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Por cerca de quatro horas, 
procuradores, parlamentares, 
dirigentes sindicais, 
trabalhadores e estudantes da 
UFRJ e de outras instituições 
públicas discutiram o presente 
desolador e o futuro nada 
promissor do Hospital 
Universitário Clementino 
Fraga Filho, que, mesmo 
sendo a maior unidade 
hospitalar de ensino e 
pesquisa federal do país, há 
décadas agoniza por falta 
de recursos financeiros e de 
pessoal.   
A iniciativa do diretor 
Eduardo Côrtes de abrir para 
discussão, pela sociedade e 
pela comunidade universitária 
em geral, os problemas que 
ele, as equipes profissionais, 
pacientes e familiares 
enfrentam diariamente no HU 
resultou em propostas que, 
viabilizadas, beneficiarão 
todos os hospitais 
universitários federais, além 
de  confirmar, com base em 
dados recentes, que a Ebserh 
nunca foi a solução para a 
crise dos HUs. Páginas 4 e 5

HU expõe suas 
dificuldades de 
sobrevivência

Audiência pública sobre mobilidade na UFRJ 
Nesta segunda-feira, dia 22, às 11h, a Prefeitura Universitária realiza audiência pública para discutir a forma de 
melhorar a mobilidade nos campi da universidade. Local: Horto Universitário.

Eleição no INDC
Técnicos-administrativos, professores e estudantes chegam a acordo sobre o processo eleitoral para a direção da 
unidade e em novembro inscrevem as chapas concorrentes e vão às urnas pelo sistema paritário. Página 7    

I Sipat-CCS
I Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho no CCS começa nesta segunda-feira, dia 22, e prossegue 
até quinta-feira, dia 25.
Veja a Programação comPleta na Página 2

II Sintae – UFRJ
A organização do II Seminário de Integração dos Técnicos-Administrativos em Educação, que começa nesta 
segunda-feira, dia 22, e termina na quinta-feira, dia 25, informa aos interessados em participar como ouvintes que 
podem se inscrever na abertura do evento, a partir das 8h, no auditório Horácio Macedo. 

HU expõe suas 
dificuldades de 
sobrevivência
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Forró Forrado
O cantor e compositor Jadson Moura, técnico-administrativo da UFRJ, participará do show 

de inauguração do Forró Forrado, no Clube dos 500, em Duque de Caxias, no dia 27 de setem-
bro, às 21h. Endereço: Rua Marechal Deodoro, 477. Informações pelos telefones (21) 2240-
4275 e 99152-3042.

Intensivão do CPV-Sintufrj ainda tem vagas
O Intensivão para o Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem) 
do Curso Pré-Vestibular do Sintufrj 
começou dia 15 de setembro no 
Instituto de Filosofia e Ciências Hu-
manas (IFCS), e ainda tem vagas. 
O objetivo do curso é reforçar o con-
teúdo na reta final para o Enem e 
oferecer uma nova oportunidade de 
preparação para os recém-inscritos. 
Podem se inscrever técnicos-admi-
nistrativos sindicalizados e depen-
dentes, trabalhadores terceirizados 
da UFRJ e de outras categorias. 

 A primeira aula foi aberta 
pela coordenadora do CPV-Sintufrj 
Maxilene Bastos e ministrada pela 
professora de Biologia Elayne Cé-
sar. “É uma oportunidade única, 
deixamos para o final do curso 
o conteúdo que costuma cair no 

Enem. Para os alunos que já são do 
CPV, aproveitem. Para os que estão 
entrando, começa uma nova eta-
pa em suas vidas, pois nosso curso 
também possibilita conhecimento 
e desperta o espírito crítico”, disse a 
coordenadora aos alunos.

A aula da professora Elayne foi 
nota 10. “Temos uma disciplina 
chamada Política e Sociedade, e há 
vários temas que a gente relaciona 
com política, literatura, história, 
geografia etc.”, explicou. Para ilus-
trar o debate, ela exibiu o filme “O 
Preço do Amanhã”, que trata do 
tempo que vira moeda de troca na 
sociedade, e o vídeo “Carta do ano 
de 2070”, que relata a devastação 
do meio ambiente pelo homem e 
suas consequências para o ser hu-
mano e para o planeta. MAXILENE Bastos apresenta o curso aos alunos no primeiro dia de aula

O Museu da Maré, que foi criado pelo dese-
jo dos moradores de ter seu lugar de memória 
e reflexão sobre as referências da comunida-
de, está ameaçado por uma ação de despejo. 
A comunidade resiste e tem recebido diversas 
manifestações de apoio de ONGs, instituições 
públicas e sindicatos como o Sintufrj. 

