto, a Fasubra realiza ple-
nária nacional, cuja pauta é 
a seguinte: balanço da greve e 
das negociações; convocação 
do Confasubra; prorrogação 
do mandato; filiações e outros 
assuntos. O evento será realizado 
no auditório da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na 
Indústria (CNTI), no conjunto A, 
edifício-sede, via W3 Norte, Asa 
Norte, Brasília. 

Plenária nacional da Fasubra

A professora Lilia Guimarães 
Pougy tomará posse como decana 
do Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas (CFCH) no dia 15 de 
agosto, às 17h. A cerimônia será 
realizada no auditório Professor 
Manoel Maurício de Albuquerque, 
localizado no andar térreo do pré-
dio do CFCH, campus universitário 
da Praia Vermelha. O endereço é 
Avenida Pasteur, 250, fundos, Urca.

Posse da 
decana do 
CFCH 

Dia 15 de agosto
Das 8h às 10h – Credenciamento.
Das 10h às 12h – Orientações sobre o processo das consignatárias e registro sindical. 
Às 14h – Debate entre os candidatos à presidência da República sobre o tema “Propostas para a educação superior pública no Brasil”.

Dia 16 de agosto
Às 9h – Informes de base e da direção e análise de conjuntura.

Dia 17 de agosto 
Análise de conjuntura e deliberações.

Programação

A diretoria do Sintufrj alerta os 
sindicalizados sobre uma tentati-
va de golpe, cujos golpistas estão 
utilizando o nome do Conselho 

Alerta do Sintufrj
Nacional de Educação. 

O golpe consiste no seguinte: 
pessoas ligam para sindicalizados 
aposentados solicitando depósito 
em dinheiro para liberação de cré-
ditos referentes a ações judiciais.

Os dirigentes do Sintufrj 
reafirmam que quaisquer novi-
dades sobre ações judiciais serão 
informadas aos interessados 
(sindicalizados, pensionistas 
e herdeiros) por telegrama ou 
carta registrada.

Nota de 
falecimento

diretoria do SINTUFRJ 
Unidade na Luta, biê-
nio 2012/2014 vem a 

público apresentar alguns es-
clarecimentos, com o objetivo 
de trazer à categoria de téc-
nico-administrativos da UFRJ 
as informações necessárias ao 
seu conhecimento sobre infor-
mações inverídicas divulgadas 
nas redes sociais e em outros 
meios, incluindo a famosa 
rádio-corredor, eterna fonte de 
difusão de boatos e fofocas.

Como publicado no Jor-
nal do SINTUFRJ, a categoria 
aprovou, em Assembleia es-
tatutária no Auditório do CT, 
realizada em 20/05/2014, que, 
dados os fatos apresentados 
pela Diretoria Atual , referen-
tes à arrecadação e despesas, é  
necessária uma limitação da 
folha de pagamento de empre-
gados em 40%. Vale lembrar 
que hoje esse número beira os 
70% e que a auditoria externa 
realizada nas contas da enti-
dade em 2010 apontou que a 
folha cresce mais rapidamente 
que a arrecadação.

Em consequência deste 

movimento de organização 
administrativa objetivamos 
uma maior disponibilidade de 
recursos para a realização de 
sonhos antigos de nossa cate-
goria, como a Sede Campes-
tre e o Centro de Convivência 
dos Trabalhadores Técnico-
Administrativos da UFRJ, bem 
como a prestação de serviços 
mais eficiente, em consonân-
cia com os anseios e necessi-
dades de nossa categoria, além 
do afastamento do risco de que 
a contribuição precise ser au-
mentada para pagar salários 
dos empregados da Entidade.

Estamos, desta maneira, 
atravessando um momento de 
intensa mudança, e, como toda 
mudança, traz oposições por 
parte daqueles que têm interes-
se de manter tudo do jeito que 
sempre esteve. Os mesmos que 
hoje atacam os ajustes promo-
vidos por esta direção, são os 
que no passado bradavam que 
“Sindicato não é pra dar lu-
cro”, “Categoria não precisa de 
sítio” ou mesmo abandonaram 
assembleias fazendo gestos obs-
cenos, quando se trouxe à  luz 

a verdade sobre a utilização dos 
recursos da entidade, inclusive 
sem o aval das instâncias deli-
berativas da categoria (Assem-
bléia e Congressos), para que  
se perpetue  os absurdos que são 
pagos pela Entidade.

 Temos observado vá-
rias tentativas de plantar fac-
tóides e criar fantasmas, me-
ramente para que nada mude, 
que tudo fique como está. 
Escondem-se atrás de perfis 
falsos, ou da subjetividade do 
que “denunciam”. Utilizam-se 
do “ouvi dizer” e do “falaram 
que” para atribuir a terceiros 
seus desejos de atacar sem pro-
vas a atual direção. Falam em 
contratações de empregados 
que nunca se provam, mas se 
esquecem de situações que se 
perpetuavam, como empre-
sas recebendo dinheiro sem 
contrato e sem prestação de 
serviço algum, financiamento 
a perseguição de ex-diretores 
com recursos da entidade ou 
gratificações altíssimas para 
alguns empregados.

Alguns factóides saltam aos 
olhos pela leviandade e pelo 

aproveitamento da impossibi-
lidade de tornarmos públicas 
situações de empregados em 
particular, como, por exemplo, 
aqueles que afastados por mo-
tivo de saúde pelo INSS postam 
em redes sociais fotos de festas, 
praias ou parques de diversões, 
mostrando o desrepeito que 
tem pela categoria que man-
tém seus salários, chegando 
até ao absurdo de trabalhar 
para outras empresas mesmo 
licenciados, numa clara alu-
são do pouco caso que têm 
com a Entidade. Acusam de 
não haver avaliação de desem-
penho, mas não comentam as 
dezenas de reclamações que 
recebemos sobre a má quali-
dade de alguns serviços presta-
dos, ou mesmo os serviços que 
determinados setores faziam 
em gestões anteriores e sim-
plesmente tentam se recusar a 
fazer na atual gestão, mesmo 
estando no escopo nas atribui-
ções das suas funções. Casos 
de pessoas que se ausentam do 
local de trabalho sem conhe-
cimento da direção, deixando 
postos de trabalho vazios e sin-

dicalizados esperando. 
Neste contexto, é importan-

te registrar que, ao contrário do 
que tentam induzir a categoria a 
acreditar, não lutamos contra os 
empregados do Sintufrj, mas sim 
pela implementação de um novo 
instrumento que regule de forma 
sólida a relação de trabalho entre 
empregados e entidade, que po-
deria ter evitado, por exemplo, a 
promoção de vários funcionários 
a cargos para os quais não detém 
a formação necessária, efetivada 
no apagar das luzes do mandato 
da direção anterior.

