
ANO XXIII  Nº 1091  8 A 14 DE SETEMBRO DE 2014  www.sintufrj.org.br  sintufrj@sintufrj.org.br

em defesa da autonomia, 
da gestão pública e 
contra a Ebserh

HU

Audiência pública dia 16/9

Às 9h, no auditório N do CCS,
próximo ao bloco J

Saiba as razões que levaram o diretor do maior 
hospital universitário federal do país a convocar a 
sociedade para discutir o futuro da unidade, tendo 
em vista os problemas que põem em risco pacientes 
e trabalhadores. Página 3

Eleição no INDC
Os trabalhadores do Instituto de Neurologia Deolindo Couto convocaram o 

Sintufrj para reunião que pôs fim a conflitos internos e garantiu a continuidade 
do processo eleitoral paritário para a direção. 

Esta eleição representa um avanço para a categoria na universidade, pois 
pela primeira vez técnicos-administrativos poderão concorrer aos cargos de 
diretor e vice-diretor da unidade. Página 5 

Processos 3,17% e 28,86%
A Justiça liberou o pagamento de dois lotes dos 3,17% e de dois lotes dos 28,86% para pensionistas. 
Página 6 

50 anos do golpe militar 
Centrais sindicais se unem pela apuração e punição dos crimes da ditadura militar contra 
trabalhadores. Página 8
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Se você ainda não concluiu o ensino médio e/ou deseja entrar no 
ensino superior, a direção sindical oferece o curso Intensivão do 
Curso Pré-Vestibular do Sintufrj. Inscrições abertas para todos os 
trabalhadores da UFRJ e seus dependentes. Leia o edital.

1. Podem se inscrever no 
Intensivão para o Enem/
CPV/ Sintufrj 2014:
a) Servidores técnicos-administrativos em 
educação da UFRJ sindicalizados ao Sintufrj 
que estejam em dia em suas relações com 
o Sindicato, de acordo com o estatuto da  
entidade;
b) Dependentes diretos de servidores téc-
nicos-administrativos em educação da UFRJ 
sindicalizados. 
c) Trabalhadores da UFRJ e seus dependentes.
Observação: A inscrição será feita presen-
cialmente na sede do Sintufrj no Fundão, 
nas subsedes no IFCS e Praia Vermelha. 

2. As inscrições serão 
realizadas no período de 4 
a 12 de setembro de 2014, 
ou até o preenchimento das 
vagas.
Observação: Caso o número de inscritos ul-
trapasse o número de vagas, priorizaremos 
a ordem de inscrição e de prioridade.

3. Distribuição e número 
de vagas:
Ao todo serão oferecidas 40 vagas.
A distribuição das vagas será feita segundo 
a seguinte ordem de prioridade:
a) Servidores técnicos-administrativos em 
educação definidos pelo item 1.a deste 
edital;
b) Alunos remanescentes de 2013 desde 
que tenham cumprido as exigências que 
constam no Regimento dos Estudantes 
2013, desde que esteja inserido em alguns 
dos itens deste edital;
c) Dependentes definidos pelo item 1.b 
deste edital;
d) As vagas restantes, estas serão distribu-
ídas aos trabalhadores e seus dependen-
tes, definidos pelo item 1.c deste edital.

4. Calendário:
Inscrição: A partir de 4 de setembro de 2014.
Das 9h às 17h, na sede, no Fundão.
Das 12h às 21h, na subsede IFCS. 
Das 9h às 16h, na subsede Praia Vermelha.

5. Local e horário 
das aulas:
No IFCS/UFRJ – Largo de São Francisco - Centro
O Intensivão funcionará de segunda a sex-
ta-feira, das 17h às 21h50, e aos sábados, 
das 8h às 12h20. 

6. Início das aulas:
As aulas terão início no dia 15 de 
setembro de 2014, às 17 horas.
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LUTA POLÍTICA 

Na segunda-feira, dia 8, a 
sessão do Conselho de Centro 
do Centro de Ciências da Saúde 
(CCS) dará continuidade ao 
debate sobre a crise nos hospitais 
universitários da UFRJ, iniciado 
no dia 18 de agosto.

A reunião estava prevista para o 
dia 1º de setembro, mas os diretores 
das unidades hospitalares pediram 
mais tempo para conclusão dos 
diagnósticos dos problemas, com 
base nos quais prosseguirá o debate. 
O objetivo é a formulação de pro-
postas a serem levadas à Reitoria. 

Os dirigentes esperam cons-
truir ações conjuntas, e com a 
Reitoria cobrar do governo verba 
e realização de concurso público 
para contratação de profissionais 
para o hospital.

Audiência pública vai 
discutir os problemas 
do HUCFF

diretor do Hospital Uni-
versitário Clementino 
Fraga Filho – mais 

conhecido como HU –, Eduardo 
Côrtes, está convocando a socie-
dade para a audiência pública 
que realizará na terça-feira, 
dia 16, às 9h, sobre a unidade 
hospitalar, no auditório N do 
prédio do Centro de Ciências da 
Saúde (CCS). 

Segundo Côrtes, o objetivo 
da audiência pública não é pedir 
solução para os problemas do HU, 
mas ouvir a opinião da sociedade 
e encaminhar as sugestões às 

instâncias superiores. “A gente 
precisa saber se a sociedade quer 
a solução dos problemas para que 
possamos estar respaldados para 
falar não apenas em nome do 
hospital e da universidade, mas 
da sociedade”, afirmou  o diretor.    

“Queremos ouvir o que 
os usuários e seus familiares 
pensam sobre o hospital. O que 
a sociedade acha do financia-
mento e da reposição de recursos 
humanos. Vamos discutir o 
orçamento federal e a legislação 
relacionados ao hospital. Por isso 
estamos convidando para falar 

na audiência as entidades da 
UFRJ (Sintufrj, Adufrj, DCE) e 
as suas representações nacionais 
(Fasubra, Andes-SN e UNE)”, 
esclareceu Côrtes. 

Além do movimento sindical 
e estudantil, o diretor convidou 
para falar na audiência parla-
mentares e representantes do  
Ministério Público e centrais 
sindicais, como a CUT-RJ.