No dia 27 de setembro, às 10h,  haverá mo-
bilização no museu com um ato de apoio envol-
vendo várias atividades culturais para chamar a 
atenção sobre o problema. E a campanha em 
prol do museu está a pleno vapor nas redes so-
ciais. O terreno onde fica o museu foi cedido em 
2002 pela Companhia Libra de Navegação. Neste 
terreno funcionava uma fábrica de reparos e pe-
ças de navios, e um ano depois a companhia fez 
um contrato de comodato para cessão do espaço. 
Agora, com o fim do contrato, a companhia não 
pretende renová-lo.

“Recebemos a notificação no dia 10 de 
setembro. Se não sairmos em 90 dias haverá 
a ação de despejo. Estamos tentando negociar 
com a empresa a troca desse nosso terreno por 
outro e assim não termos de sair da Maré”, 

Maré resiste a despejo de museu
A I Semana Interna de Prevenção de Aciden-

tes de Trabalho do Centro de Ciências da Saúde 
(Sipat-CCS), integrada ao Dia da Biosseguran-
ça do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho 
(IBCCF), será realizada de 22 a 25 de setembro. 
O objetivo é fomentar a discussão sobre saúde e 
segurança na administração pública trabalhan-
do os seguintes temas de acordo com a progra-
mação a seguir: 

Dia 22: Auditório do prédio novo da Faculda-
de de Farmácia

Às 14h – palestra: Lançamento da Platafor-
ma de Registro de Ocorrência do CCS, com Lu-
cas Pinho, coordenador de QSMS do IBCCF.

Às 14h30 – debate: “Como está a saúde do 
CCS?”, com os professores Adalberto Vieyra (dire-
tor do Cenabio) e Graciele Oroski, coordenadora 
do Gepeden; Justino Nóbrega, engenheiro de Se-
gurança do Trabalho da UFRJ e Roberto Santos, 
coordenador de Projetos Especiais do CCS.

Dia 23: II Dia de Biossegurança (anfiteatro 
da Biofísica)

Às 14h – palestra: Resultados do Recicla 

I Sipat do CCS

explica a coordenadora do museu, Cláudia 
Ribeiro. “Temos tido muito apoio para a 
luta de mantermos o museu na Maré, como 
a do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), 
do Instituto Pereira Passos e da Secretaria de 
Estado de Cultura”, complementa. Segundo 
Cláudia, há ainda uma petição defenden-
do o Museu da Maré com mais de duas mil 
assinaturas. Os internautas, por sua vez, co-
meçaram uma campanha usando a hashtag 
#MuseuDaMaréResiste.

O Museu da Maré envolve vários núcleos 
de ação, que têm como centro a exposição 
permanente, mas que se desdobram em ou-
tras ações, como a organização de acervo 
documental; a realização de pesquisa em his-
tória oral; o desenvolvimento de atividades lú-
dicas e educativas, como o grupo de contado-
res de histórias; além da realização de outros 
eventos diversos, como exposições itinerantes, 
seminários, oficinas e produção de material 
temático. Algumas faculdades do Rio, como 
a UFRJ e a Uerj, também fazem parceria com 
o museu.

PRÉDIO do museu: comunidade não quer abrir mão de seu acervo histórico

CCS, com Marcelo Côrtes, coordenador executi-
vo do projeto.

Às 14h30 – debate: “Gestão de Resíduo”, 
com os professores Marcel Frejblat, coordenador 
do CEUA-CCS; Sônia Costa, coordenadora de 
Biossegurança do CCS; Marcelo Borges, do Cefet-
RJ e Claudio Nóbrega, engenheiro da Petrobras.

Dia 24: Brigada de Incêndio do CCS (audi-
tório do novo prédio da Faculdade de Farmácia)

Às 14h – palestra sobre o tema com Jairo 
Rocha, especialista em prevenção e combate a 
incêndio da Coppe.

Às 14h30 – debate sobre o Fórum de Bri-
gada de Incêndio, com Aluísio Filho, chefe do 
SST do HUCFF; Jairo Rocha, da Coppe;  Lucas 
Pinho, chefe da Brigada de Incêndio do CCS e 
Walter Pinto, engenheiro de Segurança do Tra-
balho do CCS.