Por fim, gostaríamos de pro-
por que os sindicalizados, que 
são os verdadeiros donos do Sin-
dicato, busquem informação e 
não se deixem levar pelo clima 
de terrorismo e insegurança que 
se tenta instaurar, com boatos 
sobre demissões em massa, ‘‘lis-
tões’’ e perseguições, por exem-
plo, pois a informação deve ser 
o subsídio para a decisão. Com 
isso, a Diretoria Unidade na 
Luta reafirma o seu compromis-
so com os encaminhamentos 
apontados pela categoria em 
suas instâncias deliberativas.

A
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negociação com o governo

Foto: Fasubra

Ebserh
A Fasubra reforçou o posiciona-

mento contrário à implementação da 
Ebserh, reafirmou sua disposição de 
continuar na luta pela revogação da 
lei que cria a empresa e questionou 
a pressão sofrida pelas instituições 
federais de ensino (Ifes) que não ade-
riram à Ebserh. Os dirigentes citaram 
relatos de ameaças de restrições orça-
mentárias e de contratação de pessoal 
para os HUs e remanejamento de 
trabalhadores da área de saúde para 
o Subsistema Integrado de Atenção à 
Saúde do Servidor (Siass), que é um 
órgão do Ministério do Planejamento. 
Para a Fasubra, isso constitui desvio 
de trabalhadores para atividade que 
não é exclusiva das Ifes, já que o Siass 
atende a toda demanda do serviço pú-
blico federal na região. 

Paulo Speller garantiu que o 
MEC não faz pressão para a adesão, 
respeitando a autonomia universitá-
ria. Informou que os recursos orça-
mentários para os HUs não foram al-
terados em decorrência da não adesão 
à empresa e que a reposição, limitada 
às vagas por aposentadorias e/ou eva-
sões, está sendo feita sem nenhuma 
restrição. E que a diferenciação é so-
mente para abertura de novas vagas 
que não serão liberadas para os HUs. 

Terceirização
O governo disse que não houve 

alteração na sua posição em relação 
à terceirização. A representação da Fa-
subra respondeu que tem convicção 
de que essa é uma política de Estado e 
que é uma demanda histórica da ca-
tegoria que precisa ser discutida com o 
governo. Denunciou, ainda, as maze-
las da terceirização nas universidades, 
a incoerência dos gastos, uma vez que 
é mais que comprovado que esse tipo 
de contratação onera ainda mais o 
orçamento das instituições, e que elas 
estão sendo punidas subsidiariamen-
te por descumprimento de direitos 
constitucionais dos trabalhadores no 
âmbito das Ifes.

A Federação apresentou dados 
contraditórios do próprio governo, 
como a meta 12 do Plano Nacional 
da Educação (PNE), que estipula 
ampliar significativamente o acesso 
ao ensino superior, mas não revê a po-
lítica de estagnação da força de traba-
lho nas instituições com abertura de 
novas vagas, bem como a revisão de 
cargos terceirizados. Apontou, ainda, 
que da mesma forma que o governo 
não terceiriza áreas que considera 

Conforme informado na edição anterior, as duas reu-
niões entre a Fasubra e o secretário de Educação Superior 
(Sesu/MEC), Paulo Speller, ocorreram nos dias 24 e 25 de 
julho, quando foram discutidos os seguintes itens da pau-
ta da greve: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh), terceirização, carreira (piso e step) e creches. 
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estratégicas, citando como exemplo a 
segurança do Banco Central, nas Ifes 
diversas atividades se enquadram nes-
sas especificidades, como a segurança 
e o setor de tecnologia da informação, 
e que a produção de pesquisa das Ifes 
é tão importante ou mais que os cofres 
do Banco Central.  

A Fasubra cobrou o cumprimen-
to do que determina o artigo 25 do 
PCCTAE, que nunca foi cumprido. 
Isso porque embora exista portaria 
de nomeação de comissão para dis-
cutir a terceirização e os cargos ex-
tintos, esta nunca foi empossada e/
ou convocada.

O MEC alegou que algumas de 
nossas demandas não são novas para 
o governo e que estaria disposto a fa-
zer essa discussão. O secretário da Sesu 
comprometeu-se a dar cumprimento 
ao artigo 25 do plano de carreira efe-
tivando a comissão, e solicitou um 
estudo da Fasubra sobre essa política 
nas Ifes.

Carreira  
(piso e step)

A Fasubra apresentou a inclusão 
de mais duas áreas para debate ime-
diato em relação à racionalização: 
além da área administrativa discutida 
na reunião anterior, as de  laborató-
rios e tecnologia da informação. O go-
verno avaliará internamente a possi-
bilidade de inclusão no documento a 
ser fechado pela mesa de negociação.

Em seguida, os sindicalistas fize-
ram um histórico da luta por revisão 
do piso e step e abordaram a  necessi-

dade do estabelecimento de uma políti-
ca de revisão anual desses dois impor-
tantes elementos da carreira. O governo 
sugeriu que o tema fosse incluído com 
outros que tratam da revisão da legisla-
ção e aperfeiçoamento da carreira pela 
Comissão Nacional de Supervisão da 
Carreira (CNSC) para propor o que ele 
chamou de reavaliação da Lei 11.091.  

A Fasubra argumentou que, em 
seu entendimento, esta demanda de 
revisão de piso/step não é função da 
CNSC, uma vez que ela não tem au-
tonomia para deliberar. O secretário 
então ficou de discutir internamen-
te o encaminhamento a ser dado 
sobre o tema. A Fasubra propôs a 
criação de dispositivo para revisão 
da política de piso e step anualmen-
te, no mês de abril.

