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Governo nega até o que a Fasubra considerava 
negociado e fechado, e só há avanços nas 30 horas
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PLENÁRIA Nacional da Fasubra (foto) realizada de 15 a 
17 de agosto, discutiu e deliberou sobre a luta da categoria 
pela conquista de suas reivindicações. O Sintufrj participou 
com oito delegados. Na próxima edição, matéria completa 
sobre a plenária. Página 3.

CONVOCATÓRIA DO SINTUFRJ
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O Museu Nacional da UFRJ, 
na Quinta da Boa Vista, co-
memorará os 196 anos de sua 
criação abrindo suas portas de 
sexta-feira, dia 22, a domingo, 
dia 24, com programação gra-
tuita especial de aniversário 
Ciência, História e Cultura, 
das 10h às 16h. Visitas media-
das, oficinas e exposições inte-
gram as atividades que levam 
o visitante a uma viagem pelo 
maior museu de História Natu-
ral e Antropologia da América 
do Sul.  

No dia 6 de junho de 1818, 
D. João VI fundou o Museu Na-
cional com o intuito de promo-
ver o progresso cultural e eco-
nômico no país. Inicialmente 
sediado no Campo de Santana, 
só veio a ocupar o Palácio de 
São Cristóvão a partir de 1822, 
três anos após a Proclamação 

Pela terceira vez a Coorde-
nação de Educação e Cultura 
do Sintufrj participou, com as 
alunas da Oficina de Patchwork, 
do Terê Quilt (festival de quilt e  
patchwork) que já está na 14ª 
edição. O evento foi realizado de 7 
a 10 de agosto no Clube Comary, 

A Coordenação de Esporte e Lazer do Sintufrj homenageou no sábado, 
dia 9, durante atividade realizada no campo da Prefeitura Universitária, os 
pioneiros do futebol na UFRJ. O coordenador sindical João Pereira Luiz en-
tregou aos jogadores veteranos uma placa de agradecimento da entidade. 

196 anos de história

da República. 
O Museu integra a estru-

tura acadêmica da UFRJ e as 

peças que compõem as expo-
sições abertas ao público são 
parte dos 20 milhões de itens 

das coleções científicas conser-
vadas e estudadas pelos Depar-
tamentos de Antropologia, Bo-

tânica, Entomologia, Geologia 
e Paleontologia, Invertebrados 
e Vertebrados.

Oficina de Patchwork do Sintufrj 
presente no 14º Terê Quilt

em Teresópolis, e constou de cur-
sos, exposição, concurso, oficinas 
e centro de compras. 

O Sintufrj esteve presente no 
evento no dia 7 com oito alunas da 
Oficina de Patchwork, a coordena-
dora sindical Ana Célia e a profes-
sora Débora Oliveira da Silva.

Homenagem aos veteranos

Ipub em festa 
O Instituto de Psiquiatria da UFRJ (Ipub) está comorando 76 anos de exis-

tência e a data foi festejada no dia 8 de agosto junto com a confraternização 
pelo início do segundo mandato da diretora Maria Tavares Cavalcanti.  

SiBi convida para abertura de exposição

Instituto de
Ginecologia 
reelege diretor

O atual diretor do Insti-
tuto de Ginecologia da UFRJ, 
Gutemberg de Almeida Fi-
lho, foi reeleito para mais 
um mandado em eleição 
realizada no final do mês de 
julho, cuja apuração ocor-
reu no dia 4 de agosto. Foi 
candidatura única e o candi-
dato recebeu 99%  dos votos 
válidos da comunidade.  

Debate entre os candidatos do CCJE

Na quinta-feira, dia 21, o Sistema 
de Bibliotecas e Informação (SiBi) inau-
gura a exposição “1964-1985 – UFRJ 
– Imagens, Falas e Informações”, às 
17h30, no átrio do Palácio Universitário, 
no Fórum de Ciência e Cultura. 

A exposição faz parte das ati-
vidades voltadas à memória ins-
titucional da universidade e tem 
curadoria da Divisão de Memória 
Institucional, coordenada pela his-
toriadora Andréa de Barros Queiroz. 

O Centro de Ciências Jurídicas e 
Econômicas (CCJE) elegerá nos dias 
25, 26 e 27 de agosto um novo deca-
no. Serão realizados três debates entre 
as chapas concorrentes nesta semana.

O primeiro ocorrerá nesta se-
gunda-feira, dia 18, às 16h, no ane-
xo do CCJE (antiga sede do NEI); o 
segundo na terça-feira, dia 19, às 
18h, na Faculdade Nacional de Di-
reito (auditório Valadão); e o tercei-
ro, na quarta-feira, dia 20, às 16h, 
na Cidade Universitária (auditório 

LUCIANO, coordenador-geral do Sintufrj Francisco 
de Assis,Irineu,João Pereira,Zeca,Iltaon,Tilson,Jorge 
Moreira,Orlando da Silva e Duarte. Na foto ao lado, João 
Pereira Luiz, coordenador sindical de Esporte e Lazer 

E-3, da Faculdade de Letras). 
Três chapas concorrem ao plei-

to: a dos professores Kleber Fossati 
Figueiredo, do Instituto Coppead, e 
Maria Silvia Possas, do Instituto de 
Economia; a dos professores da Fa-
culdade de Administração e Ciências 
Contábeis, Vitor Mario Iório, e Anto-
nio José Barbosa de Oliveira; e dos 
professores Helios Malebranche, da 
Faculdade de Administração e Ciên-
cias Contábeis, e Manuel Alcino, da 
Faculdade de Economia.   
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Governo libera colegiados para decidirem sobre as 30 horas 
e retira propostas que a Fasubra considerava aprovadas 
O MEC justifi ca sua atitude ale-
gando que o processo eleitoral 
impede mudanças na legislação, 
decretos e medidas provisórias. 
Mas manteve na pauta itens da 
Carreira para discussão na CNSC

O desfecho da negociação da 
pauta de reivindicações da cate-
goria entre a Fasubra e o MEC foi 
avaliado durante a plenária da Fe-
deração, que começou no dia 15 e 
terminou no domingo, 17. Mas, na 
sexta-feira, 15, o coordenador-geral 
do Sintufrj e da Coordenação Jurí-
dica e de Relações de Trabalho da 
Fasubra, Francisco de Assis, adian-
tou alguns informes.

De acordo com Assis, o governo 
respondeu a um único ponto, o da 
jornada de 30 horas, e positivamen-
te. O MEC afi rmou que a decisão 
sobre a implantação do turno con-
tínuo fi caria a cargo dos colegiados 
superiores de cada instituição. 