Dia 25: Treinamento de uso de extintor de 
incêndio

Às 14h -- em frente ao novo prédio da Facul-
dade de Farmácia, com instrutores de Brigadas 
de Incêndio do CCS. 

Ginecologia dá posse aos eleitos
A cerimônia de transmissão de cargo ao diretor e vice-diretor eleitos no Instituto de Gineco-

logia, professores Gutemberg Leão de Almeida Filho e Jacir Luiz Belem, será na sexta-feira, dia 
26, às 10h, no auditório geral do Hospital Mocorvo Filho. 

Nota de falecimento
Com pesar comunicamos o falecimento do técnico-administrativo Jurandir Silva de Olivei-

ra. Ele trabalhou na UFRJ 24 anos e era  lotado no Protocolo da Pró-Reitoria de Pessoal.
No dia 13, faleceu Reinaldo Balbino Vieira, pai do coordenador do Sintufrj Carlos Alberto 

da Silva Vieira. 
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Os técnicos-administrativos em 
educação de todo o país estiveram 
reunidos, de 8 a 10 de setembro, 
no VIII Fórum Nacional de Co-
missões Internas de Supervisão 
(FNCIS), realizado no campus 
do Instituto Federal do Espírito 
Santo, em Vitória. O evento contou 
com a participação da Fasubra, do 
Sindicato dos Servidores Federais 
da Educação Básica, Profissional e 
Tecnológica (Sinasefe) e da Associa-
ção Nacional de Dirigentes das Ifes 
(Andifes), além de integrantes das 
Comissões Internas de Supervisão 
da Carreira dos Cargos Técnicos-
Administrativos (CIS) de todo o 
Brasil e teve mais de 400 inscritos. 

O Sinturj foi representado no 
evento pelos coordenadores Nivaldo 
Holmes Filho, Marcia Farraia e Ana 
Célia, e pela chefe do Serviço de 
Treinamento e Desenvolvimento 
do DRH/HU, Josete dos Santos. 
Pela Fasubra, participaram seis 
dirigentes: Vanda Santos, Fátima 
Reis, Almiram Rodrigues, Charles 
Brasil, Sonia Baldez e Roberto Luiz. 
“A Fasubra participou de algumas 
mesas, painéis e grupos de trabalho 
com o objetivo de socializar as 
discussões políticas das pautas da 
categoria em pauta no Fórum. Na 
abertura dos trabalhos, a Federação 
destacou a importância desse fórum 
de discussão técnica em subsídios às 
negociações político-sindicais da 
Fasubra e do Sinasefe”, informou 
Vanda Santos.

Carta de Vitória
Ao final dos debates foi aprova-

da a Carta de Vitória, documento 
com os encaminhamentos e 
deliberações do VIII Fórum que 
será enviado oficialmente a re-
presentações sindical e governa-
mental: Fasubra, Sinasefe, Andifes, 
Comissão Nacional de Supervisão 

VIII FNCIS discute autonomia das 
comissões internas nas instituições
Sintufrj defende que a UFRJ aplique para a categoria, em relação ao Plano de Qualificação, 
os mesmos critérios definidos para os docentes e realize eleição para composição da CIS 

A representação da CIS se faz conforme o número de servi-
dores na instituição. São três anos de mandato com prorrogação 
de mais um. A primeira e única CIS na UFRJ foi eleita em 2006, 
e foi composta de 14 titulares e 7 suplentes. Porém, desde 2010 
os servidores estão sem a sua CIS.

Em 2009 terminou o mandato, sendo pedida a prorrogação 
por mais um ano para os servidores não ficarem sem represen-
tação. Em 2010, no entanto, apesar de ter sido apresentado à 

CIS não existe na UFRJ
Reitoria os nomes dos novos candidatos, ela não continuou o 
processo eleitoral.

“Em 2010 apresentamos o nome dos integrantes da CIS da 
parte sindical e a Reitoria, que deve organizar o processo da elei-
ção, não o fez. Isso sem falar que na única eleição quem bancou 
o processo foi o Sintufrj e até hoje não fomos ressarcidos pelos 
gastos. Assim, estamos até hoje sem a nossa CIS na UFRJ. Temos 
cobrado sistematicamente da Reitoria e da Pró-Reitoria de Pessoal 

a organização do processo. Isso não pode continuar assim. Tem de 
ser eleita uma nova CIS e com representação de todas as classes”, 
anuncia o coordenador do Sintufrj Nivaldo Holmes. 