Compromissos
De acordo com Eduardo 

Côrtes, durante a campanha 
eleitoral para a direção do HU, ele 

havia se comprometido a realizar 
audiências públicas para discutir 
abertamente os problemas da uni-
dade, o que está fazendo agora. 
“É uma coisa inédita, pois com 
certeza no HU nunca foi feita uma 
audiência pública”, acrescentou. 

O momento para isso é ago-
ra, acredita o diretor, quando o 
HU se encontra numa situação 
inaceitável de deterioração do 
prédio e falta de pessoal. “E a 
gente quer ouvir a sociedade, 
pois do jeito que está o hospital 
não tem condições de continuar 
funcionando”, afirmou Côrtes.

A situação de precariedade do 
HU, segundo o diretor, prejudica 
o atendimento e a formação de 
novos profissionais.

“Os 280 leitos não são suficien-
tes para atender à demanda dos 
pacientes registrada ao longo de déc

adas e que formam filas no 
atendimento. Faltam leitos para 
internar as pessoas, e pode ser tão 
ruim, como pior que isso é, cons-
tatarmos que não estamos forne-
cendo a formação necessária para 
os nossos alunos na graduação, na 
residência e na pós-graduação”, 
disse o diretor da instituição. 

O

Conselho de Centro do CCS dará continuidade 
ao debate sobre a crise nos HUs

A iniciativa foi do diretor 
Eduardo Côrtes, que quer o 
respaldo da sociedade para 
garantir recursos e concurso 
públicos para a unidade 
hospitalar junto aos órgãos 
federais

DIA 18 de agosto foi realizada a primeira sessão do Conselho de Centro do CCS para discutir os hospitais universitários

Foto: Renan Silva
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IPPMG

ezoito trabalhadores – 
antigos extraquadro – 
contratados pela Carter 

Empreendimentos de Mão de 
Obra Ltda., de Fortaleza, estão 
sem receber há dois meses. Os 
trabalhadores, a direção do 
Sintufrj e o diretor do Institu-
to de Puericultura e Pediatria 
Martagão Gesteira (IPPMG), 
Edimilson Migowski, reuni-
ram-se dia 4 de setembro no 
gabinete da direção do hospi-
tal para discutir o problema. 

Eles são os mais novos ter-
ceirizados prejudicados por 
falta de pagamento pelas em-
presas contratantes da UFRJ. 
Há menos de um mês os ter-
ceirizados prejudicados foram 
os da empresa Ippep (Instituto 
de Pesquisa e Elaboração de 
Projetos e Planos Integrados), 
prestadora de serviço do Hos-
pital Clementino Fraga Filho, 
que chegaram a fazer greve 
para receber seus salários.

Trabalhador 
virou joguete
Os trabalhadores terceiriza-

do do IPPMG são extraquadro 
técnico-administrativos que fo-
ram desligados da universidade 
por força de pressão do Tribunal 
de Contas da União (TCU) e de-
cisão da Reitoria de não mais 
pagá-los. Para minimizar o pre-
juízo deles, foram então contra-
tados pelas empresas prestadoras 
de serviço da UFRJ. 

“São dezoito trabalhadores 
que têm funções necessárias 
ao hospital, por mais aparen-
temente simples que seja o tra-
balho que realizam”, explica 
Edimilson. O problema é que 
a empresa não cumpriu com o 
contrato e realizou apenas um 
pagamento, devendo já dois 
meses aos trabalhadores. O di-
retor, por sua vez, afirma que 
não pode pagar o pessoal com 
dinheiro do hospital.

Segundo Edimilson, a solu-
ção encontrada com a pró-rei-
tora de Gestão e Governança, 
Aracelli Cristina, em reunião 
realizada no dia 3 de setembro, 
foi a de que os trabalhadores 
peçam demissão da empresa 
e retornem como extraquadro 
novamente. Mas isso apenas 
no mês de setembro, quando 
a universidade poderia fazer 
o pagamento através de outra 
empresa que arcasse com o 
contrato. “Essa é uma medida 
transitória. Saem da condi-
ção de terceirizados e entram 

Mais um hospital sofre com contratação pela UFRJ 
de empresa que não paga salários dos trabalhadores

como extraquadro de novo. No 
entanto, as condições para que 
isso aconteça não foram expli-
cadas”, declara o diretor.

“Eles não receberam julho 
e agosto. Com vêm trabalhar 
em setembro? E a passagem? 
Na prática, os chefes, médicos 
e enfermeiros se cotizam para 
pagar a passagem; o hospital 
disponibiliza a comida que 
deveria ser paga pela empresa 
através de tíquete-refeição. En-
tão é um monte de gente dan-
do jeito para que um hospital 
público funcione”, destaca 
Edimilson.

Apoio jurídico
do Sintufrj
Os trabalhadores, sem ga-

rantias, procuraram ajuda 
com a direção do Sintufrj para 
encontrar uma solução. De-
pois da reunião no IPPMG no 
dia 4 de setembro, os dirigen-
tes Francisco Carlos e Nivaldo 
Holmes foram à Reitoria co-
brar uma solução da pró-reito-
ra Aracelli Cristina.

“Ela explicou que a res-
ponsável pela empresa assinou 
o contrato e depois verificou 
que não tinha condições de 
honrá-lo. A UFRJ está agora 
providenciando um contrato 
emergencial com outra em-
presa e eles estão rompendo o 
contrato com a Carter, mas a 
universidade não pode arcar 

com os pagamentos atrasados. 
Estamos cobrando esse paga-
mento”, anunciou Francisco 
Carlos.

Após a ida à Reitoria, os 
trabalhadores foram levados 
ao Sindicato para obterem 
orientação jurídica. “Quere-
mos garantir seus direitos. Es-
tamos estudando ação contra 
a empresa por inadimplência, 
falta de cumprimento do con-
trato e que sejam pagos os dois 
meses em aberto. Além da ação 
jurídica, vamos continuar 
cobrando da Reitoria o paga-
mento devido aos trabalhado-
res”, reiterou Francisco Carlos.

Decepção e desespero
“Estamos decepcionados. 