Mas os pontos da pauta que de-
pendiam de alteração na legislação, 
decreto ou medida provisória – cer-
ca de sete – não foram atendidos. O 
argumento utilizado pelo governo 
foi de que não haveria condições 
conjunturais pela proximidade das 
eleições para mudanças na lei e 
também pelo fato de a Fasubra ter 
rejeitado as ofertas do MEC quando 
decidiu entrar em greve.

No entanto, o governo iria 

manter na pauta as propostas que 
não demandam alteração legal 
para que sejam discutidas na Co-
missão Nacional de Supervisão da 
Carreira (CNSC).

Participaram da reunião 
pelo lado do governo os secretá-
rios de Ensino Superior do MEC 
(Sesu), Paulo Speller, e Executi-
vo, Luiz Cláudio.

Perspectiva era outra
A expectativa da Fasubra era 

que o governo respondesse nesta 
reunião aos pontos de pauta pen-
dentes e também formalizasse os 
encaminhamentos das propostas 
já acatadas no ofício que o MEC 
enviara à Federação antes da greve, 
em 14 de março. 

Entre as propostas constavam 

pontos como o aprimoramento 
da Carreira com ajustes do piso 
e step; alteração na legislação 
para o técnico-administrativo 
poder afastar-se de suas funções 
para pós-graduação; resolução 
dos grupos de trabalho (GTs); re-
conhecimento de cursos de mes-
trado e doutorado de fora do país; 
aproveitamento de disciplinas de 
pós-graduação para capacitação 
e racionalização de cargos; repo-
sicionamento dos aposentados; 
paridade nas eleições institucio-
nais, entre outras.

Em negociação anterior, a Fa-
subra havia obtido confi rmação 
do governo de que as propostas 
acordadas já estariam aprovadas. 
A formalização disso e dos demais 
pontos era aguardada para ocorrer 
na reunião no dia 14, quando seria 
encerrado o processo negocial. 

Luz no fim do túnel
Para Francisco de Assis, a po-

sição do MEC de remeter para os 
conselhos universitários a decisão 
de implantação do turno contínuo 
é um avanço para a comunidade 
universitária da UFRJ, pois a dis-
cussão sobre o tema está sendo dis-
cutida nas unidades pelo Sintufrj.

Em relação aos pontos que o 
MEC considerou não haver possi-
bilidade de mudanças por conta do 

processo eleitoral em curso, segundo 
o coordenador são os itens previstos 
no ofício, como a aceitação de certi-
fi cados de mestrado e doutorado de 
fora do país e o uso de disciplinas de 
pós-graduação para progressão por 
capacitação, resolutividade dos GTs, 
correção dos cargos e a alteração do 
piso e do step. Alguns dos quais a Fa-
subra havia sugerido o encaminha-
mento através de medida provisória 
par dar mais agilidade.

Mas Assis acha que há uma luz 
no fi m do túnel. “O governo diz 
que não tem como implementar 
os itens que precisam de lei ou de 
impacto fi nanceiro, mas não reti-
rou (da negociação) os elementos 
da Carreira; disse que mantém as 
propostas do ofício; e jogou o que 
tem relação com qualifi cação ou 
capacitação e as demandas para a 
Comissão Nacional de Supervisão 
do Plano de Carreira”.

Esta Comissão, prevista na Car-
reira dos Técnicos-Administrativos 
em Educação (Lei nº 11.091, de 
2005) é vinculada ao MEC e tem 
a função de propor alteração ao 
Plano, quando necessário. Ela é 
composta de forma paritária por re-
presentantes do MEC, dos dirigentes 
das Ifes e das entidades representa-
tivas da categoria.  

No dia 27 de agosto, a CNSC se 
reunirá.

FRANCISCO de Assis: há luz no fi m do túnel

A partir dos ataques feitos à 
direção executiva por meio da 
notícia vinculada pelo diretor do 
Sintesi-RJ, em 5 de agosto, escla-
recemos o seguinte:

A citada notícia veiculada atra-
vés de material distribuído pelo 
diretor do Sintesi-RJ é mais uma 
demonstração leviana da forma 
de atuação deste dirigente sindical 
que, desapegado de qualquer valor 
ético, demonstra claro desrespeito, 
enquanto empregado do Sintufrj 
com a instituição e com os mem-
bros de nossa categoria. 

Frise-se que, em atendimento 
aos princípios democráticos e de 
compreensão da importância da 
militância sindical, a atual direção 
do Sintufrj concedeu liberação de 
dois dias de trabalho por semana 
a este dirigente sindical, para que 
seja possível o pleno exercício de 
seu mandato classista. 

Apesar de gozar desta prerro-
gativa para que pudesse construir 

Assinam o resumo os delegados 
de base Francisco Carlos, Therezi-
nha Lima, Paulo Cesar Marinho, 
Carlos Alberto, Rogério Batista e Bo-
aventura Souza Pinto.

1-Em relação à avaliação da 
greve, não houve consenso quanto 
aos acontecimentos no período de 
luta, sendo acordado a necessidade 
de se reforçar a luta contra a imple-
mentação da Ebserh nas Ifes; Reali-
zação na 2ª quinzena de novembro 
de seminários sobre a Carreira na 
base da categoria, em comemoração 
aos 10 anos de sua conquista; Enca-
minhamento pela Fasubra da cam-
panha salarial emergencial.

Considerando a necessidade de 
se acabar com a forma pouco amis-
tosa de como estão se comportando 
os membros da direção nacional – 
no que tange às ofensas morais, in-
júrias, difamações, entre outros ab-
surdos praticados pelos coletivos que 
compõem a direção – foi aprovado 
uma orientação de conduta para os 

Resumo da plenária da Fasubra 
realizada entre de 15 a 17 de agosto

dirigentes da Fasubra; e, a partir des-
ta plenária, quando houver práticas 
acima mencionadas será aplicado o 
Estatuto da Fasubra, no diz respeito 
a forma desrespeitosa de seu dirigen-
tes, mas com direito de ampla defesa. 

A plenária aprovou como Dia 
Nacional de Luta a data de 27 de 
agosto, com paralisação nas univer-
sidades, onde for possível.