Para o coordenador a CIS tem de ter o apoio institu-
cional e sindical. “Seu trabalho se reflete para a melhoria 
da estrutura da instituição e para o servidor. Por isso 
defendemos o apoio institucional das Ifes e o político dos 
sindicatos”, ressalta.

da Carreira, MEC, entre outros.
O FNCIS é um espaço de debate 

do Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em Educação 
(PCCTAE). O tema desta edição foi 
“Atuação da CIS: fortalecimento e 
possibilidades” e o objetivo foi discutir 
a atuação e a autonomia da CIS nas 
instituições e as perspectivas e possibi-
lidades do PCCATE. Grupos de trabalho 
debateram também os temas “Demo-
cratização”, “Racionalização e dimen-
sionamento”, “Reposicionamento de 
aposentados”, “Plano Nacional de 
Qualificação” e “Terceirização”.

 
Balanço geral
As Comissões Internas de Su-

pervisão da Carreira – previstas na 
Lei nº 11.091/2005, que instituiu 
o PCCTAE – são compostas por 
servidores e têm como finalidade 
acompanhar, auxiliar, fiscalizar 
e avaliar a sua implementação 
nas instituições e propor à Co-
missão Nacional de Supervisão 
as alterações necessárias para seu 
aprimoramento.

As CIS, no entanto, desde 2005 
enfrentam dificuldades em se 
institucionalizar nas Ifes, de in-
fraestrutura e de funcionamento. 
Para o coordenador do Sintufrj Ni-
valdo Holmes Filho, a CIS exige ser 
apropriada não só pela instituição, 
mas também pelo próprio servidor. 
Segundo ele, muitos problemas 
ligados ao dimensionamento e à 
racionalização poderiam ser mi-
nimizados com o funcionamento 
das CIS nas instituições.  

Carreira – No debate sobre 
o PCCTAE foram apresentados 
seus avanços no que se refere 
ao reconhecimento do técnico-
administrativo como trabalhador 
em educação, na pesquisa e na 
extensão, e de incentivo à forma-
ção (através da educação formal 

ou capacitação).
Foram relacionados os proble-

mas enfrentados desde a implanta-
ção do plano de carreira, como a 
limitação do desenvolvimento na 
carreira sem a ascensão funcional, 
dificuldades no enquadramento 
dos aposentados, que foram preju-
dicados (reposicionamento), e  na 
racionalização dos cargos.

O Sinasefe apresentou os prin-
cípios para o PCCTAE. A Fasubra, 

por sua vez, destacou que, se a Car-
reira é um instrumento de gestão, 
ela defende que é preciso voltar à 
discussão do piso e da data-base. 
A Federação informou no debate 
que iniciará avaliações sobre os 
10 anos do PCCTAE.

Na discussão, foi constatada que 
boa parte dos problemas da carreira 
tem esbarrado nas negativas do 
governo federal, devido aos alegados 
impactos financeiros decorrentes. 

Como as CIS devem funcionar
A autonomia é fundamen-

tal para o funcionamento da 
CIS. No debate, comparou-se a 
antiga Comissão Permanente 
de Pessoal Técnico-Adminis-
trativo (CPPTA: 1987-2005) e 
as atuais Comissões Internas 
de Supervisão (CIS: 2005-atu-
al), destacando-se o avanço 
com a institucionalização da 
CIS. Pois, em relação à car-
reira, a atuação da comissão 
deixou de ser cartorial para 
assumir um papel fiscalizador 
e propositor.

Para Nivaldo Holmes Filho, 
além do problema das CIS na 
maioria das Ifes ainda não 
exercerem os direitos garantidos 
pela legislação, existe também 
um problema conceitual. “Ele é 
ligado ao seu fazer, uns acham 
que tem função burocrática; 
outros que sua função é maior, 
pois a CIS assessora a instituição 
e o servidor. Esta é a nossa po-
sição. Costumamos falar que a 
CIS é o fio da navalha, mas tem 
servidores que só veem direitos 
e não os deveres. E a CIS é para 
as duas coisas”, avalia.