No primeiro dia útil deste ano 
fomos demitidos e depois cha-
mados de volta para trabalhar 
como terceirizados através de 
empresa prestadora de servi-
ço da UFRJ. Está tudo errado! 
Fomos contratados por uma 
empresa que tem sede fora do 
Rio. Qual a garantia que nós 
temos? 

“O salário de junho rece-
bemos em 1º de agosto. Julho 
e agosto não recebemos nada. 
Estamos no dia 4 de setembro e 
ainda não recebemos também 
o que já deveria ter sido pago 
como alimentação e passagem 
para o mês que está correndo. 
Parei de pagar as contas. Meu 

nome foi para o SPC. Por isso 
resolvemos apelar para o Sin-
tufrj, porque não sabemos nem 
a quem podemos recorrer”, 
desabafa Maria Auxiliadora, 
62 anos, há 18 anos como ex-
traquadro no IPPMG e agora 
terceirizada da empresa Carter. 

“Depois que a empresa as-
sumiu, só recebemos um mês. 
Com respeito ao hospital e à 
chefia, continuamos indo tra-
balhar esses três meses e só 
recebemos um mês até agora. 
Depois desse um mês não te-
mos mais nenhuma posição 
sobre o pagamento. Não sabe-
mos se vamos receber ou não, 
e resolvemos entrar em contato 
com o Sintufrj para nos ajudar 
a ter uma resposta. 

Ficar do jeito que está não 
dá mais. Precisamos pagar as 
contas. A alternativa nos dada 
foi a de pedir demissão da em-

presa e voltar a ser extraqua-
dro. O diretor fez reunião com 
a gente e pediu que fizéssemos 
um modelo de carta de demis-
são para podermos voltar a ser 
extraquadro. É sair dessa em-
presa e acabar com o vínculo 
empregatício.

“Estamos desesperados! Que-
remos uma solução, mas que-
remos também reaver nossos 
salários anteriores. Em vista do 
que a empresa está fazendo com 
a gente, é melhor voltar a ser 
extraquadro. Mas queremos ver 
em que termos. Como ficam os 
salários anteriores? Só garantem 
o pagamento do salário de se-
tembro. O salário de agosto vão 
tentar, e o de julho não falaram 
nada. E ainda se esqueceram da 
passagem”, testemunha Rodolfo 
Azevedo, 28 anos, há dois anos 
como extraquadro no IPPMG e 
agora terceirizado da Carter. 

D
Fotos: Renan Silva

DIRIGENTES do Sintufrj Ana Célia, Nivaldo Holmes, Celso Procópio e Francisco Carlos, e representantes dos terceirizados 
sem salários, se reúnem com o diretor do hospital, Edimilson Migowski, antes de irem cobrar providências da Reitoria 

RODOLFO AzevedoMARIA Auxiliadora



 

Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1091 – 8 a 14 de agosto de 2014 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 5

INDC

defesa da democratização 
da universidade é uma 
das bandeiras de luta do 

Sintufrj e da Fasubra mais divul-
gada nesta atual gestão sindical e 
consta da pauta nacional de rei-
vindicações da categoria. Na prá-
tica cotidiana, o Sintufrj age para 
garantir que os processos eleitorais 
nas unidades, colegiados e centros 
se realizem com a máxima trans-
parência e participação possível da 
comunidade universitária. 

Foi com esse objetivo que a 
direção do Sintufrj atendeu à so-
licitação dos funcionários e, na 
quarta-feira, dia 3, participou 
da reunião dos trabalhadores do 
Instituto de Neurologia Deolindo 
Couto sobre a organização da elei-
ção que irá eleger um novo diretor 
e seu vice para a unidade.

“Temos a missão sindical de 
fortalecer a nossa representação 
na instituição e valorizar a nos-
sa categoria nos inserindo num 
processo que também é nosso”, 
justificou a presença do Sintufrj 
na reunião o coordenador-geral 
da entidade Francisco de Assis, 
acrescentando que o Sindicato es-
tava atendendo ao chamado dos 
trabalhadores da unidade. 

A proposta do Sindicato, ex-
plicou Francisco, era tratar co-
letivamente os problemas que a 
unidade enfrentava naquele pro-
cesso de sucessão, e solicitou ao 
diretor da unidade, José Luiz de 
Sá Cavalcanti, que também parti-
cipava da reunião, que informas-
se sobre o andamento da eleição. 

Fim de mandato
  O diretor explicou que seu 

mandato se encerrou em 2013, mas 
foi prorrogado em função dos deba-
tes em torno do Complexo Hospita-
lar e da Ebserh (Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares), tendo 
sido acordado à época com a deca-
na do Centro de Ciência da Saúde, 
Fernanda Quintela, a realização do 
pleito no mês de abril. Mas passado 
esse período, concluíram que o me-
lhor seria esperar pelo fim da Copa 
do Mundo e do período de férias 
estudantil. E no dia 30 de julho ele 
convocou a reunião para escolha 
da comissão eleitoral. 

Segundo o diretor, foram elei-
tos seis representantes, sendo dois 
de cada segmento. Mas depois de 
uma discussão que causou cisões, a 
comissão não prosseguiu com seu 

Sintufrj participa de reunião que põe 
fim ao impasse no processo eleitoral 
A participação da direção sindical foi a convite dos trabalhadores da unidade, preocupados com o crescimento dos conflitos internos

trabalho. “Eu não podia destituir 
uma comissão eleita pela comuni-
dade”, defendeu-se José Luiz, acres-
centando que, diante do impasse, 
foi orientado pela decana a reunir 
novamente a comunidade para ele-
ger uma nova comissão, quantas 
vezes fosse necessário, que tivesse 
condições para gerir a consulta. Até 
que foi informado sobre a reunião 
com a participação do Sindicato. 
“Eu só tenho a agradecer, porque 
a partir daqui podemos tomar uma 
decisão acerca da convocação da 
comissão com representação das 
três categorias e desencadear o pro-
cesso eleitoral”, afirmou o diretor.