Creches
Trata-se de uma demanda imi-

nente diante da renovação da base da 
categoria e da ausência de uma polí-
tica de creche para os trabalhadores 
das universidades. A democratização 
do acesso à educação infantil não 
garante as vagas para os servidores, o 
que é agravado com a desatualização 
do valor da assistência pré-escolar, que 
nas Ifes não passa de R$ 90. 

A Fasubra destacou que o go-
verno precisa apresentar uma saída 
para esse problema prático da falta de 
assistência aos trabalhadores com fi-
lhos em idade pré-escolar, pois é uma 
obrigação do Estado que está sendo 
descumprida. 

O governo entendeu que a de-
manda precisa de uma resposta que 

passa talvez pela mesa nacional, en-
tendendo que a saída é reajustar os 
valores do auxílio pré-escolar.

Finalizada esta etapa do proces-
so negocial, as partes fecharam um 
documento com especificações dos 
pontos discutidos e com os enca-
minhamentos individuais de cada 
demanda. Esse documento será enca-
minhado ao MEC, que irá formalizar 
a resposta do que será implementado 
para ser anunciada na reunião no dia 
5 de agosto.

Foram protocolados os docu-
mentos da Fasubra referentes à ne-
gociação: a proposta de alteração da 
legislação referente a aspectos como 
o reposicionamento dos aposentados, 
racionalização de cargos, democra-
tização e abertura de prazos para 
adesão ao PCCTAE. Em relação à 
questão do reconhecimento dos cur-
sos de capacitação dos aposentados, 
o governo entende que é possível uma 
tentativa de construção por orienta-
ção normativa, e caso não se avance 
juridicamente dessa forma proporia o 
encaminhamento de alteração da lei.

Criminalização  
da greve

O governo reafirmou a proposta 
discutida na primeira reunião com 
a Fasubra de acordo entre as partes 
para suspensão da ação. O MEC se 
comprometeu a, tão logo a Fasubra e 
o Sinasefe definam a petição da sus-
pensão, marcar uma reunião entre as 
assessorias jurídicas para viabilizar a 
suspensão judicialmente.

A negociação entre as partes continua, e a próxima 
reunião será na terça-feira, dia 5, quando a Fasubra es-
pera que o governo responda aos pontos da pauta que 
ficaram pendentes e formalizará os encaminhamentos 
das propostas que já foram acatadas no ofício de 14 de 
março. 

REUNIÃO dos dirigentes da Fasubra com o secretário da Sesu, no dia 24
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Foto: Fasubra

negociação com o governo

Após a apresentação das 
propostas protocoladas, foram 
repassados os pontos que ca-
recem de retorno do governo: 
o cumprimento do artigo 25 
da Lei nº 11.091/05, que trata 
da terceirização e extinção de 
cargos, e a formalização dos 
questionamentos da Fasubra 
em relação à Ebserh e às 30 
horas. Em seguida foi feita a 
revisão detalhada da pauta de 
reivindicações protocolada em 
17 de fevereiro. 

A Fasubra confirmou com o 
governo que a proposta apresen-
tada através do ofício 56/2014-
GAB/Sesu/MEC em 14 de março 
de 2014 já estaria aprovada e 
não precisaria de confirmação 
do ministro, já que foi forma-
lizada oficialmente com al-
guns pontos com acordo e en-
caminhamentos. O secretário 
confirmou o entendimento, 
e a partir daí passou-se ao 
detalhamento da pauta de 
negociação para registro dos 
encaminhamentos aos pontos 
já acatados no ofício e os que 
ainda aguardam retorno do 
MEC.  São eles:

- Aprimoramento da car-
reira: piso e step (com base ao 
acúmulo histórico da categoria 
já deliberado). O detalhamento 
será apresentado pela direção 
nacional às assembleias: a Fa-
subra formalizou a proposta de 
ajustes no piso e no step para 
a Sesu, que irá apresentar re-
torno na reunião no dia 5 de 
agosto após aval do MEC.O
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REUNIÃO no dia 25 entre a Fasubra e o MEC

- Extensão do artigo 30 da 
Lei nº 12.772/12: foi acordado 
com o governo na proposta de 
14 de março, faltando formali-
zação da alteração na legisla-
ção para implementação.

- Ascensão funcional: não 
houve avanço na discussão 
com o governo.

- Cumprimento integral 
do acordo da greve de 2012, 
reconhecendo os certificados 
de capacitação que os apo-
sentados já possuíam quando 
da constituição da carreira: a 
Fasubra apresentou uma pro-
posta a fim de normatizar a 
questão pelo MEC, ficando a 
Sesu de confirmar com o jurí-
dico a possibilidade desse ins-
trumento para tal correção ou 
alteração na lei.

- Cronograma com resolu-
tividade para a negociação dos 
relatórios de todos GTs: os re-
latórios dos grupos de trabalho 
já foram encaminhados para 
a manifestação do Ministério 
do Planejamento. Além disso, 
a Fasubra apresentou propos-
tas de alteração da legislação 
para correção dos cargos con-
sensuados com o governo e al-
teração da legislação referente. 
Também foi proposta alteração 
da lei referente ao reposiciona-
mento dos aposentados, bem 
como alteração da legislação 
garantindo a paridade nas 
eleições institucionais. A Fa-
subra  cobrou que o governo 
encaminhasse as alterações 
em forma de MP para dar mais 

agilidade ao processo negocial.
- Reconhecimento dos cur-

sos de mestrados e doutorados 
fora do país: foi acordado com 
o governo na proposta de 14 
de março, faltando formaliza-
ção da alteração na legislação 
para implementação.

- Aproveitamento de disci-
plinas da pós-graduação (es-
pecialização, mestrado e dou-
torado) para pleitear incentivo 
à capacitação: foi acordado na 
proposta de 14 de março, fal-
tando formalização da altera-
ção na legislação para imple-
mentação.

- Turnos contínuos, com 
jornada de trabalho de 30 ho-
ras, sem redução salarial, para 
manter a universidade aber-
ta nos três turnos: não houve 
acordo em relação à proposta 
da Fasubra. Que o MEC inter-
venha diretamente sobre essa 
negociação, pois o governo 
ficou de conversar com a Asso-
ciação dos Dirigentes das Ifes 
(Andifes) sobre o assunto. Mas 
houve o comprometimento de 
responder oficialmente aos 
questionamentos da Fasubra 
em relação à autonomia uni-
versitária para negociações in-
ternas da demanda.