2- E, com a manifestação das 
entidades de base da CUT e da CTB 
favoráveis à realização da eleição 
para a direção da Fasubra ainda 
este ano, ao contrário da posição das 
entidades de base do campo majori-
tário (PSTU, PSol e Base), que vota-
ram pelo adiamento, o debate consi-
derou a falta de tempo hábil para se 
preparar o Congresso da Fasubra em 
2014, no diz respeito ao cumprimen-
to dos prazos legais. Por conta disso 
foi aprovado a realização de plenária 
em novembro deste ano para defi nir 
o calendário eleitoral do processo 
que se realizará em abril de 2015. .

Editorial da direção executiva biênio 2012/2014
uma atuação propositiva em bene-
fício da categoria que  representa, 
ele optou em utilizar do expedien-
te mais baixo possível, usando seu 
tempo de liberação para perpetrar 
ataques pessoais e inverídicos a 
esta direção, atendendo ao claro 
objetivo de servir a determinado 
grupo político do qual faz parte e 
que já compôs outras direções que 
estiveram presentes no Sinturfrj por 
muitos anos. 

Portanto, sabemos que se 
trata de uma ação política articu-
lada para tirar o foco das nossas 
ações, que buscam solucionar as 
mazelas encontradas na gestão 
do Sintufrj possibilitando uma 
reestruturação da entidade, para 
que esta possa servir aos interes-
ses da NOSSA CATEGORIA.

Assim, vemos claramente as 
tentativas desesperadas em criar 
factoides, desestabilizar o ambiente 
juntos aos trabalhadores da entida-
de e sindicalizados para fomentar 

dúvidas quanto as nossas ações no 
plano de reestruturação do Sin-
tufrj, decidido pelo conjunto da 
categoria, em instância superior 
à direção executiva, que busca 
ajustar para o máximo de 40% os 
gastos com folha de empregados 
da entidade. 

Assim temos certeza que se 
trata de retaliação à nossa primei-
ra fase da reestruturação com a 
mudança no corpo jurídico cível, 
que atendendo o objetivo de ter 
o menor impacto social possível, 
com o máximo de preservação de 
postos de trabalho, foi reduzida a 
folha de pagamentos dos empre-
gados em aproximadamente 9%.

A diretoria executiva não 
permite e não permitirá que 
estas mentiras atrapalhem o 
rumo do funcionamento da 
entidade, pois somos guardiões 
do Sintufrj e usaremos todos os 
instrumentos existentes para de-
fender a nossa entidade.
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perfil

HU tem seu anjo da guarda 
Carlos Roberto Pom-

peia, 69 anos, acumula qua-
renta e sete anos de trabalho 
na UFRJ.  Já pode se aposentar 
a partir de setembro, mas não 
crê que vá parar. Seu Pom-
peia, como é mais conhecido, 
é na universidade o que pode-
mos chamar de anjo da guar-
da de funcionários e usuários. 
Está sempre percorrendo os 
corredores e salas do Hospital 
Universitário Clementino Fra-
ga Filho (HUCFF) atendendo 
pacientes e funcionários que 
precisam resolver algum pro-
blema.

Atualmente Seu Pompeia 
trabalha na Divisão de Ativi-
dades Gerenciais (DAG). Este 
setor, incubido de gerenciar 
todo o hospital, é responsável 
pela limpeza, rouparia, do-
cumentação, transporte, vi-
gilância, zeladoria e serviços 
gerais. Tem hora para entrar, 
mas não para sair. 

“Sempre trabalhei, funda-
mentalmente, para atender, ao 
máximo, todas as minhas che-
fias. E digo que meus chefes 
atualmente na DAG, o diretor 
Carlos Dalmas e o chefe de ser-
viço Geremias Januário, estão 
tentando fazer o melhor para 
o hospital. Dedicando-se com-
pletamente. E como dizem, 
fazendo das tripas coração. Eu 
acompanho tudo. Com isso, o 
hospital melhorou bastante, 
mesmo que digam que não. 
Pois tem aquele velho ditado 
que diz: ninguém agrada a to-
dos o tempo todo”, declara.

Seu Pompeia entrou na 
UFRJ em 1967 como pres-
tador de serviço e depois foi 
incorporado aos quadros da 
universidade. Começou sua 
vida de funcionário no Hospi-
tal São Francisco Xavier, hoje 
Instituto de Atenção à Saúde 
São Francisco de Assis, na 
gestão de Hélio Canedo. 

Sua função é de recepcio-
nista, mas sempre fez muito 
mais do que isso, exercendo 
atividades ligadas à assistên-
cia social: “Minha função na 
realidade é recepcionista, mas 
nunca exerço esta função. 
Atendo a todo mundo, inclu-
sive na parte de atendimento 
aos pacientes no âmbito socio-
econômico. E procuro sempre 
ajudar as pessoas”. Para ilus-
trar esse lado humano, o di-
retor costumava dizer que Seu 
Pompeia era o pai de todos.

Em 1978, foi para o HU 

trabalhar na Divisão de Re-
cursos Humanos (DRH), onde 
ficou por muitos anos. 

“A gente olha para aquele 
homem enorme e se surpre-
ende com tanta gentileza e 
calma. Além da tranquilida-
de, tem um coração do ta-
manho do mundo, procura 
ajudar todo mundo”, afirma 
a coordenadora de Educação, 
Cultura e Formação Sindical, 
Ana Célia, que trabalhou com 
Pompeia na DRH.

Nas idas e vindas da vida, 
Seu Pompeia sofreu um revés, 
o falecimento da mãe no pró-
prio HU. Ele então pediu para 
ser transferido para outro lo-
cal devido às muitas lembran-
ças do que passou com ela no 
hospital. 

Seu Pompeia foi então tra-
balhar na Reitoria, cujo rei-
tor era Horácio Macedo, com 
a sub-reitora de Pessoal, Ma-
ria Augusta Temponi: “Fiquei 
cerca de 20 anos. Trabalhei 
também com o Antonino, su-
perintendente da área”. 

Depois da Reitoria, foi 
para o Escritório Técnico da 
Universidade (ETU). 

“Com tanto tempo, foi di-
fícil sair da Reitoria”, observa. 
“Lá no ETU trabalhei com o 
professor Joubert. Foi um ex-
celente diretor, infelizmente 
Deus levou. O meu chefe era 
o Zé Carlos. Fiz bons amigos, 
como Jorge Lima, um excelente 
profissional que ainda está na 
ativa na Reitoria”, conta. 