Motivo da divergência 
Para a construção do regi-

mento eleitoral, os membros da 
comissão decidiram se basear no 
regimento da eleição de 2009. 
Tudo transcorria bem até que um 
ponto se tornou polêmico, o que 
dizia respeito a quem poderia se 
candidatar. Segundo a regra ante-
rior, poderiam se candidatar pro-
fessores da UFRJ que trabalham 
na graduação ou pós-graduação 

na área de saúde ou técnicos-
administrativos da área de saúde 
com graduação e pós-graduação. 

Os representantes técnico-
administrativos não concordaram 
com a abrangência da atuação dos 
profissionais que poderiam se can-
didatar ao pleito, pois defendiam 
que os candidatos fossem restri-
tos ao INDC. Enquanto docentes 
e estudantes eram favoráveis à 
ampliação da área de atuação dos 
candidatos dentro da UFRJ.  

Cláudia Drummond, uma 
das representantes docentes 
na comissão, disse que houve 
dificuldade em dar continui-
dade ao processo eleitoral por 
causa da divergência entre os 
integrantes da comissão, e sem 
possibilidade de acordo, “por 
incrível que pareça”. Segundo 
ela, nem por votação se conse-
guiu resolver o impasse, porque 
depois do resultado (quatro a 
dois) os dois técnicos-admi-
nistrativos se retiraram. Diante 
do dilema, todos concordaram 
com a dissolução da comissão e 
a convocação de uma nova.

Sintufrj propõe 
bom senso
Diante do impasse, Francis-

co de Assis sugeriu que fossem 
“amarrados” os pontos de con-
senso pelo bem da democracia 
entre os segmentos no instituto.  
“Como foi o último processo? O 
que se quer de mudança?”, per-
guntou, propondo o fechamen-
to coletivo de uma proposta de 
diretrizes eleitorais, inclusive 
com consultas jurídicas para 
verificar a viabilidade das pro-
postas, para  depois as apre-
sentar à comunidade numa 
próxima reunião. Ele sugeriu 
também que fosse feita uma 
convocação expressiva de todos 
os segmentos para essa reunião. 

Foi proposto ainda que cada 
segmento definiria seus represen-
tantes na comissão em reuniões 
exclusivas, que deverão ser reali-
zadas uma hora antes da reunião 
conjunta. Com o acordo geral, to-
dos passaram, então, à leitura do 
regimento anterior, destacando os 
pontos em que havia divergência.

“A gente sai daqui com a 

posição alinhada dos presentes 
em busca do consenso. O que for 
dissenso, a gente leva para a ple-
nária geral da comunidade. Cha-
mamos alunos, docentes, todos 
que prestam serviço na unidade”, 
orientou Francisco de Assis.

Além da questão dos pos-
síveis candidatos – podem se 
candidatar todos os professores 
da graduação e pós-graduação 
da UFRJ na área da saúde; ou 
somente os professores do INDC, 
ou também os da Faculdade de 
Medicina (essa proposta será 
levada a consulta jurídica) –, 
houve destaques também para 
outros itens do regimento de 
2009. Por exemplo, em relação à 
presidência da comissão. 

Pelo regimento anterior, o 
cargo só pode ser exercido por do-
cente. A sugestão que prevaleceu 
foi a de que a comissão eleita in-
dicasse o presidente. Sobre a lista 
tríplice a ser enviada ao reitor 
após a eleição, foi sugerido que 
ela fosse composta pelos eleitos 
para os cargos de diretor, vice e 
diretor médico.

Reunião dia 17, 
quarta-feira
Por sugestão da maioria, a 

nova reunião com a participação 
dos três segmentos será realizada 
na quarta-feira, dia 17, às 10h. 
Francisco propôs que essa reu-
nião fosse dirigida por integrante 
da comunidade do INDC. 

A professora Leila Nagib pon-
derou, no entanto, que a reunião 
estava sendo bem conduzida pelo 
Sindicato, com tudo sendo votado 
pelo coletivo. Ela elogiou a pos-
tura do coordenador-geral da en-
tidade para pôr fim aos conflitos 
ao propor que fosse passada uma 
borracha nas diferenças para se 
avançar nas decisões. 

Francisco apontou avanços 
importantes já garantidos nas re-
gras eleitorais da unidade, como 
eleições paritárias e a possibilida-
de de os técnicos-administrativos 
se candidatarem. E reafirmou 
que se deve garantir a ampliação 
desses avanços, superando as di-
ferenças coletivamente. 

Pariciparam da reunião pelo 
Sintufrj, além de Francisco de 
Assis, os coordenadores Nivaldo 
Holmes e Aluízio Nascimento, e 
os colaboradores Fátima Rosane 
e Aroldo de Jesus.

A
Fotos: Renan Silva

COORDENADOR-geral do Sintufrj Francisco de Assis na reunião no auditório do INDC

DIRETOR José Luiz CLÁUDIA Drummond LEILA Nagib
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AposentAdos e pensionistAs

Com base nas deliberações do 
I Seminário de Formação e Inte-
gração Social dos Aposentados e 
Pensionistas do Sintufrj, realizado 
em agosto para cerca de cem par-
ticipantes, a Coordenação de Apo-
sentados e Pensionistas do Sintufrj 
realizou duas reuniões para defi-
nir um calendário de atividades 
sociais e ações políticas.

O calendário começa a ser pos-
to em prática integralmente esta 
semana, e somente será alterado 
em outubro, quando a Coorde-
nação já terá se reunido para ba-

Processos 3,17% 
e 28,86%

Justiça libera o pagamento para 
o segundo e terceiro lotes da ação 
de execução individualizada dos 
3,17% e para o primeiro e segun-
do lotes da ação de execução dos 
28,86% dos pensionistas. 

Embora seja contrária à re-
núncia de direitos pelo trabalhador, 
mas com o objetivo de viabilizar a 
execução de forma individual ini-
ciada na gestão anterior, a direção 
tomou a decisão de instalar, na 
sede do Sintufrj, o Departamento 
de Gestão de Processos, alavan-
cando a condução e melhorando o 
acompanhamento das ações para 
finalizar o maior número possível 
de execuções propostas com o rece-
bimento dos créditos por parte dos 
trabalhadores.