As posições sobre o papel do 
plano de qualificação foram 
diversas e divergentes, mas, 
independentemente das posi-
ções, avaliou-se que, apesar do 
plano aprovado em janeiro e 
com ações previstas para o ano 
de 2014, não estão definidas as 
responsabilidades e não há até 
o momento previsão orçamen-
tária para operacionalizá-lo. 
“Nesse plano, o nosso debate 
é a forma como serão tratados 
os técnicos-administrativos, de-
fendemos que sejam dentro dos 
mesmos critérios dos docentes”, 
informa Nivaldo.

ABERTURA do FNCIS, no Instituto Federal do ES

NIVALDO Holmes, coordenador do Sintufrj

Foto: FASUBRA

Foto: Renan Silva
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HU

Audiência pública propõe autonomia financeira e estatuto jurídico para o hospital
Ebserh é descaracterizada como solução para a crise nos HUs e Sintufrj lembra que a 
Fasubra protocolou no Congresso Nacional projeto para os hospitais universitários  

Por cerca de quatro horas, as 
dificuldades enfrentadas pelo Hos-
pital Universitário Clementino Fra-
ga Filho por falta de financiamento 
e realização de concursos públicos 
para contratação de profissionais 
foram tenazmente discutidas na 
audiência pública convocada pelo 
diretor Eduardo Côrtes, da qual 
participaram procuradores, parla-
mentares, sindicalistas, conselhos 
e associações profissionais, CUT, 
estudantes e trabalhadores da UFRJ 
e de outras universidades. 

O objetivo foi mostrar para toda 
a comunidade universitária e para 
a sociedade em geral a agonia em 
que se encontra a maior unidade 
hospitalar federal de ensino e pes-
quisa do país. A iniciativa de Côrtes 
só não sensibilizou a Administração 
Central da UFRJ, que foi represen-
tada por apenas um pró-reitor, o de 
Pessoal, Roberto Gambine. 

Também se ausentaram da dis-
cussão a Faculdade de Medicina e 
os gestores de seis das oito unidades 
hospitalares da universidade, in-
cluindo o HU. Mas estava presente a 
diretora da Escola de Enfermagem 
Anna Nery, Neide Aparecida Tito-
nelli Alvim, e o vice-diretor da Fa-
culdade de Odontologia, Edmilson 
Porangaba.  

Abertura
“Hoje vamos falar do finan-

ciamento e da reposição de pes-
soal. Convidamos entidades que 
representam a sociedade, como o 
Ministério Público, Procuradoria-
Geral da República, Ministério 
Público de Contas, Sintufrj, Adu-
frj, Fasubra e Andes-SN, CUT, DCE 
Mario Prata, UNE, Associação dos 
Auditores de Contas, parlamenta-
res, conselhos regionais de medi-
cina e enfermagem e várias enti-
dades das demais universidades do 
estado e de fora. Tudo com objetivo 
de ouvir a sociedade”, disse Eduar-
do Côrtes na abertura da audiên-
cia pública.

“Essa audiência se reveste da 
maior importância para o CCS 
e para a universidade devido aos 
diferentes problemas que enfren-
tamos com os hospitais e as fortes 
discussões sobre quais soluções 
precisamos para que os hospitais 
possam funcionar com mais qua-
lidade sem dissociação do ensino, 
pesquisa extensão e assistência”, 
complementou a decana Maria 
Fernanda Quintela, que esperava 
por propostas políticas e institucio-
nais “para que possamos ter solu-

ções que vamos considerar as mais 
adequadas”. 

O pró-reitor de Pessoal, Roberto 
Gambine, saudou Côrtes e a comu-
nidade do HU pelo “exemplo de 
luta e compromisso institucional 
colocando na pauta da sociedade a 
defesa do hospital que é patrimônio 
do povo brasileiro”. 

Gambine apontou para um 
grupo de trabalhadores terceiriza-
dos prestadores de serviços no HU, 
que estão sem receber salários há 
mais de um mês, e afirmou: “Essa 
situação é resultado do problema 
que enfrentamos na universidade, 
especialmente nos hospitais, resul-
tado dos anos de 1990 em que a 
ideia vigente era do Estado mínimo, 
sem investimentos ou concursos”.

Essa política, segundo o pró-
reitor, gerou uma enorme fragili-
dade administrativa, em especial 
na universidade, que é basicamente 
construída pelos trabalhadores do-
centes e técnicos-administrativos. 
“Não fazer concurso é condenar 
esta universidade à morte de forma 
cruel”, constatou. 