No ETU não ficou muito 
tempo. De lá foi trabalhar na 
Faculdade de Odontologia, na 
gestão do professor Nélio Vic-
tor de Oliveira. Ficou também 
pouco tempo, e, com tanta de-
dicação à UFRJ, Seu Pompeia 
recebeu uma carta da Reitoria 
para escolher o local que de-
sejasse trabalhar. “E não foi 
por ficar à disposição”, frisa. 
Ele sorri e diz que não tinha 
direito de ficar escolhendo, 
pois era funcionário e deveria 
ir para onde lhe mandassem. 
Com a insistência da Reito-
ria, decidiu então voltar para 
o HU, onde está até hoje. “O 
pessoal agora me diz que da-
qui não saio mais”, destaca. 
E relata sua trajetória sempre 
elogiando os colegas de tra-
balho, não só chefias, e cita 

dentre tantos os motoristas 
Fernando, Ediclei, Eduardo, 
Evaldo.

Seu Pompeia tem quatro fi-
lhos, é separado e vive em Ma-
rechal Hermes com uma irmã 
mais velha e uma sobrinha 
que perdeu a mãe com 35 anos 
de idade. Cuida das duas. “As 
pessoas têm que se prevenir. 
O mundo de hoje não é mais 
como antigamente”, ensina, 
ao lembrar da doença que vi-
timou sua irmã.

Agradecimento
Carlos Roberto Pompeia. 

Nascido a 8 de outubro de 
1944. Fala mansa, sem al-
terações, calmo e tranquilo. 
Saúde de ferro, um homem 
íntegro e generoso no alto de 
seus mais de 1,80m de altu-
ra, diz que só tem a agrade-
cer pela vida, pelos amigos e 
pelo trabalho. Com as ami-
zades e a sua generosidade, 
aprendeu também muita coi-
sa. Aprendeu a não ter medo 
dos morros, pois era intima-
do a visitar os amigos que lá 
moravam para comemorar 
seu aniversário. “Ia pro Sal-

gueiro e o pessoal de lá dizia 
para não mexerem comigo”.

E agradece: “Agradeço pri-
meiramente muito a Deus e a 
todos os colegas de trabalho 
que comigo estiveram. Fico 
agradecido a Deus pelo meu 
tempo ter corrido sem percal-
ços, sem nenhum problema de 
saúde, e lamento que colegas 
tenham ido embora antes de 
me aposentar”.  Agradecimen-
to acompanhado da vontade 
de outros amigos estarem na 
mesma situação. “Agradeço 
por mim, mas fico triste por 
aqueles que se aposentam por 
doença, uma invalidez, porque 
eles contribuíram com o seu 
trabalho para o crescimento 
da universidade”, declara.

Mensagem
Para o Sindicato, ele dei-

xa sua mensagem: “Desejo 
que vocês continuem assim, 
brigando pela gente. Sem o 
Sindicato não saberíamos de 
muitas coisas. Vocês fazem 
um excelente trabalho. Co-
nheço todos e só tenho a dese-
jar felicidades a todos. Que o 
Sindicato continue forte”.

SEU PomPEia: atua em favor dos colegas de trabalho e dos usuários do hospital
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GT-HUCFF
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As opiniões manifestadas pelos 
presentes na reunião do GT-Segu-
rança do Sintufrj – maioria da Di-
visão de Segurança da UFRJ (Diseg) 
–, realizada na quarta-feira, dia 13, 
na subsede sindical no HU, não dei-
xam dúvidas: ainda há muito o que 
discutir e avançar sobre a segurança 
na Cidade Universitária, como con-
tratação de seguranças por concurso 
público e melhoria das condições de 
trabalho para os vigilantes efetivos 
da universidade. 

O coordenador de Organização 
e Política Sindical Aluizio Paulino 
do Nascimento disse que o Sintufrj 
organizou a reunião para debater a 
segurança nos campi e preparar a 
intervenção da delegação da UFRJ 
ao XXIII Seminário Nacional de 
Segurança das Instituições Públicas 
de Ensino Superior (Ipes) e da Edu-
cação Básica, Técnica e Tecnológica 
(EBTT), que ocorrerá de 8 a 13 de 
setembro na Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. 

Porteiros das unidades e briga-
distas também foram o público-alvo  
do debate do GT-Sintufrj.

A segurança na UFRJ é um assun-
to tão importante que se tornou tema 
de pesquisa desenvolvida por duas es-
tudantes do curso de Defesa e Gestão 
Estratégica Internacional, Marcelle 
Decothê da Silva e Paula Siqueira Na-
poleão, presentes na reunião.

Importância da Diseg
A mesa do GT foi composta pelos 

coordenadores do Sintufrj  Aluizio 
Nascimento e Celso Procópio, pelo 
vice-prefeito da UFRJ, Paulo Mário, 
pelos coordenadores da regional su-
deste do seminário nacional, Kátia 
da Conceição  (vigilante do Ipub) e 
José Trupiano  (diretor da Diseg) e 
por duas estudantes pesquisadoras.

Mas também estavam presentes  

Sintufrj retoma discussão sobre segurança no Fundão

Os trabalhadores do Hospital 
Universitário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF) levaram um grande 
susto no dia 6 de agosto, por volta 
das 21h30, com o incêndio ocorrido 
no 4º andar da unidade. Mas o fogo 
ficou restrito a uma área desativa-
da, onde estavam apenas alguns sa-
cos plásticos com lixo. E foi contido 
com rapidez. O que causou pânico 
foi a fumaça, que se expandiu por 
três andares através de um duto.

Embora o fogo tenha sido con-
tido antes mesmo da chegada do 
Corpo de Bombeiros, o chefe da 
Seção de Segurança do Trabalho 
(SST) do HUCFF, Aluísio Cícero do 
Nascimento Filho pretende abrir 

tegrado entre a Prefeitura Universitá-
ria e as unidades de monitoramento 
por câmeras, como um circuito úni-
co para enfrentar pequenos delitos 
dentro dos prédios.

José Caetano, do HU, cobrou pla-
nos da Prefeitura Universitária para 
qualificar a atuação em segurança 
dentro das unidades hospitalares.

A vigilante Roseni Oliveira de-
sabafou: “Se hoje a gente tem uma 
capacitação melhor, é porque nos 
organizamos e buscamos participar 
dos seminários e cursos. Estamos 
aqui há 25 anos e todo mundo re-
conhece que (a vigilância patrimo-
nial) é a melhor segurança para a 
universidade pública federal, mas 
ninguém faz nada para que isso 
aconteça na prática, a não ser o Sin-
tufrj e as pessoas do movimento”.

Encaminhamentos
O diretor da Diseg, Jorge Tru-

piano, solicitou ao Sindicato que 
agendasse outra reunião do GT-Se-
gurança e garantisse a participação 
de “instâncias políticas e adminis-
trativas da UFRJ”.