Diante das inúmeras ações 
individuais já propostas e das que 
ainda serão distribuídas, o Departa-
mento de Gestão de Processos dispo-
nibiliza atendimento diário a todos 
os sindicalizados presencialmente 
(na sede da entidade), por telefone 
e/ou e-mail, pois estruturou uma 
força-tarefa para atuar desde a 
fase administrativa (contato com 
os sindicalizados para captação de 
documentos) até a interposição e 
acompanhamento das ações.
Fale conosco:

Por telefone: (21) 3194-7111 e 
3194-7129.

Por e-mail: Rafael Mello (rafael-
mello@sintufrj.org.br) e Juliana Bauly 
(julianabauly@sintufrj.org.br). 

Pessoalmente: na sede do Sindi-
cato, de segunda a sexta-feira, das 
9h às 17h.

Ação dos 
28,86% dos 
pensionistas

Diz respeito aos beneficiários da 
ação judicial coletiva vencida pelo 
Sindicato contra a UFRJ. Na ação 
foi reconhecido o direito de vários 
pensionistas aos atrasados referen-
tes a reajuste de 28,86% que deixou 
de ser pago entre janeiro de 1993 e 
junho de 1998. Mas a ação diz res-
peito somente aos sindicalizados 
que já eram pensionistas até o ano 
de 1998.

Em caso de dúvidas, entre em 
contato com o Departamento de 
Gestão de Processos. 

A desembargadora Maria Helena 
Mallmann, indicada pela presidenta 
Dilma Rousseff para ocupar a vaga 
do ex-ministro Carlos Alberto de 
Paula, que se aposentou, é contra 
a terceirização na atividade-fim, a 
principal da empresa. Ela une-se 
a 19 dos 26 ministros do Tribunal 
Superior do Trabalho que, em agos-
to de 2013, divulgaram um docu-
mento contrário ao Projeto de Lei 
4.330/2004. A medida liberava a ter-
ceirização em qualquer setor, ataca-
va direitos trabalhistas e fragilizava a 
organização dos trabalhadores. 

“A definição de trabalhador na 
Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) está atrelada a uma série de 
direitos que acabarão com a apro-
vação da terceirização na atividade-
fim. A redução de custos que as em-
presas alegam não acontece de fato. 
Ao menos não para o país, já que os 
índices de acidentes de trabalho são 
muito maiores entre os terceirizados 
e geram um grande custo social”, 
avalia Maria Helena. 

Momento delicado
A discussão sobre a terceirização 

atravessa um momento delicado. 
Após o PL ser engavetado no Con-
gresso Nacional por conta da mo-
bilização da CUT e dos sindicatos 
cutistas, os empresários recorreram 
ao Supremo Tribunal Federal (STF), 
que pode julgar já em agosto uma 
ação civil pública da Celulose Nipo-
Brasileira (Cenibra). 

 A empresa questiona a decisão 
do TRT-MG e do Tribunal Superior 
do Trabalho de condená-la por ter-
ceirizar a atividade-fim e impedi-la 
de manter essa prática. Mesmo com 
a decisão do Judiciário trabalhista, o 

Agenda de atividades 
aguarda por novas adesões

lanço das atividades desenvolvidas 
e fechamento de um novo calen-
dário. A coordenadora Maria Pas-
serone estava animada para pôr o 
bloco na rua. “Nós, aposentados, 
precisamos agir, pôr a cabeça para 
pensar, assumir a luta pelos nossos 
direitos”, disse ela.

Calendário
Nesta terça-feira, os aposenta-

dos retomarão as visitas a ex-com-
panheiros de trabalho que estão 
doentes. Essa agenda será cumpri-
da sempre às terças-feiras, com ex-

ceção da última terça-feira do mês.
Às quartas-feiras, os aposenta-

dos farão ações políticas, conforme 
decidirem: poderão ir à Reitoria 
verificar o andamento de proces-
sos dos aposentados ou agendar 
visitas a parlamentares para tratar 
dos projetos de emenda à Consti-
tuição (PECs) em tramitação no 
Congresso Nacional, como, por 
exemplo, a PEC dos Idosos e a 
que dispõe sobre a revogação da 
contribuição previdenciária para 
os servidores públicos federais (a 
555/2006), entre outras atividades 

de mobilização. 
A última terça-feira do mês 

será reservada para atividade so-
ciocultural: ida a um museu, pas-
seios a cidades próximas ou um 
happy hour, com música e dança, 
ou um café dançante. 

Qualquer aposentado pode 
incorporar-se à Coordenação dos 
Aposentados e Pensionistas do 
Sintufrj e participar dos eventos 
planejados. Cada novo aposenta-
do que se aproxima da entidade é 
sempre bem-vindo ao grupo, que 
cresce a cada dia.

Ministra do TST é contra terceirização na atividade-fim

STF aceitou que o caso fosse julga-
do como uma Ação de Repercussão 
Geral. 

Isso significa que não é mais a 
questão específica da empresa que 
está em pauta, mas sim se a tercei-
rização da atividade-fim deve ser 
permitida no país. E, assim, a deci-
são passará a referendar os demais 
julgamentos no país. 

Maria Helena destaca que a Sú-
mula 331, que atualmente norteia 
os julgamentos sobre a terceirização 
no país e impede a contratação na 
atividade-fim, perde a validade caso 
o Supremo aceite os argumentos da 
Cenibra. Ela ressalta que a regula-
mentação desse modelo de contra-
tação tem de partir do princípio de 
respeito aos direitos já alcançados. 

Como outros juristas e dirigentes 
da CUT, ela critica o fato de o debate 
ocorrer no Judiciário e não em uma 
instância onde há maior participa-
ção popular, como o Legislativo, o 

que abre as portas para aprofundar 
um processo de precarização que 
afeta inclusive a esfera pública. 

“Vemos, muitas vezes, uma ter-
ceirização vencer a licitação, sem-
pre pelo menor preço, sem outros 
critérios, e depois quebrar, deixando 
os trabalhadores sem ter a quem 
recorrer, já que o Poder Público está 
eximido de qualquer responsabilida-
de, se cumprir todas as exigências do 
processo licitatório”, afirma. 