- Revogação das ONs 
(Orientações Normativas) que 
tratam da contagem do tempo 
especial convertido em tempo 
comum (insalubridade, peri-
culosidade e penosidade): a 
Fasubra  apresentou uma pro-
posta a fim de resolver a ques-

tão, ficando aguardando uma 
definição do governo sobre a 
questão.

- Revogação da lei de cria-
ção da Ebserh; abertura de 
concurso público pelo RJU e 
aprovação da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (Adin): 
o governo reforçou sua posição 
em relação à Ebserh, mas se 
prontificou a formalizar res-
postas aos questionamentos da 
Fasubra sobre financiamento 
e reposição de vagas nos HUs 
das Ifes que não aderiram à 
empresa.

- Não à perseguição e cri-
minalização da luta e demo-
cratização já: foi reafirmada 
a posição do governo de desis-
tência da ação e ficou enca-
minhada nova reunião com a 
Conjur do MEC, a fim de acer-
tar um encaminhamento entre 
as partes de suspensão da ação 
do STJ. 

- Liberação de dirigentes 
sindicais para o exercício de 
mandato classista: a Sesu re-
forçou a disposição de inter-
mediar os conflitos que forem 
demandados pelas entidades 
juntamente com os dirigentes 
das instituições para garantir 
uma relação política com bom 
senso entre as partes.

- Construção e reestrutu-
ração das creches nas univer-
sidades para os seus trabalha-
dores sem municipalização: 
o governo se comprometeu a 
discutir internamente e retor-
nar com o encaminhamento.
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possível a implantação do 
turno contínuo na UFRJ? 
Há dispositivos legais que 

permitem a jornada de 30 horas? 
Estas e inúmeras outras dúvidas 
foram abordadas na reunião 
que o Sintufrj realizou no dia 22 
de julho, no auditório E-205 do 
Centro de Tecnologia, com os tra-
balhadores da Escola de Química. 

Além da proposta de implan-
tação do turno ininterrupto com 
redução da jornada de trabalho 
para 30 horas, o coordenador-
geral do Sintufrj Francisco de 
Assis, o coordenador de Adminis-
tração e Finanças Rodrigo Araújo 
e o assessor jurídico Rafael Mello 
abordaram questões relativas 
à contagem de tempo especial 
para aposentadoria e infomaram 
sobre as ações jurídicas.

Tema principal 
“A greve acabou, mas a 

luta, não”, disse Francisco de 
Assis, abrindo a reunião com a 
apresentação que preparou para 
abordar o tema inicial: “Cons-
trução coletiva sobre turnos con-
tínuos com jornada de 30 horas”, 
originalmente elaborada para a 
sessão do Conselho Universitário, 
no dia 10 de julho, quando o 
Sintufrj expôs os motivos pelos 
quais reivindica a inclusão desta 
demanda histórica – que integra 
a pauta nacional em negociação 
com o governo e a pauta interna 
em negociação com a Reitoria 
–, como ponto de deliberação 
no colegiado.

O material foi elaborado com 
o auxílio de um grupo de trabalho 
e discutido em quatro seminários 
realizados pelo Sintufrj no Fun-
dão, Praia Vermelha e Hesfa.

O coordenador explicou que, 
em recente mesa de negociação 
que contou com a participação 
da Associação Nacional dos 
Dirigentes das Ifes (Andifes), 
os representantes do MEC in-
formaram que aceitariam a 
deliberação das instituições que 
optassem pelo turno contínuo, 
com a condição de que isso fosse 
aprovado no colegiado máximo.

UFRJ sai ganhando
Para a direção do Sintufrj, 

a implantação da jornada tem 
como objetivos e princípios o 

Implantação de turnos contínuos 
tem amparo legal A discussão sobre esta reivindicação já está sendo feita 

em outros campi, e a intenção do Sintufrj é disseminá-la na 
UFRJ e conquistar o apoio dos que são contra a mudança

fortalecimento da instituição, 
ampliando a prestação de serviço 
para toda a comunidade universi-
tária, em particular o atendimen-
to aos cursos noturnos; o combate 
à terceirização e à precarização da 
força do trabalho; a valorização 
do fazer coletivo setorial com 
execução de atividades e cum-
primento de metas previamente 
pactuadas entre o ocupante da 
carreira e a instituição, com a 
finalidade de alcançar os objetivos 
institucionais. 

Mas junto a estas metas, estão 
também à luta pela realização de 
concursos públicos pelo Regime 
Jurídico Único (RJU), resgate 
dos cargos ditos extintos e im-
plementação de uma política de 
valorização, integração social e 
qualidade de vida dos trabalha-
dores da UFRJ.

Custo e benefício
O coordenador levantou, no 

entanto, que há preocupações que 
devem ser consideradas. Entre 
elas, a falta de dimensionamento 
de pessoal, o atual quadro de 
pessoal em relação à demanda 
de trabalho e o mapeamento de 
setores em que há apenas um ser-
vidor. E ainda o aprofundamento 
do processo de terceirização para 
atendimento da demanda até que 
haja concursos públicos.

Sobre os benefícios, listou: 
para a UFRJ, a otimização da es-
trutura organizacional, podendo 
aumentar a qualidade e eficiência 
dos serviços prestados; para o 
público, a ampliação do atendi-
mento administrativo para, no 
mínimo, 12 horas ininterruptas, 
contemplando os três turnos de 
trabalho da instituição e, para 
os trabalhadores, a possibilidade 
de utilização do tempo extra para 
capacitação e qualificação, com 
ganhos de eficiência nos serviços 
prestados, além de provável me-
lhora da qualidade de vida.

O coordenador apresentou da-
dos de setembro de 2013 que dão 
conta de que apenas 20% (1.905 
pessoas) da categoria com 9.179 
servidores estão no nível IV de ca-
pacitação; a existência de muitos 
servidores que não completaram 
o segundo grau e que a grande 
maioria não tem especialização, 
mestrado ou doutorado. Ou seja, 
há campo para o desenvolvimento 
na Carreira.