Quanto ao monitoramento das 
unidades, Paulo Mário explicou que 
cada uma delas tem seu contrato, é 
autônoma, e apenas quando pre-
cisam acionam a Diseg. O mesmo 
ocorre com o Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho. Mas disse 
que a unidade que estiver preparan-
do seu monitoramento pode traba-
lhar em conjunto com a Prefeitura 
Universitária. 

O coordenador sindical Aluizio 
adiantou que o Sintufrj dará conti-
nuidade ao debate sobre segurança 
no campus e que iria discutir com 
o conjunto da direção da entidade, 
e também com a Diseg, a realização 
do segundo seminário de segurança 
na UFRJ. 

JOSÉ Trupiano, Paulo Mário, Kátia da Conceição, Aluizio Nascimento e Celso Procópio

UMA parte dos presentes no auditório da subsede sindical no HU

o coordenador do Sintufrj Boaventu-
ra Souza Pinto e os apoiadores Paulo 
Cesar Marinho, Luciano Cunha e 
Gersino Teotônio.

Segundo o vice-prefeito, os pro-
blemas com a segurança crescem 
de forma superior às possibilidades 
de solução e que não é possível vis-
lumbrar a questão da segurança no 
Fundão sem a participação da Diseg. 
E justificou por que não foi possível 
pôr em prática a proposta de fechar o 
Fundão: para as autoridades muni-

cipais,  o campus faz parte da malha 
viária da cidade. Mas, em contrapar-
tida, a UFRJ havia conseguido equi-
pamentos para diminuir a velocida-
de do trânsito no campus e o apoio 
da CET-Rio, da Polícia Militar e da 
Divisão Antissequestro.

Jorge Trupiano lamentou a au-
sência de representantes da Reitoria, 
do DCE e do Alojamento na reunião. 
“O grupo que está aqui discute segu-
rança diariamente: Diseg, Prefeitura, 
Sindicato. Mas não deixa de ser uma 

oportunidade, e quero aproveitar para 
dizer que temos sido atendidos den-
tro das possibilidades legais. A tropa 
se sente valorizada e acaba fazendo 
além de seu esforço físico e logístico”. 

O coordenador do Sintufrj Boa-
ventura Souza Pinto, que trabalha 
na Prefeitura Universitária, conside-
rou um erro pôr servidor para traba-
lhar nas portarias das unidades sem 
treinamento. 

Paulo César, da Escola de Co-
municação, sugeriu um sistema in-

Incêndio no HUCFF assustou
uma sindicância para apurar a ori-
gem do fogo. “Vou solicitar sindi-
cância porque foi o segundo fato no 
mesmo andar em um ano, e com 
as mesmas características”, justifi-
cou a sua decisão. 

Falta brigada, 
pessoal e capacitação

Segundo Aluísio, o hospital 
enfrenta problemas com a falta de 
bombeiros profissionais e de uma 
brigada de incêndio, apesar de ha-
ver no hospital pessoas capacitadas 
para prevenção contra princípio de 
incêndio e pânico formadas nos 
cursos ministrados pela SST. 

Outro problema apontado por 

Aluísio tem a ver com a carga dos 
extintores. Para o chefe da SST, 
nos próximos editais de licitação 
deve constar a exigência para que 
as empresas de recarga a serem 
contratadas sejam credenciadas no 
Corpo de Bombeiros.

Além disso, contou que há falhas 
na disseminação de informações 
sobre rotas de fuga em casos de in-
cêndio. O HUCFF tem rotas de fuga, 
mas os mapas não estão expostos em 
todos os andares como deveria. “Isso 
(a colagem dos mapas nas paredes) 
deve ser renovada uma vez por ano”. 

Falta de pessoal para todas as de-
mandas e de recursos foram outras 
queixas de Aluísio. “Precisamos de 

oito técnicos de segurança do traba-
lho aqui. Tenho dois, e são terceiri-
zados. Os recursos que temos, bus-
camos com instituições conveniadas 
conosco para estágios e cursos”. 

Ele disse que vem apresentando 
relatórios sobre essas situações à 
direção do HUCFF desde 2012, mas 

somente a atual gestão “apontou 
em direção positiva”. Ele contou, 
por exemplo, que a direção de-
terminou que ficasse responsável 
junto ao Corpo de Bombeiros e à 
Defesa Civil pelas medidas que os 
órgãos apontam como necessárias 
no hospital.

ÁREA desativada que pegou fogo no HU
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QUALIDADE DE VIDA

Mas enquanto o programa 
não é ampliado, os interessados 
em ajustar medidas e, principal-
mente, os indicadores de saúde 
podem começar a refletir sobre 
seus hábitos alimentares.

Como seria um cardápio sau-
dável? Qual a importância da 
ingestão de alimentos ricos em 
vitaminas e proteínas para termos 
a disposição necessária para traba-
lhar, estudar, viver com qualidade? 
Como manter a saúde e a boa for-
ma? Que quantidade de comida 
um adulto deve consumir por dia? 
Quem responde a essas perguntas 
é a nutricionista Ana Luísa.

“A parte inicial (das pergun-
tas) é mais fácil de responder. Se 
formos pensar no que deve ter no 
cardápio, devemos recorrer aos 
princípios básicos da pirâmide 
alimentar (o conhecido esque-
ma gráfico que indica a propor-
ção de cada tipo de alimento que 
deve ser ingerida diariamente): 
alimentos que sejam fonte de 
carboidrato, fontes de proteína 
e, principalmente, aquilo que 
vai fornecer vitaminas, mine-
rais e fibras, que são frutas e 
hortaliças. Isso sempre, e, de 
preferência em todas as refeições 
que se consiga fazê-lo. Mesmo 
as pequenas refeições, como um 
lanche ou café da manhã”. 

Medida Certa conclui primeira fase
programa Saúde na Me-
dida Certa, do Instituto de 
Nutrição Josué de Castro 

em parceria com o Espaço Saúde 
do Sintufrj (através dos coordena-
dores de Esporte e Lazer Jorge Pierre, 
Rubens Nascimento e João Pereira 
Luiz, e da professora de educação 
física Carla Nascimento) a Faperj e 
a Faculdade de Farmácia, já come-
çou (o lançamento foi no dia 15 de 
julho) e conta com a participação de 
25 voluntários. A intenção dos orga-
nizadores é promover a melhoria da 
condição geral de saúde da pessoa e 
não apenas a perda de peso. 