Projeto das centrais
Para evitar situações como essa, 

em 2007 o deputado federal Vicenti-
nho (PT-SP) apresentou na Câmara 
o Projeto de Lei nº 1.621, fruto do tra-
balho do GT de Terceirização da CUT 
Nacional. O texto foi anexado ao PL 
4.330, mas ignorado pelo relator do 
projeto de terceirização, deputado 
Arthur Maia (SDD-BA).

Apesar disso, os princípios da pro-
posta apresentada há sete anos ainda 

norteiam a luta das centrais: o direito 
a informação prévia quando a empre-
sa decidir terceirizar; a responsabilida-
de solidária da empresa contratante 
pelas obrigações trabalhistas, quando 
a terceirizada não cumprir suas fun-
ções; a igualdade de direitos e de con-
dições de trabalho entre terceirizados 
e contratados diretos; a penalização 
das empresas infratoras e, principal-
mente, a proibição de terceirização na 
atividade-fim.

Cenário devastador
Estima-se que há no Brasil mais 

de 10 milhões de trabalhadores ter-
ceirizados. De acordo com um dossiê 
do Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômi-
cos (Dieese), de 2011, quando são 
comparados aos contratados diretos, 
os terceirizados têm uma remunera-
ção 27,1% menor, apesar de traba-
lhar três horas a mais por semana. 

Fonte: CUT Nacional

Foto: Internet

desembargadora Maria Helena Mallmann

Informe jurídico
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UFRJ

epois do sucesso de mais 
uma edição do evento 
“Conhecendo a UFRJ”, 

que abriu as postas da insti-
tuição em agosto para 12 mil 
estudantes de escolas públicas, 
particulares e de pré-vestibula-
res comunitários, realizado pela 
equipe da Pró-Reitoria de Exten-
são (PR-5), em breve a universi-
dade viverá novos momentos de 
efervescência, com a 5ª Semana 
de Integração Acadêmica da 
UFRJ, de 6 a 10 de outubro. 

É um evento grande: reúne a 
XXXVI Jornada Giulio Massarani 
de Iniciação Científica, Tecno-
lógica, Artística e Cultural, o 11º 
Congresso de Extensão da UFRJ, 
a VI Jornada de Pesquisa e Exten-
são da UFRJ (campus UFRJ-Ma-
caé) e o 2º Simpósio de Pesquisa e 
Extensão da UFRJ (Polo Xerém). 
Depois, de 14 a 17 de outubro, 
será realizada a Semana Nacio-
nal de Tecnologia.

Esses são os eventos do calen-
dário regular da UFRJ há vários 
anos, mas são realizados inú-
meros outros organizados pelas 
escolas, faculdades e unidades, 
acontecendo com frequência. 

E quaisquer eventos, grandes 
ou pequenos, contam cada vez 
mais com a estratégia desenvol-
vida pela própria Pró-Reitoria de 
Extensão (PR-5) para garantir 
– em parte ou totalmente – a in-
fraestrutura necessária para sua 
realização: a Central de Apoio a 
Eventos, que fornece suporte de 
materiais e equipamentos. 

Duas vantagens
A Central de Eventos nasceu 

da proposta da PR-5 de adqui-
rir equipamentos necessários 
para a realização de eventos de 
extensão, que até então eram 
alugados. Em alguns casos, a 
compra do um equipamento 
teve valor equivalente à soma 
de três ou quatro aluguéis. 

Quando não estão em uti-
lização pela PR-5, os equi-
pamentos ficam à disposição 
para solicitação das unidades. 
Quem realiza eventos com esse 
suporte da PR-5 faz economia 
financeira (não paga diárias) 
e de tempo gasto em processos 
burocráticos para o aluguel da 
parafernália. 

De acordo com o superin-
tendente administrativo de Ex-
tensão, Flávio Ferreira Fernan-
des, o intuito em criar a Central 
de Eventos foi minimizar os 
gastos com sucessivas locações 
de eventos realizados pela PR-
5, como o Congresso de Exten-
são e o Conhecendo a UFRJ. 

Em 2012, a PR-5 implemen-

Central de Eventos traz economia à universidade 
Iniciativa inédita é da PR-5, que investiu em equipamentos para realização de atividades de extensão

tou a Casa de Apoio a Eventos 
deixando todos os equipamentos 
adquiridos até o momento à dis-
posição de toda a comunidade da 
UFRJ no período em que não este-
jam sendo utilizados pelos eventos 
da Pró-Reitoria de Extensão, “o 
que tem resultado em  uma econo-
mia substancial ao longo do ano”, 
segundo o superintendente.

Em 2012, a Casa de Apoio for-
neceu equipamentos a 20 eventos; 
em 2013, a 50 eventos e em 2014, 
até o momento, a 29 eventos.  

Equipamentos
Há dezenas de equipamentos 

à disposição das unidades que 
pretendam organizar eventos. 
Desde eletrônicos a radiocomu-

nicadores, porta-banner, pedes-
tais, bebedouros e extintores. Há 
ainda refletores, telas, TV LCD, 
projetores, amplificadores, cai-
xas acústicas, microfones, note-
books e mesa de áudio e luz. 

Tudo isso é guardado com 
muita segurança: em salas 
equipadas com cofres e alar-
mes, com grades externas e in-

Para criar a Central de Even-
tos, Flávio Fernandes disse que 
contou com o importante apoio 
das Pró-Reitorias de Planejamen-
to e Desenvolvimento e de Gestão 
e Governança.

Em 2011, foram investidos 
mais de R$ 24 mil na compra 
de materiais. Mas já em 2012, a 
economia que a UFRJ obteve com 
a utilização dos equipamentos da 
Central, em vez de alugar de em-
presas de fora, foi de mais de R$ 
100 mil. Naquele ano, foram in-
vestidos R$ 90 mil na compra de 
mais equipamentos. Em 2013, a 
economia foi de R$ 153.783, com 
investimento de mais R$ 54.800,  
e, em 2014, a economia foi de R$ 
207.607, com investimento de R$ 
38 mil em outros equipamentos.