Dispositivos legais
O coordenador apresentou 

uma série de leis, decretos e 
portarias que fundamentam a 
implantação dos turnos inin-
terruptos. Como o artigo 7º da 
Constituição Federal e o artigo 
19 da Lei nº 8.112/1990. Ele 

citou também, entre outras, a 
portaria do reitor Carlos Levi 
nº 9.871, de 19 de dezembro de 
2011, que dispõe sobre a jornada 
de 30 horas para os profissionais 
da área de saúde das unidades 
da UFRJ, além de decretos da 
Presidência da República (nº 
1.590, de 10/8/1995) e do MEC 
(nº 1.497, de 4/12/2008) que 
sustentam a possibilidade de 
redução da jornada em caso de 
adoção do turno contínuo.

Proposta avança nas ifes
Um estudo feito por uma co-

missão da Universidade Federal 
do Paraná (UFPR) em julho de 
2012 demonstra que a flexibili-
zação da jornada está em fase 
de estudo ou implantação em 
algumas instituições.

Na UFPR, a decisão foi to-
mada em 2011 pelo conselho 
universitário e está em fase de 
implantação. Na universidade 
da Paraíba também há decisão 
do conselho de março de 2010. 
A Universidade Federal de Santa 
Catarina discute a possibilida-
de. No Rio Grande do Norte, está 
em implantação para os servi-
dores dos hospitais. No Instituto 
Federal do Rio Grande do Norte 
foi implementada em alguns 
setores e o de Santa Catarina 
está em fase de implementação, 

conforme portaria de 2011.
No MEC, através de portaria 

de 2008, o ministro delegou 
competência  ao secre tár io 
executivo para autorizar a fle-
xibilização no ministério.

Debate
“Ainda não entendi bem 

como funcionaria a redução 
de carga horária. Não somos 
regidos por uma lei?”, ques-
tionou uma servidora. Outro 
perguntou: “Será para todos?”

Os coordenadores explica-
ram que a luta é geral e a ideia 
é que seja para todos. A bandeira 
de luta é pela ampliação do 
turno contínuo, no caso da UFRJ 
até as 22 horas, com redução de 
jornada. 

Rodrigo explicou que existe 
fundamentação legal e que a 
posição do governo é, uma vez 
regulamentada pelos órgãos 
colegiados, respeitar a decisão. 
Mas os coordenadores deixaram 
claro que a discussão precisa 
se disseminar na universidade 
com a construção coletiva da 
proposta que será apresentada 
ao Conselho Universitário. “Isso 
não é trivial e não se resolve com 
uma canetada”, avisou Rodrigo, 
acrescentando que é preciso 
fundamentar a necessidade de 
mudança.

É

COORDENADORES Rodrigo Mello e Francisco de Assis expõem os temas para a categoria na Escola de Química

Foto: Renan Silva
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o Centro Cirúrgico, cerca de 
40 servidores se reuniram 
das 7h às 8h30 para ouvir 

os coordenadores do Sintufrj Ana 
Célia e Francisco de Assis e o assessor 
jurídico Rafael Mello. (Também es-
tava presente o apoiador da direção 
Geraldo Teotônio). Eles falaram 
sobre temas que estão na ordem do 
dia das lutas da categoria: a implan-
tação dos turnos contínuos com 
jornada de 30 horas semanais; os 
impeditivos impostos pelo governo 
para a contagem especial do tempo 
de serviço em atividade perigosa, 
penosa ou insalubre para efeito de 
aposentadoria especial; o resultado 
da greve e as ações judiciais.

Entre os presentes, muitos estão 
perto de se aposentar, por isso a con-
versão do tempo especial foi o tema 
mais abordado. Para a técnica em 
enfermagem Márcia Alves da Silva, 
há 12 anos no HU, as explicações 
foram esclarecedoras. “Pelo menos 
para mim clareou bastante algu-
mas ilusões que tínhamos. Gostei 
muito, principalmente em relação à 
questão da aposentadoria pela qual 
o Sintufrj se comprometeu a lutar ”.

Segundo Márcia, outro tema 
que deve ser abordado nessas 
reuniões é a ascensão funcional, 
porque a maioria dos servidores 
tem nível superior. “A pessoa 
entra na empresa privada como 
faxineira e pode terminar como 
diretor. No serviço público não tem 
isso, o que desanima a pessoa a se 
qualificar”, apontou. 

Para o técnico de enfermagem 
e instrumentador de cirurgia José 
Francisco, no HU desde 1983, 

Sintufrj informa e ouve sugestões 
da categoria Na manhã de terça-feira, dia 29, o Sindicato se reuniu com os 

trabalhadores do Centro Cirúrgico do Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho e da Coppe. 

a reunião trouxe informações 
importantes que a categoria es-
tava querendo saber. “Para mim, 
o tema mais importante foi a 
aposentadoria especial, o abono 
de permanência e o esforço do 
Sindicato para resolver os pro-
blemas”, disse. Ele sugeriu que 
nas próximas reuniões a diretoria 
esclareça ainda mais a categoria 
sobre o que é e quais são as con-
dições para a concessão do abono 
de permanência.

O lado positivo da greve
 “Estamos fazendo o debate 

setorial”, explicou o coordenador-
geral do Sintufrj Francisco de Assis 
na reunião com os trabalhadores da 
Coppe, às 10h, na sala do Conselho 
dos Representantes dos Alunos.

Primeiro ele explicou os pro-
pósitos da proposta dos turnos 
contínuos. “Alguns, na academia, 
imaginam que a proposta é diminuir 
o tempo de trabalho dos técnicos-
administrativos, quando, na verdade, 
pode aumentar a demanda de 
serviço. Porque o setor (que adotar 
a mudança) poderá ter que fun-
cionar de manhã cedo até a noite, 
em turnos de seis horas de forma 
ininterrupta. Esta demanda, que 
estamos discutindo com seriedade, 
não vai ser autoaplicativa em todas 
as unidades. Sabemos que é um 
debate difícil e estamos buscando 
conquistar membros do Conselho 
Universitário, onde o tema será 
debatido”, antecipou o dirigente.

Mas foi a greve e seus resultados 
o ponto em torno do qual girou 
a maior parte da reunião, pois a 

categoria tem questionado o fato da 
greve não ter tido resultado. “Não 
ganhamos nada, mas podemos tirar 
proveito”, disse Francisco, que fez 
um breve histórico do movimento. 