Todos os participantes são orien-
tados pelo Laboratório de Avaliação 
Nutricional (Lanutri), realizam 
exames pela Faculdade de Farmá-
cia e têm acesso a um programa 
personalizado de atividades físicas, 
elaborado pelos profissionais do Es-
paço Saúde Sintufrj. Os voluntários 
passarão por desafios ao longo de 
seis meses, e aquele que acumular 
melhores resultados ganhará um 
fim de semana com acompanhante 
numa pousada em Cabo Frio.

A professora do Departamento 
de Nutrição e Dietética Ana Luísa 
Faller informou que a equipe do 
Lanutri já fez a primeira avaliação 
dos candidatos e foi sobre metabolis-
mo energético para estimar quanto 
o organismo de cada um necessita 
de energia por dia. Os candidatos 
também estão fazendo avaliações 
com um cardiologista para iniciar as 
atividades no Espaço Saúde Sintufrj, 
e logo farão a avaliação nutricional 
para as orientações iniciais.

Ana Luísa será uma das res-
ponsáveis por orientar as consul-
tas agendadas. O perfil básico dos 
voluntários é de pessoas que estão 
acima do peso ou que sofrem de 
alguma alteração clínica, como 
colesterol ou pressão alta. 

“A gente vai ter contato direto e 
individual (com cada voluntário) 
para orientar sobre a quantidade 
de alimento que cada um tem que 
consumir em cada refeição. Essa é a 
diferença que esse contato individual 
pode fazer”, explicou Ana Luiza. Se-
gundo a nutricionista, se esse piloto 
der certo, o programa será ampliado.

O

NUTRICIONISTA  Ana Luísa Faller

Nutricionista indica o cardápio ideal 
para quem quer emagrecer com saúde 

A quantidade adequada para 
cada pessoa, no entanto, varia 
muito, explica Ana Luísa. Por-
que vai depender não só da cons-
tituição física como da atividade 
física que ela pratica, não ape-
nas numa academia, mas no seu 
próprio local de trabalho, pois é 
diferente a necessidade de inges-
tão de alimentos de um estivador 
e de alguém que trabalha num 
escritório.

“A quantidade precisa em 
gramas, por exemplo, vai neces-
sitar de uma avaliação individual, 
porque mesmo entre a população 
adulta a quantidade ideal é muito 
variável”, diz Ana Luísa.

Segundo a nutricionista, a 
sugestão que considera possível 
ser feita de uma forma genérica 
tem a ver com os tipos de alimen-
to que devem ser incluídos. “E aí 
acho interessante o foco na in-
clusão das frutas e hortaliças em 
todas as refeições”, e acrescenta: 
“Essa orientação talvez pareça 
simples, mas normalmente não é 
seguida. Porém, é a mais efetiva 
para aumentar o aporte de subs-
tâncias nutritivas”.

Ela recomenda também que 
as pessoas observem a ilustração 
da montagem de um prato ideal 
do ponto de vista da proporção de 
cada grupo de alimentos. 

“Esta é a forma mais adequa-
da de como o prato deve ser mon-
tado. Porque às vezes a pessoa 
nos informa que consome frutas 
e hortaliças mas acaba que come 
uma rodela de tomate num prato 
com muito arroz, macarrão, fei-
jão, farofa e carne.”

Outro erro comum, ensina 
a nutricionista, é o consumo 
exagerado de fontes proteicas, 
como carnes, aves e peixes, por-
que as pessoas acreditam que é 
o elemento mais importante do 

prato. “De fato é muito impor-
tante, mas a quantidade vai ter 
que ser controlada também”, 
explica, chamando a atenção 
para a necessidade do equilí-
brio na montagem da refeição.

Além das hortaliças, a nu-
tricionista aponta a necessidade 
do consumo de frutas variadas: 
banana, maçã, mamão, abaca-
xi, tangerina. Quanto mais va-
riada, mais rica vai ser a refei-
ção e, consequentemente, mais 
saudável”, frisa. 

Desmistificando a ideia de 
que há um padrão ideal de car-
dápio para todo mundo, Ana 
explica que se deve usar, como 
referência nas refeições, a pirâ-
mide alimentar, feita teorica-
mente para orientar a população 
em termos do quanto consumir 
de cada grupo alimentar: “O 
formato da pirâmide já vai ser 
um indicativo do que temos que 
consumir com mais ou menos 
frequência”.

(continua na página 7)

Foto: Renan Silva
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CICLO DE DEBATES

QUALIDADE DE VIDA

Fórum de Ciência e Cul-
tura (FCC) e o Colégio 
Brasileiro de Altos Estu-

dos (CBAE) estão promovendo 
o clico de debates “Brasil 2014: 
Uma Nação na Encruzilhada da 
História?”.  No dia 11 de agosto 
foi iniciado o ciclo com o debate 
Estado, Participação Popular e 
Democracia. Nesta segunda-feira, 

Em ano eleitoral, é necessário discutir 
temas que mobilizam a sociedade

Estamos numa 
encruzilhada?
Segundo José Sérgio, que tam-

bém é professor do Programa de 
Pós-Graduação em Antropologia 
Social do Museu Nacional, a per-
gunta “Brasil na Encruzilhada da 
História?” é para fomentar o debate. 
“Sugere que o drama sugerido pela 
imagem da encruzilhada pode ou 
não ser da atualidade, dependendo 
do desenrolar do processo histórico”.

Na sua avaliação, as manifes-
tações de junho de 2013, que se 
prolongaram nos meses seguintes, 
colocaram na agenda a urgência 
na resolução de problemas de 
qualidade de vida nas cidades como 
a mobilidade urbana, o acesso à 
moradia e a violência policial. E, 
ao mesmo tempo que neste ano se 
completaram 50 anos do golpe de 
1964, cresceram as demandas pelo 
direito à verdade, com relação aos 
danos provocados pela ditadura 
aos mortos e desaparecidos, presos, 
punidos e perseguidos, assim como 
a instituições e grupos sociais mais 
amplos. E a permanência do legado 
da ditadura nas instituições repressi-
vas e nos monopólios de mídia.

“Este direito à memória se en-
contra com as novas reivindicações 
expressas com mais força pelos 
jovens. Isto ocorre num contexto 
em que os três últimos mandatos 
de governos federais promoveram 

um processo importante de distribui-
ção de renda em relação às populações 
mais pobres e uma melhoria relativa 
na correlação de forças dos grupos 
populares com os grupos dominantes. 
Mas este mesmo processo se restringe 
em virtude da presença conservadora 
em vários governos estaduais e locais, 
bem como das alianças do governo 
federal com setores conservadores 
em nome da governabilidade. E 
em que a força avassaladora de 
um capitalismo financeiro preda-
tório pretende barrar as tentativas 
redistributivas de renda e poder ti-
midamente propostas pelo Estado”.