Danos são cobrados  
Ficou acordado com a Reito-

ria que a Central de Eventos obte-
ria investimentos para a compra 
de mais materiais no valor equi-

No site da PR-5, no link 
da Central de Apoio a Even-
tos (http://www.pr5.ufrj.br/
index.php/central-de-apoio-
a-eventos), há a lista de 
equipamentos disponíveis e 
o formulário para retirada 
de material, com o termo de 
responsabilidade e o memo-
rando de solicitação.

Os documentos devem 
ser assinados pelo diretor da 
unidade e pelo responsável 
pelo evento, e encaminhados 
à sala da PR-5 no 8º andar 
da Reitoria. O serviço está 
disponível para qualquer 
evento da UFRJ, em todos os 
campi. Inclusive para Cen-
tros Acadêmicos, bastando 
que um docente ou técnico-
administrativo (em função 
do número no Siape) se 
responsabilize pelo equipa-
mento e que nos documentos 
conste a assinatura do dire-
tor da unidade. 

ternas e monitoradas 24 horas. 
O empréstimo é feito sob regras 
rígidas, como a assinatura de 
termo de responsabilidade pelo 
equipamento solicitado e da 
presença do responsável, tanto 
no momento da saída como na 
devolução do material, e com 
a exigência de veículo coberto 
para o transporte.

Economia para a UFRJ
valente a 20% do economizado 
no ano anterior. Assim, quanto 
mais empréstimos, mais equipa-
mentos poderão ser adquiridos.

No entanto, embora a neces-
sidade de cuidado por parte dos 
usuários dos equipamentos seja 
óbvia, há quem os devolva arra-
nhados e até faltando peças. 

Por conta disso, existe no ter-
mo de responsabilidade um aler-
ta: em caso de extravio ou dano 
total ou parcial do material reti-
rado, a unidade responsável pelo 
evento fica obrigada a ressarcir a 
PR-5 dos prejuízos decorrentes.

Equipe faz a diferença
O superintendente desta-

ca também a importância dos 
profissionais da Divisão de Ati-
vidades Gerenciais (DAG) para 
o funcionamento da Central 
de Eventos: na organização, 
entrega e recepção do material 
cedido às unidades para a reali-
zação do evento.

“Eles se viram para fazer tudo 
aqui”, diz Flávio Fernandes.

Claudia Meireles, diretora da 
DAG, mostra o salão com os ma-
teriais organizados e conta que, 
junto com os equipamentos soli-
citados, a equipe envia caixa de 
ferramentas, filtros de linha, ca-
bos, extensões e adaptadores para 
que não haja problemas na hora 
da instalação.

Flávio e Claudia têm planos 
de expansão da Central a partir 
de realização da obra na sala que 
abriga o material e do apoio de 
profissionais solicitados à PR-
4. Eles desejam que a Central 
tenha um veículo próprio, com 
motorista e um profissional para 
acompanhar a instalação dos 
equipamentos nos eventos.

A equipe espera, com a visibi-
lidade do serviço, aumentar o nú-
mero de solicitações para anga-
riar mais recursos para a compra 
de equipamentos que baratearão 
ainda mais o custo dos eventos.

Serviço

Fotos: Renan Silva

D
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50 anos do golpe militar

Fotos: Renan Silva

Os crimes da ditadura contra a 
classe trabalhadora foram o alvo do 
ato realizado no dia 28 de agosto 
pelas centrais sindicais e pelo Grupo 
de Trabalho Ditadura e Repressão 
aos Trabalhadores e ao Movimento 
Sindical, da Comissão Nacional da 
Verdade, em conjunto com a Co-
missão Estadual da Verdade do Rio 
(CEV-Rio), na sede da Central Úni-
ca dos Trabalhadores (CUR-RJ), 
com o propósito de relembrar a re-
sistência de sindicatos e categorias 
à perseguição e repressão sofridas 
durante a ditadura.

Geraldo Cândido, ex-presidente 
da CUT/RJ e membro da Comissão 
Estadual da Verdade, coordenou a 
mesa. Rosa Cardoso, coordenadora 
do Grupo de Trabalho Trabalhado-
res da Comissão Nacional da Ver-
dade, abriu o ato informando que 
todos estavam ali para reconstruir 
a história de violência e brutalidade 
iniciada antes mesmo de 1964, atra-
vés da história oral e de documentos. 

Atos como esse estão ocorrendo 
em todo o país com o propósito de 
dar voz aos militantes perseguidos e 
a seus familiares.

Resgate da verdade e 
alerta para o presente

O ex-dirigente cutista relatou 
fatos que comprovam como o golpe 
militar foi perverso com o movi-
mento sindical. Outras ex-lideran-
ças sindicais presentes complemen-
taram seu testemunho do período 
da ditadura com suas histórias de 
degradação e sofrimento impostas 
pelos militares golpistas, na tenta-
tiva de desmontar a resistência dos 
trabalhadores. 

Jadir Batista, atual diretor da 
CUT-RJ e participante da Comissão 
Nacional da Verdade, esclareceu 
que a comissão não tem papel de 
polícia e atua conscientizando a 
sociedade. “O importante deste en-
contro das centrais com a comissão 
é resgatar a verdade, pois não havia 
a versão dos trabalhadores”, disse. 

Luis Bruno, da CTB (Central 
dos Trabalhadores e Trabalhado-
ras do Brasil), apontou a impor-
tância do resgate da história para 
que “nossos filhos e netos tenham 
conhecimento da real situação po-
lítica brasileira”. Evaldo Valadão, 
da CSB (Central dos Sindicatos 
Brasileiros), considerou o momen-
to como uma oportunidade para 
passar o Brasil a limpo: “A verdade 
pode ser contada de várias manei-
ras; nós queremos contar à manei-
ra dos trabalhadores”.