Ele lembrou que desde o ano 
passado a categoria construiu um 
movimento de âmbito nacional 
que pretendia reunir todos os 
servidores públicos e cujas enti-
dades haviam afirmado que se 
integrariam. Com isso, a demanda 
se ampliou e os servidores pas-
saram a reivindicar repercussão 
financeira, como a antecipação 
do reajuste previsto para 2015. A 
Fasubra deflagrou a sua greve, 
acrescentando as demandas ge-
rais dos SPFs (servidores públicos 
federais) à sua pauta específica, 

mas os outros setores não pararam.
A pauta específica constava 

de pendências do acordo de 2012 
– como  racionalização, reposicio-
namento de aposentados e demo-
cratização da universidade – e já 
havia conquistado a concordância 
do governo em 70% dos seus itens. 

Porém, numa greve isolada 
não foi possível conquistar reivin-
dicações que a princípio seriam de 
todos os SPFs. O governo não apenas 
ignorou o movimento, como bus-
cou na Justiça a suspensão da greve 
com multa diária de R$ 200 mil.

No entanto, o processo de nego-
ciação foi retomado com o MEC, e 
as questões em pauta antes da greve 
voltaram à mesa. Além disso, há o 
debate dos turnos contínuos com a 
Reitoria, que entende que é possível 
avançar nos hospitais, em particular 
nos serviços do horário noturno. 

Segundo Francisco, outra de-
manda em discussão que avança 
com a Reitoria é a cessão de terre-
no no Fundão para a sede social 
do Sintufrj que possa contar com 
uma estrutura para formação e 
lazer da categoria. 

Esses avanços, frisou, são resul-
tados da mobilização da categoria. 
Porém, ao abordar, mais uma vez, 
a questão da contagem especial do 
tempo em atividade insalubre, penosa 
ou perigosa, levantou as principais 
dúvidas: “Há muitos servidores pró-
ximos da aposentadoria e com tempo 
insalubre para contagem especial, 
cujo processo de conversão está cer-
ceado pelas restrições impostas pelas 
orientações normativas do governo”. 

Francisco informou que a Fa-
subra luta por dentro do governo 
contra essas medidas, mas alertou 
para a necessidade de mobilização 
da categoria para enfrentar o go-
verno nessa questão.

E sugeriu que os servidores in-
sistam com seus candidatos nesta 
eleição para que lutem por seus 
direitos em projetos que tramitam 
no Congresso Nacional, como a 
ascensão funcional, o desconto 
na aposentadoria e as orientações 
normativas que cerceiam a conta-
gem especial de tempo.

Por fim, o coordenador in-
formou sobre as ações judiciais 
patrocinadas pelo Sintufrj.

Mais opiniões 
e propostas 
Para Julio César da Silva, 

pintor, desde 1988 na UFRJ, as 
reuniões promovidas pelo Sin-
tufrj são muito importantes e 
lamentou a pouca participação: 
“As pessoas não sabem o que está 
acontecendo”. Ele sugeriu uma 
nova reunião para agregar mais 
companheiros. 

Ailton Francisco de Men-
donça, eletricista de auto, com 
28 anos de UFRJ, acha que as 
reuniões foram pouco divulgadas, 
apesar de concluir que há colegas 
que não fazem mesmo questão 
de participar. Ele é um dos que 
está próximo a se aposentar e que 
poderia se beneficiar da contagem 
do tempo em que atuou em condi-
ções insalubres, e, como já pediu 
a conversão, aguarda resposta. 

PROFISSIONAIS do Centro Cirúrgico param para participar da reunião do Sindicato

FRANCISCO de Assis e a coordenadora Ana Célia na reunião na Coppe

Fotos: Renan Silva
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 • Turnos contínuos com redução da jornada de trabalho para 30 horas. 

 • Novas regras para aposentadoria e contagem de tempo especial em 

insalubridade e periculosidade.

 • Ações judiciais.

 • Conquistas da greve.

 • Reivindicações da pauta interna em negociação com a Reitoria.

 • Informes gerais. 

REUNIÃO EM UNIDADES

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Confira horário e local das reuniões desta semana
Nesta segunda-feira a diretoria do Sintufrj prossegue com a 
realização de reuniões em unidades. Na pauta os seguintes 
assuntos: Segunda-feira, dia 4:

Às 13h, ECO, sala da Congregação.

Terça-feira, dia 5:
Das 7h às 8h30, Centro Cirúrgico do HUCFF (12º andar).
Às 9h, HUCFF, DRH (1º andar).
Às 9h, Decania do CCS, auditório Hélio Fraga (bloco K, 2º andar).
Às 11h, Colégio de Aplicação (CAp), auditório.
Às 13h, Instituto de Ginecologia, auditório geral (2º andar).
Às 13h30, Maternidade-Escola, auditório Célia Alencar. 

Quarta-feira, dia 6:
Às 12h30, Creche Universitária.

Quarta-feira, dia 13:
Às 10h, CCMN, salão.

Calendário 

DATA VALOR VALOR
27/03/2014 10.500,00 15.335,42
31/03/2014 9.130,00
11/04/2014 2.250,00 41.327,99
17/04/2014 8.443,12
24/04/2014 7.750,00 30.927,37
28/04/2014 7.690,35
02/05/2014 18.750,00
05/05/2014 38.108,43 87.590,78
05/05/2014 18.000,00
06/05/2014 6.706,71
12/05/2014 8.623,79
12/05/2014 18.750,00
13/05/2014 7.000,00 13.748,49
23/05/2014 4.200,00 449,40
26/05/2014 2.200,00 14.197,89
06/06/2014 7.500,00
09/06/2014 5.093,71 525,18
12/06/2014 8.910,00 60.351,76
16/06/2014 4.850,30 297.341,79
23/06/2014 3.481,18 358.218,72
24/06/2014 4.518,99
24/06/2014 1.750,00
15/07/2014 3.053,05 41.063,22