Para o antropólogo, a esperança 
de avanços se encontra no maior 
acesso dos jovens das classes popu-
lares à universidade e sua presença 
nos coletivos e movimentos sociais. 
“É um sinal de esperança”.

Palestras de agosto

18/8 – Memória e Verdade: o pre-
sente e o futuro reféns do passado? 
Faculdade de Direito (Av. Moncorvo  
Filho, 8, Centro), Salão Nobre, 
às 18h.

25/8 – O Brasil no Mundo 
IFCS (Largo de São Francisco, 1, 
Centro), Salão Nobre, às 18h.

18, na Faculdade de Direito, o tema 
é “Memória e Verdade: o Presente 
e o Futuro Reféns do Passado?”.

O ciclo foi proposto pelo co-
ordenador do FCC, Carlos Vainer, 
com o objetivo de levantar ques-
tões de fundo que se apresentam 
enquanto se desenrola o período 
pré-eleitoral que culmina com as 
eleições de outubro. “Em 2013, 10 

milhões de pessoas em 500 cidades 
foram às ruas com expectativas por 
mudanças. A vontade da trans-
formação social, econômica e do 
Estado continua e os projetos estão 
sendo colocados. Razão pela qual 
propomos o ciclo para envolver a 
comunidade acadêmica e a so-
ciedade em geral”, explica Vainer. 

No primeiro semestre, o CBAE 
promoveu duas jornadas, nos dias 
19 e 20 de maio, sob o título “Proje-
tos Interrompidos: As Repercussões 
da Ditadura sobre a Universidade, 
os Trabalhadores Rurais e Urba-
nos e os Povos Indígenas”, com 
a presença de pesquisadores e 
representantes de trabalhadores 
rurais e urbanos testemunhas da-
quele tempo. No dia 13 de agosto, 
continuando o evento do primeiro 
semestre, o CBAE realizou a jornada 
“Trabalho memorial em favela em 
tempos de ditadura”, reunindo pes-
quisadores e moradores de favelas 
de diferentes épocas, engajados em 
projetos comunitários e projetos de 
construção da memória.

“Com esta série de eventos o 
CBAE e o FCC procuram promover 
debates sobre os temas importantes 
da sociedade brasileira, ativando 
esta missão universitária de fazer 
circular conhecimentos no interior 
da UFRJ e na direção de um público 
mais amplo”, explica o diretor do 
CBAE, José Sérgio Leite Lopes.

O

A base da pirâmide é onde 
tem fontes de carboidrato, mas 
logo acima da parte maior (que 
representa aquele tipo de ali-
mento que você consumiria em 
maior proporção), vêm as frutas 
e hortaliças. Leite e derivados e 
carnes estão lá em cima, numa 

A referência é a pirâmide alimentar 

Sem dietas loucas – Pode 
obter bom resultado quem tentar 
moderar nas quantidades e ter 
atenção na qualidade da alimen-
tação – porque há mesmo quem 
acredite estar fazendo boa troca ao 
ingerir um salgadinho em vez de 
uma refeição adequada, em alguns 
casos caloricamente até equivalen-
te, porém menos saudável. 

Comer regularmente – Para 
Ana Luísa, este é outro fator interes-
sante a se observar, até para ajudar 
no controle das quantidades que 
se come por vez. Porque se (em 
uma refeição) se come em menor 
quantidade do que necessita, a 
pessoa vai ter fome novamente 
mais cedo do que deveria: “Acho 
que todo mundo já viveu isso em 

fatia pequena da pirâmide. Ou 
seja, precisamos consumir menos.

Portanto, tomando como refe-
rência a ilustração do prato com a 
proporção dos diferentes grupos e 
da pirâmide, com a necessidade de 
ingestão de alimentos, pode-se as-
sim indicar a sugestão de cardápio.

Manter a boa forma
As orientações não mudam de 

figura, porque mesmo quem quer 
manter a boa forma deve respeitar es-
tas proporções e a orientação de incluir 
frutas e hortaliças no cardápio. Mas 
deve também tentar reduzir a quanti-
dade de produtos industrializados, pois 
sem perceber, alerta a nutricionista, as 
pessoas estão ingerindo quantidades 
muito maiores não só de gorduras, 
mas de calorias:

 “Se a pessoa comer três unidades 
de cream cracker, caloricamente é a 
mesma coisa que tivesse consumido 
duas fatias de pão de forma, por exem-
plo. Mas o que traria mais saciedade? 
Talvez as fatias de pão. Se consumir 
uma salada de frutas com iogurte na-
tural, talvez seja ainda menos calórico 
que um pacotinho de salgadinhos.”

Além de reduzir a quantidade 
de industrializados, deve-se reduzir 
o consumo de refrigerantes e doces, 
e ficar atendo para as bobagens que 
se come até sem perceber. Tudo 

isso pode representar um impacto 
positivo na perda de peso ou na 

manutenção do peso que já se 
alcançou.

Digas importantes
algum momento. A gente está no 
trabalho, não consegue lanchar, 
e, quando chega em casa para 
jantar, está azul de fome e até a 
parede vai parecer uma delícia”.

Além disso, também pode 
contribuir para o controle o 
consumo de alimentos integrais. 
“Eles ajudam pela saciedade que 
produzem”, diz ela, explicando 
que alimento integral tem quan-
tidade de calorias às vezes até 
igual ou um pouco maior que o 
comum, mas ganha no quesito 
da saciedade por causa do teor de 
fibra. Assim, além de saciar a fome 
com uma quantidade menor, se 
a pessoa ficar saciada por mais 
tempo provavelmente irá consu-
mir menos na próxima refeição.

DIRETOR do CBAE, José Sérgio Leite Lopes
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ÚLTIMA PÁGINA

No estande da Pró-Reitoria 
de Extensão (PR-5) e da Supe-
rintendência Geral de Políticas 
Estudantis (SuperEst), os técni-
cos-administrativos Marcos Ro-
drigues, do Alojamento Estudan-
til, e Eliana Borges e Ana Carla 
Ferraz, da Divisão de Assistência, 
deram informações e distribuí-
ram panfletos explicativos.