Maria do Socorro, da Intersin-

Os crimes da ditadura contra 
a classe trabalhadora Trabalhadores relembram 

torturas, fechamento 
de sindicatos e perda 
do emprego em ato das 
centrais sindicais

dical, relembrou a grande violência 
que ocorreu quando o presidente 
da República, João Goulart, em 
1964, anunciou reformas impor-
tantes para o país e o Exército, um 
grupo de empresários e banqueiros 
partiram para o ataque à classe 
trabalhadora. Por fim, a sindica-
lista chamou atenção para a cri-
minalização do movimento social 
hoje: “É direito do trabalhador se 
manifestar contra tudo que achar 
errado e têm que ser criminalizados 
aqueles que torturam e matam em 
nome de uma elite cruel que este 
país tem”.

Para Clayton Coffy, da CSP-
Conlutas (Central Sindical e Po-
pular), o golpe não foi apenas dos 
militares: “Foi empresarial. As em-
presas financiaram o golpe”. Para 
ele, esse resgate da história serve 
para chamar a atenção para o que 
vem ocorrendo atualmente, quan-
do dirigentes sindicais e militantes 
estão sendo monitorados. “A gente 
está, na verdade, numa ditadura da 
classe dominante dos empresários, 
dos donos dos grandes meios de 
comunicação e dos banqueiros”, 
alertou.

Documentação preciosa
Sebastião Neto, da Secretaria 

Executiva do GT dos Trabalhado-
res, apontou para um fato inédito: 
“Temos seis centrais reconhecidas e 
10 entidades que se colocam como 
centrais. Esse (o GT Trabalhadores) 
é o único lugar no Brasil em que 
essas entidades estão juntas. Isso 
é muito precioso. Imagine as dife-
renças que temos entre nós, mas, 
no entanto, estamos juntos nisso”, 
ressaltou.

Ele apresentou livros e docu-
mentos, como os que comprovam 
que empresas do ABC Paulista 
mandaram 476 nomes de traba-
lhadores para o Dops (Departa-
mento de Ordem Pública e Social), 
e citou o caso de empresas como a 
Petrobras e a Eletrobrás, que servi-
ram de laboratórios sobre como or-
ganizar a repressão contra os seus 
empregados. Na época, os dirigen-
tes sindicais não apenas eram pre-
sos e levados em viaturas da própria 
empresa, como também sofriam 
violência física e psicológica dentro 
da empresa onde trabalhavam. Eles 
terminavam cassados e demitidos.

Neto mencionou também que 
dois capítulos do livro de René Ar-
mand Dreifuss: “1964: A Conquista 
do Estado” mostram nomes da elite 
empresarial, religiosa, militar e sin-
dical que deu o golpe.

Histórias para não serem esquecidas

CLAYTON Coffy, Evaldo Valadão, Luis Bruno,Geraldo Cândido, Maria do Socorro, Jadir 
Batista e Sebastião Neto.

NILSON Venâncio, Francisco Soriano, Newton Pedrosa, João Batista, Rosa Cardoso, 
Sebastião Neto, Ronald Barata e Mário Macaco

João Batista Quincas Filho, ex-
portuário e trabalhador das Docas 
S.A., contou que muitos compa-
nheiros “sumiram no mundo 
com medo, largando o emprego. 
Outros foram presos, demitidos e  
apanharam”. As lembranças com-
partilhadas iam sendo pontuadas 
por ele com as etapas do desmonte 
do movimento portuário no Rio de 
Janeiro. 

Francisco Soriano, petroleiro, foi 
preso em 1969 e com a Lei da Anistia 
retornou à empresa em 1985. “A Pe-
trobras era uma das empresas mais 
visadas na ditadura e o  Sindicato dos 
Petroleiros do Rio de Janeiro foi um 
dos primeiros a sofrer intervenção 
dos militares no poder.”

O bancário Ronald Barata de-
nunciou o aliciamento de sindi-
calistas patrocinado pelo Instituto 
Americano para o Desenvolvimento 
do Livre Sindicalismo (Iadesil), que 
selecionava líderes para cursos no 
Brasil e nos Estados Unidos. O Iadesil 
formou cerca de 50 mil militantes 
sindicais. 

Newton Domingos Pedrosa, grá-
fico, contou que muitos amigos fo-
ram torturados e que ele, convidado 
para assumir a subchefia da oficina 
do Jornal do Brasil, em 1965, teve 
que sair às pressas porque ficou sa-
bendo que seria “a bola da vez”. 

Luís Mário dos Santos (o Mário 
Macaco), funcionário dos Correios, 
relembrou o fechamento do sindi-
cato e as tentativas de reorganização 
da categoria. Ainda hoje 109 compa-
nheiros lutam pela anistia. Emocio-
nado, disse que esses trabalhadores 
continuam resistindo junto com 
outros grupos de cassados.

Nilson Venâncio, metalúrgico 
demitido da extinta Fábrica Nacio-
nal de Motores (FNM), relatou que 
teve cinco prisões políticas “regadas” 
a tortura. Como militante do Partido 
Comunista, atuava no campo e na 
fábrica. Ele contou que depois do 
golpe seu pai foi preso e levado para 
o Estádio Caio Martins, em Niterói, 
onde foi torturado para que desse 
conta do seu paradeiro. Três meses 
depois se apresentou e o pai foi solto. 

Na segunda prisão ele foi inter-
rogado dentro da própria fábrica e 
torturado às margens do rio Sara-
curuna, próximo à FNM. Na terceira 
prisão foi levado para a Vila Militar: 
“Todos os dias, às dez da noite, eu 
era levado para ser torturado”, con-
tou  chorando. 

Numa noite Nilson disse que 
chegou a decidir que suportaria só 
mais uma sessão de tortura e de-
pois se suicidaria. “Mas, felizmente, 
naquele dia não me tiraram para 
torturar. No outro dia começaram 
a me dar banho de salmoura e me 
soltaram”, disse, acrescentando: “Até 
hoje não me emendei; só a morte vai 
me fazer ficar quieto”, concluiu.

Belmiro Demétrio, da Associação 
de Militares Perseguidos Políticos, 
apresentou documento de repúdio 
contra o Ministério da Defesa e con-
tra comandantes das três Forças Ar-
madas, que apresentaram um rela-
tório de 455 páginas “com respostas 
insensatas de deboche e desrespeito a 
esta tão nobre Comissão da Verdade e 
ao povo brasileiro”.