207.259,63 94.597,84
167.207,04

43.295,66
30/04/2014 15.003,71 7.485,81
16/05/2014 29.597,56 353.649,57

44.601,27 4.569,15SUBTOTAL TOTAL DISPONÍVEL

REPASSE - FASUBRA SINDICAL JUNHO
2,5% FUNDO DE GREVE JULHO
15% Restante FUNDO DE GREVE TOTAL DE DESPESAS

PASSAGENS AÉREAS MARÇO
SUBTOTAL ABRIL

MAIO

PASSAGENS AÉREAS TOTAL
PASSAGENS AÉREAS
5 Representantes (período de 24/06 à 27/06) TOTAL GASTOS

PASSAGENS AÉREAS SALDO ANTERIOR CONTA 58.281-6
PASSAGENS AÉREAS SALDO ANTERIOR EM APLICAÇÃO
PASSAGENS AÉREAS ARRECADAÇÃO FUNDO DE GREVE

7 Representantes (período de 24/05 à 29/05) TARIFAS BANCÁRIAS
PASSAGENS AÉREAS TOTAL
5 Representantes (período de 09/06 à 24/06 ) RECURSO PARA GREVE

caravana (hospedagem)
PASSAGENS AÉREAS
PASSAGENS AÉREAS
TURISMO - FRETAMENTO DE ONIBUS
6 Representantes (período de 14/05 à 23/05/2014) SUPRIMENTO DE FUNDO - PEQUENAS DESPESAS

5 Representantes (período de 15 dias) CLG - ALIMENTAÇÃO
PASSAGENS AÉREAS
TURISMO - FRETAMENTO DE ONIBUS
caravana à Brasília (100 pessoas ) SUBTOTAL

PASSAGENS AÉREAS
4 Representantes ( período de 12/04 à 16/04) CLG - EQUIPAMENTOS / MATERIAIS / SERVIÇOS
PASSAGENS AÉREAS

DEMOSTRATIVO FUNDO DE GREVE 2014 - HISTÓRICCO DE RECEITA E DESPESAS

CNG- PASSAGENS E HOSPEDAGENS INFRAESTRUTURA PERÍODO DE 20/03/2014 À 01/07/2014
7 Representantes (período de 27/03 à 11/04) CLG - DESLOCAMENTO E LOGÍSTICA

 • Os gastos de reembolso com combustível em deslocamento em atividades de infraestrutura ou membros do Comando Local de Greve com moradia em outros municípios.

 • Aquisição de Equipamentos, mobiliários ou aparelhos para atender ao CLG, pois o Espaço Cultural não apresentava condições de recepcionar o número de integrantes.

 • Os gastos com alimentação foram com atividades fora do campus ou que havia necessidades de horário estendido.

 • Os repasses à Fasubra foram feitos de acordo com o estatuto da entidade.

Diretoria do Sintufrj apresenta prestação 
de contas do fundo de greve 2014

Em conformidade com os parâmetros definidos na última reunião da Comissão de Finanças do Comando 
Local de Greve e reafirmando nosso compromisso com a informação à categoria, a diretoria do SINTUFRJ Unidade 
na Luta, Biênio 2012/2014 apresenta a planilha de prestação de contas das despesas englobadas nas atividades 
da Greve dos Técnico-administrativos em educação da UFRJ de 2014.
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Foto: Renan Silva

Problemas não desanimam diretor do HU
Em entrevista ao Jornal do Sintufrj, Eduardo Côrtes enumera as dificuldades que enfrenta 
para manter o HU funcionando e também as inovações já implantadas pela nova direção

Como resultado da mobiliza-
ção da comunidade universitária, 
numa sessão histórica em setem-
bro de 2013, realizada no auditó-
rio, lotado, do Centro de Tecno-
logia, o Conselho Universitário 
da UFRJ afastou dos hospitais o 
fantasma da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (Eb-
serh). No entanto, essa luta tem 
que continuar, porque as unida-
des hospitalares convivem com 
problemas e não estão livres da 
ameaça privatista.

Um exemplo é o que ocorre no 
Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho (HUCFF), cujo diretor 
Eduardo Côrtes, que ocupa o car-
go há pouco mais de seis meses, 
enfrenta diariamente situações 
inusitadas. Diariamente ele é obri-
gado a resolver problemas para 
manter a unidade funcionamen-
to. Como, por exemplo, a dívida de 
2013 de cerca de R$ 7 milhões da 
administração com fornecedores, 
embora nesse mesmo ano o hospi-
tal tivesse emprestado ao Instituto 
de Puericultura e Pediatria Mar-
tagão Gesteira (IPPMG)   mais de 
um milhão e recebido de reforço 
da Reitoria R$ 9 milhões. 

A dívida com fornecedores, 
ele disse que “teve que negociar 
rápido, porque as empresas para-
riam o hospital se não houvesse 
o pagamento. São fornecedores 
de oxigênio, de alimentação, de 
material para hemodiálise, diálise 
peritoneal, manutenção da rede 
elétrica do hospital, dos aparelhos 
de ar condicionado, parque grá-
fico, dos aparelhos de radiologia, 
entre outros. O pagamento estava 
interrompido desde agosto do ano 
passado”.

Mas como a gestão não recebeu 
este ano nenhum reforço de caixa 
da Reitoria, ele pagou a dívida com 
dinheiro do próprio orçamento: R$ 
6 milhões e 800 mil – quase o to-
tal da dívida. Segundo o diretor, o 
ressarcimento já foi negociado com 
a Reitoria. “Houve o parcelamento 
mensal de R$ 1 milhão, mas ainda 
não tivemos a oportunidade de re-
ceber”, lamentou. 

“Desabastecimento não 
é por falta de dinheiro”

Além de aumentar a quantida-
de de cirurgias – enquanto no ano 
passado houve 11 transplantes de 
fígado, este ano já foram realiza-
dos 15 até julho –, a gestão tomou 
outra iniciativa: sanear contas. 
“Não há falta de dinheiro para 

comprar nada do nosso custeio. 
E esse dinheiro veio de um sanea-
mento financeiro que a gente fez, 
principalmente economizando 
em compras. Chamei empresas 
(fornecedoras), que negociaram 
e abaixaram (valores) às vezes de 
R$ 900 mil para R$ 500 mil, de 
R$ 3 milhões e pouco para R$ 2 
milhões. O hospital não ficou de-
sabastecido porque a direção usou 
o dinheiro para pagar dívida”. 