Recursos
Eduardo Côrtes esclareceu que 

o HU não é orçamentado e traba-
lha somente com o que é pago pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), e 
ainda assim com defasagem. “O 
SUS cobre mal aquilo que a gente 
gasta com pacientes. Há necessida-
de de investimentos de manuten-
ção do prédio, na modernização do 
parque tecnológico e reposição de 
pessoal. Essas são três áreas em que 
há décadas não há investimento 
adequado”. Ele também informou 
que o HU funciona com quase mil 
extraquadro sem qualquer direito 
trabalhista e com terceirizados.

Segundo o diretor, nunca hou-
ve investimentos de recuperação do 
hospital que não fosse “amadorís-
tico”. “Às vezes recebemos verbas 
do Rehuf (Programa Nacional de 
Reestruturação dos Hospitais Uni-
versitários Federais), mas nunca 
sabemos nem quanto nem quan-
do. Muitas vezes o dinheiro chega 
no final do ano, quando é quase 
impossível, respeitando-se a legisla-
ção vigente, criar projetos e licitar a 
tempo”, disse,

Ele mostrou imagens dos anda-
res abandonados por falta de recur-
sos humano e  financeiro, incluin-
do dois pavimentos que desde 1978, 
quando o prédio foi inaugurado, 
aguardam a colocação de piso. 

“Não queremos soluções que 

nos afrontem e que afrontem nos-
sa autonomia, e esperamos muito 
que a sociedade hoje nos ajude e 
apontar esses caminhos”, afirmou 
Côrtes, encerrando sua explanação.

Um vídeo com depoimentos 
de pacientes portadores de doen-
ças graves e que necessitam do 
hospital emocionou os presentes 
no Quinhentão. 

“Ebserh é intervenção”
Para o procurador do Ministério 

Público de Contas, Júlio Marcelo, a  

criação da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh) para 
resolver o problema da terceiriza-
ção nos HUs representa intervenção 
nas universidades.

Ele garantiu que não há ne-
nhuma pressão do Tribunal de 
Contas da União para as universi-
dades aderirem à Ebserh. E contou 
que ficou indignado quando rece-
beu a visita da Ebserh pleiteando 
ao TCU que desse um ultimato às 
universidades para adesão à em-
presa, caso contrário os gestores 

seriam condenados com todas as 
consequências danosas de um jul-
gamento. Já os adesistas teriam a 
complacência do órgão.

De acordo com o procurador, 
o Ministério do Planejamento, que 
propôs há seis anos um crono-
grama de substituição dos tercei-
rizados, principalmente nos HUs 
que concentram 27 mil deles, não 
respeitou sua própria decisão não 
autorizando concurso  e,  quando o 
prazo foi encerrado, editou a medi-
da de criação da Ebserh.

AUDITÓRIO quase lotado acompanhou o debate sobre o HU. Dirigentes do Sintufrj e 
apoiadores da gestão estavam na audiência, como as coordenadoras Ana Célia e Carmen 
Lucia, Caetano e Marcílio, que estava ao lado da representante da categoria na Uerj 
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Audiência pública propõe autonomia financeira e estatuto jurídico para o hospital

HU

De acordo com Luciene Pe-
reira, presidente da Associação 
Nacional de Técnicos de Controle 
Externo do Tribunal de Contas 
da União (ANTC), os reitores não 
têm instrumentos legais para 
substituição de terceirizados, e o 
acórdão do TCU não tem nenhu-
ma determinação para a univer-
sidade cumprir, mas tem para o 
Ministério do Planejamento. 

E sugeriu a constituição de 
um estatuto jurídico para os hos-
pitais universitários. “Temos 45 
hospitais universitários federais, 
que recebem receita da Educa-
ção e da Saúde (ministérios), e 
já passou da hora de se ter um 
estatuto jurídico de gestão, que 
é a única figura jurídica que vis-
lumbro para este tipo de gestão 
sem comprometer a autonomia 
universitária”, explicou.

Ao citar dados recentes, ela 
deixou ainda mais evidente a dis-
crepância entre o que ocorre no 
Hospital de Clínicas de Porto Ale-
gre e os outros hospitais univer-
sitários: O HCPA tem 793 leitos e 
recebeu R$ 947 milhões em 2013. 
No mesmo ano, os oito hospitais 
da UFRJ receberam, entre recur-
sos do MEC e do Ministério da 
Saúde, R$ 490 milhões. 