Sonho de entrar na universidade fica mais perto
os dias 13 e 14 de agosto a 
UFRJ recebeu 12 mil estu-
dantes de escolas públicas 

e privadas e de pré-vestibulares 
comunitários para o evento “Co-

nhecendo a UFRJ”, o qual  mobili-
zou 120 alunos de graduação, 100 
professores e 40 técnicos-adminis-
trativos. Circularam pelo campus 
da Ilha do Fundão centenas de 

jovens, que chegaram à univer-
sidade em ônibus especiais. A 
maioria  participava pela primeira 
vez. A Escola de Educação Física e 
Desportos (EEFD) concentrou as 

Uma novidade desta edição foi o 
Teste de Habilidade Específica do curso 
de Comunicação Visual, que fez muito 
sucesso. A sala no dia 13 ficou lotada 
e a procura foi tão grande que só ha-
via vagas para o dia 14. Os monitores 
foram Yuri Reis, 24, e Vitória Carvalho, 
22, alunos do curso de Comunicação 
Visual. “Os candidatos não têm uma 
noção deste teste. Aqui nós mostramos 
a forma. Eles participam de uma prova composta de três etapas, que são 
composição, lógica e observação. Isso dá mais segurança para a prova que 
farão”, disse Vitória.           

atividades com estandes dos cur-
sos de graduação, palestras em 
tendas e ginásios e ações  culturais 
que fervilharam de gente.  A UFRJ 
promove o evento desde 2004 para 

informar os candidatos sobre seus 
cursos e orientar sobre o mercado 
de trabalho. Os alunos do Pré-
Vestibular do Sintufrj marcaram 
presença no segundo dia. 

No estande do curso de Ciências 
Biológicas do Instituto de Biologia 
as alunas Tainá Venas, 21, Tha-
litta Sanches, 29, e Juliana Reis, 
22, explicavam com entusiasmo 
à estudante do Colégio Pedro 
II Karyne Oliveira, 16, o que se 
aprende no curso e suas várias 
possibilidades. Ela perguntava se 
era melhor fazer uma licenciatu-
ra ou formar-se bióloga e envere-
dar pela pesquisa.“Na Biologia 
você estuda tudo de ser vivo. Pode 
ser professora ou fazer biologia 

marinha, por exemplo, e ser pesquisadora. Eu faço Biologia Abissal, que é a área de biologia marinha 
voltada para os abismos marinhos”, explicou Thallita Sanches. “Não sei ainda o que farei, se Biologia ou 
Arquitetura. As informações que obtive aqui foram importantes”, disse a tímida Karyne. 

Até às 14h30 do 
primeiro dia do evento, 
o posto de Atendimento 
Médico da Coordena-
ção de Programas de 
Saúde do Trabalhado 
(CSPT) havia presta-
do 14 atendimentos, 
a maioria por cólicas 
e pânico de multidão. 
No posto, no 2º andar 
da EEFD, ficaram a 

enfermeira Maria Raquel de Assis e a técnica de Enfermagem Solange San-
tiago. Elas prestaram socorro também a dois operários que se acidentaram 
trabalhando no evento. No pátio, ficou de plantão para emergências uma 
ambulância com motorista, um médico e um enfermeiro.

As professoras Lúcia Fidalgo e 
Patrícia Mallman, do curso de Bi-
blioteconomia e Gestão de Unida-
des de Informação, deram explica-
ções sobre o conteúdo do curso e o 
mercado de trabalho, assim como 
os monitores Daylane Ribeiro, 21, 
Jocilene Ricardo, 22, Rafael Men-
donça, 23, e Kizzy Helena, 22.

N
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INDC prepara eleição para renovação da direção
A comunidade universitária do 

Instituto de Neurologia Deolindo 
Couto (INDC) se prepara para ir 
às urnas eleger uma nova direção. 
Na terça-feira, dia 12, foi realizada 
reunião no auditório da unida-
de que definiu a composição e os 
nomes da Comissão Eleitoral. Ela 
será composta de seis membros: 
dois de cada segmento.

Os representantes dos técni-
cos-administrativos na comissão 
são o médico neurologista Mar-
cos Shmidt Quinhones e a técnica 
de laboratório Rozicler Mendes; 
dos docentes, Clinton Corrêa e 
Claudia Drummond, das cadeiras 
de Fisioterapia e Fonoaudiologia, 
respectivamente; e dos alunos os 
médicos residentes Natália Pei-

xoto Oliveira e Philippe Joaquim 
Oliveira Menezes Macedo.  

Comunidade decide
Cabe à comissão definir datas 

e regras do pleito e submeter à 
aprovação da comunidade, con-
forme decisão da reunião. Se for 
seguida a tradição das últimas 
eleições ocorridas no instituto, 

o sistema adotado será o paritá-
rio com a proporcionalidade de 
um terço entre os três segmentos 
(técnicos-administrativos, profes-
sores e estudantes). 

De acordo com o diretor do ins-
tituto, José Luiz de Sá Cavalcanti, 
o colégio eleitoral é formado entre 
15 a 18 professores, 160 alunos do 
curso de fonoaudiologia e residen-

tes, e 140 técnicos-administrativos. 
Representaram o Sintufrj na 

reunião os coordenadores Francis-
co Carlos, Boaventura Souza Pinto 
e Aluizio Nascimento, e os apoia-
dores Haroldo e Fátima.

Dez anos na direção
José Luiz de Sá Cavalcanti 

dirige o Instituto de Neurologia 
Deolindo Couto há 10 anos (desde 
2004) e, aos 74 anos e já aposenta-
do, não se candidatará à reeleição. 
Segundo o diretor, o maior proble-
ma da unidade é a falta de pessoal, 
por não terem extraquadro.  

“Com 40 leitos, o instituto é 
muito esvaziado. Precisamos do 
dobro de técnicos-administrativos 
que temos hoje e em todas as 

áreas, desde o nível médio ao su-
perior. E a tendência é a situação 
piorar ainda mais, pois dos atuais 
140 profissionais, 69 estão prontos 
para se aposentar”, disse o diretor. 

Para compensar a escassez de 
pessoal, financeiramente o institu-
to está bem e renovado, do ponto 
de vista estrutural, informou José 
Luiz. Tem boa contratualização 
com o Sistema Único de Saúde 
(SUS), de onde vem parte do di-
nheiro que mantém a unidade 
funcionando. O restante dos re-
cursos é proveniente do orçamen-
to participativo e do Programa 
Nacional de Reestruturação dos 
Hospitais Universitários Federais 
(Rehuf). Em 2013 o INDC contou 
com recursos de R$ 11 milhões.
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