O que gera o desabastecimen-
to, segundo Côrtes, “é o caos ad-
ministrativo. Há pouca gente no 
Setor de Compras. Tínhamos  um 
pregoeiro no hospital e somente 
recentemente chegou mais um. 
Acima de 98% das compras é feita 
com dispensa de licitação. Os ser-
viços pedem (suprimentos) e os es-
toques estão zerados. O que tenho 
que fazer? Dispensa de licitação, 
aquela correria”, relata o diretor, 
citando outro problema: 

“O Almoxarifado e a Farmácia 
não têm ainda um controle de es-
toque, porque o sistema de compu-
tação está mal organizado, a ponto 
de não incluir, por exemplo, a data 
de validade dos produtos. Segundo 
levantamento do Almoxarifado, o 
hospital perdeu material equivalen-
te a R$ 520 mil reais por estar fora 
da validade. Acho que conseguir 
economizar e pagar dívida é uma 
situação que deveria deixar todo 
mundo estimulado. Mas a gente 
ouviu que os serviços pioraram 
e que não tem verba para nada. 
Espero que esta entrevista ajude a 
informar à comunidade que esse 
desabastecimento não é por falta de 
dinheiro”, frisou Côrtes.

Embora com vários processos 
de compra em curso, o HUCFF teve 
que suspender temporariamente 
transplantes de fígado e cirurgias 
cardíacas para dar tempo de com-
prar o material necessário para 
segurança ao paciente. 

Segundo o diretor, falta pesso-
al para controlar o estoque e dar  
agilidade ao setor de compras. 
“A gente já pediu à Reitoria, mas 
não vieram os administrativos ne-
cessários. Temos uma política de 
recursos humanos defeituosa há 
muitos anos e precisamos resolver 
esse problema”, avalia.

Para ele, o HUCFF sofre de uma 
“herança de um hospital desabas-
tecido”. E dá exemplo: “chegou-se 
à situação de pedir para paciente 
levar a roupa de cama de casa. 
Isso porque depois de uma licita-
ção que demorou quatro meses a 

empresa ganhadora levou 60 dias 
para entregar a encomenda. Essa 
demora, por si só, já serviu para 
gerar insatisfação na comunida-
de. Porém, as especificações en-
viadas à empresa estavam erradas 
(por erro de digitação) e o lençol 
chegou com tamanho quase um 
metro menor, o que teve que ser 
corrigido. 

A direção constatou erro tam-
bém no levantamento da média 
de consumo de alguns medica-
mentos: alguns em que houve dis-
pensa de licitação para aquisição 
para seis meses de uso, em apenas 
um mês e meio os remédios ha-
viam acabado. 

Além de aumentar o controle 
do Almoxarifado e da Farmácia 
para evitar que o estoque ficasse 
zerado, Côrtes disse ter identifi-
cado também a necessidade de 
segurança, pois foi observado o 
desaparecimento de medicamen-

tos. Ele encaminhou a ocorrência 
ao Ministério Público Federal e a 
Polícia Federal vai investigar.

Solução contra o 
desabastecimento

A direção está fazendo um 
pregão com praticamente todos 
os medicamentos necessários para 
um ano, que deverá ser concluído 
em seis meses. “Nesse meio tem-
po, selecionei 98 medicamentos 
de extrema importância e convi-
damos 30 fornecedores. Vieram 16 
com propostas lacradas. Abrimos 
na frente de todos e conseguimos 
uma economia, por exemplo, em 
dois tipos de remédio, de mais de 
R$ 500 mil. Compramos de emer-
gência, mas numa nova modali-
dade”, contou o diretor.

Mesmo com essas iniciativas, 
ele enfrenta críticas: “Um colega no 
Centro Cirúrgico reclamou que lhe 
deram apenas duas agulhas, pois 

não havia mais. Eu desci no Almo-
xarifado e contamos dezenas de mi-
lhares de agulhas estocadas”, disse.

Côrtes ressaltou o trabalho que 
está sendo realizado pela equipe 
do Almoxarifado de levantamen-
to dos milhares de itens de uso do 
hospital. Também antecipou que 
haverá uma compra de material 
para seis meses (orçada em R$ 3,5 
milhões). E comemora: “É muito 
bom ter o dinheiro. E nós temos do 
nosso custeio, por causa do sanea-
mento financeiro”. 

Ele conclui que “os problemas 
do hospital são decorrentes de dé-
cadas de falta de investimentos no 
prédio e em recursos humanos. 
Temos mais de 150 vacâncias de 
pessoas que se aposentaram, mor-
reram ou foram exoneradas de car-
gos não extintos e que não foram 
repostas. Se somar com cargos ex-
tintos, são mais de 200 pessoas. Eu 
já comuniquei isso à PR-4”.  

Eduardo Côrtes foi informado, 
em Brasília, que há  empenhos a 
serem encaminhados ao HUCFF, 
através da Reitoria, da ordem de 
R$ 10,5 milhões para rubricas de 
capital, com os quais vai realizar 
reformas no prédio: no telhado, na 
rede elétrica e hidráulica de água 
quente, os elevadores, entre outras 
obras. Além disso, a direção abriu 
licitação para reforma, por conta 

Reforço financeiro é aguardado
própria, do 11º andar, com a pers-
pectiva de abrir mais 100 leitos, in-
clusive para o CTI.

Em meio a um cenário de pro-
gressiva recomposição, foi informa-
do pela PR-3 que terá que pagar os 
extraquadro com o orçamento do 
hospital de setembro a dezembro. Ele 
disse que soube que o problema teve 
origem na previsão orçamentária 
para este ano, abaixo da necessária.

Mesmo assim, o diretor afirma 
que não desanima: “Vamos resol-
ver isso. Agora temos que conseguir 
que o governo assuma suas respon-
sabilidades”, disse, sustentando que 
não estará sozinho nesta luta. 

Os coordenadores do Sintufrj 
Celso Procópio, Nivaldo Holmes e 
Rubens Nascimento e o assessor 
José Caetano manifestaram solida-
riedade às iniciativas da gestão.

EDUARDO Côrtes na entrevista ao jornal da categoria, em sua sala, na presença de 
coordenadores do Sintufrj que foram manifestar apoio às suas iniciativas de gestão 