HUs como unidades
orçamentárias
Para a deputada federal Jan-

dira Feghali (PCdoB), o HU não 
pode viver da tabela do SUS e com 
dinheiro de recursos humanos do 
MEC de forma compartimenta-
da. Os hospitais devem ter metas 
e resultados e como unidades 
orçamentárias, pois, a seu ver, é 
a única forma da unidade hos-
pitalar ter autonomia de gestão 
financeira. 

Ela propôs algumas emendas 
a favor do hospital, mas avisou 
que há limites para as emendas 
parlamentares individuais e por 
isso são necessárias soluções “es-
truturantes”, como a transforma-
ção dos hospitais em unidades or-
çamentárias com planejamentos 
e metas, com resultados avalia-
dos anualmente para que o orça-
mento se repita ou seja ampliado.

Audiência pública
na Câmara
Professor licenciado do Co-

légio de Aplicação da UFRJ, o 
deputado federal Chico Alencar 
(PSOL) propôs uma audiência 
pública na Câmara específica 

Procurador propôs convocar o Ministério Público do Trabalho para 
obrigar terceirizadas a cumprir com suas obrigações trabalhistas 

sobre o hospital, com a presença 
do Executivo e dos Ministérios da 
Educação e da Saúde. “Creio que 
é tarefa patriótica, humanitária, 
de solidariedade política salvar o 
Hospital do Fundão. Não dá para 
naturalizar essa decadência”, 
pontuou.

Posição do DCE
A dirigente do Diretório Cen-

tral dos Estudantes (DCE) Mário 
Prata, Gabriela Celestino e estu-
dante de Enfermagem considerou  
a audiência importante porque a 
direção do HU divide a respon-
sabilidade pela unidade com a 
comunidade acadêmica e a Rei-
toria, “que em vários momentos 
abriu mão de nosso hospital”, 
criticou a aluna.

“Essa luta é um exemplo para 
todo o país”, disse a vice-presi-
dente da UNE, Katerine Oliveira, 
contando que esteve em várias 
universidades e constatou que a 
decisão da UFRJ de rejeitar a Ebserh 
serviu de espelho.

 
Ações do procurador
Peterson de Paula Pereira, 

procurador da República no 
Distrito Federal, informou que 
ingressou com uma ação civil 
pública buscando a nulidade do 
termo de adesão da UnB à Ebserh, 
e  também com uma ação judi-
cial para exigir concurso público 
para servidores do HU.

Para Peterson, é fundamen-

tal o Supremo Tribunal Federal 
julgar a Ação Direta de Incons-
titucionalidade (Adin) sobre a 
constitucionalidade da Ebserh 
para definir os rumos dos hos-
pitais universitários. “A criação 
desta empresa pode se caracteri-
zar como um cavalo de troia, que 
se manifesta como um laborató-
rio para a apropriação privada do 
Sistema Único de Saúde”, decla-
rou, alertando para o risco, com 
a entrada em cena da Ebserh, de 
apropriação das pesquisas desen-
volvidas no hospital pela gestão 
do próprio hospital ou por empre-
sas que poderão firmar contratos.

Terceirizados – O pro-
curador propôs ainda instaurar 
uma representação do Ministério 
Público do Trabalho para cha-
mar as empresas terceirizadas 
que não pagam os trabalhadores 
para negociar, e que seja incluído 
no contrato uma cláusula pela 
qual a terceirizada só seja paga 
se apresentar certidão do cumpri-
mento de suas obrigações traba-
lhistas.

Unidade na luta
O coordenador-geral do Sin-

tufrj Francisco destacou a presen-
ça na audiência de representantes 
da UFF e da UniRio, que também 
integram a frente em defesa da 
autonomia e da manutenção dos 
hospitais vinculados às institui-
ções de ensino. “Por isso estamos 
fortalecendo a posição da direção 

do hospital, que busca em forma 
de audiência pública convocar a 
comunidade universitária e a so-
ciedade em geral para discutir os 
problemas da unidade”, afirmou 
o sindicalista.

Francisco lembrou que a Fa-
subra protocolou no Congresso 
Nacional dois projetos: o Projeto 
Universidade Cidadã, que muda 
a concepção sobre as universida-
des federais com o fortalecimento 
da participação da sociedade, e o 
projeto para os hospitais univer-
sitários.

“Nós mantemos a unidade na 
luta com as demais entidades, o 
DCE, a Adufrj, o Fórum da Saúde, 
o Fórum Nacional de Luta Contra 
a Privatização sempre à disposi-
ção para a defesa da autonomia 
universitária e da posição de que 
somos capazes de gerir nossos hos-
pitais”, declarou o coordenador.

Por fim, acrescentou que o 
Sintufrj tem atuado na defesa dos 
trabalhadores terceirizados, que 
não são culpados pelo sistema 
institucional, e acrescentou que a 
Fasubra também defende que os 
editais de licitação devem ter adi-
tivos contratuais que impeçam as 
empresas de causarem dano ain-
da maior aos seus empregados.

“A luta contra a Ebserh é dos 
três segmentos na universidade, 
mas é importante termos aliados 
no Congresso Nacional, por isso é 
importante eleger parlamentares 
comprometidos com os trabalha-

dores e não com o empresariado. 
A gente tem que confiar é numa 
política de Estado e não só no go-
verno”, alertou o coordenador da 
Fasubra João Paulo.

A dirigente da CUT-RJ, Maria 
Júlia Nogueira, propôs a realiza-
ção de uma “grande campanha 
em defesa do HU, envolvendo a 
comunidade que trabalha no 
hospital e usuários”. O presidente 
da Adufrj-SSind, Claudio Rezende 
Ribeiro, afirmou: “Somos contra 
a Ebserh porque ela rompe com a 
autonomia universitária, retira o 
HU do controle da universidade e 
a interlocução da unidade hospi-
talar com os outros cursos”. 

Viviane Narvaes, presidente da 
Adunirio e da Seção do Andes-RJ, 
considerou como fundamentais 
para fortalecer a saúde pública a 
experiência na UFRJ em relação 
à Ebserh e à gestão de Eduardo 
Côrtes no HU. Ela disse que no 
Hospital Universitário Gaffrée e 
Guinle, que funciona com um 
terço da sua capacidade e mais 
enfermarias estão sendo fecha-
das, “é muito violento o processo 
para impor a Ebserh”. 

O presidente do Conselho Re-
gional de Medicina do Estado do 
Rio de Janeiro, professor e médico 
da UFRJ (IPPMG), Sidnei Ferrei-
ra, propôs mutirão das entidades 
que apoiam o HU, em Brasília, 
para arregimentar parlamentares 
para ida ao STF resolver proble-
ma de financiamento dos HUs.

A deputada Enfermeira Reja-
ne, ex-aluna da Escola de Enfer-
magem Anna Nery, que defende 
concurso público para contrata-
ção nas unidades de saúde e pla-
no de carreira e salário para todos 
os profissionais da área, acredita 
que o erro do movimento sindical 
e da militância na saúde tenha 
sido não formar pessoas para ir 
para o Parlamento.

O presidente do Conselho Re-
gional de Enfermagem, Pedro de 
Jesus Silva, sugeriu um adendo 
à proposta da deputada Jandira 
Feghali de taxação de fortunas: 
10% seja destinado aos hospitais 
universitários.

Francisco Carlos, coordena-
dor do Sintufrj, propôs a criação 
de uma aliança na universida-
de contra o governo federal que 
queira privatizar.         

Encerramento
Eduardo Côrtes enalteceu as 

categorias profissionais do HU 
por vencerem cotidianamente 
todas as dificuldades que foram 
apontadas: “Essa boa equipe do 
hospital demora décadas para se 
juntar. Eu quero reconhecer que 
temos condições de voltar à exce-
lência que tínhamos”, finalizou. 
O diretor anunciou a possibilida-
de de novas audiências com ou-
tras unidades de saúde da UFRJ e 
do Rio de Janeiro.

DECANA Maria Fernanda, pró-reitor Roberto Gambine e Eduardo Côrtes

LUCIENE Pereira FRANCISCO de Assis JOÃO Paulo

Fotos: Renan Silva
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APOSENTADOS E PENSIONISTAS

ara coroar quase dois anos de 
investimento no retorno do 
aposentado à luta sindical, a 

direção sindical realizou o I Semi-
nário de Formação e Integração 
Social dos Aposentados e Pensionis-
tas do Sintufrj, que reuniu cerca de 
cem pessoas, de 21 a 23 de agosto, 
em um sítio em Miguel Pereira.

O seminário constou de es-
clarecimentos sobre reposiciona-
mento da atual carreira e de leis 
e projetos de emendas à Consti-
tuição (PECs) favoráveis à terceira 
idade, palestras sobre qualidade 
de vida e de atividades de lazer. O 
evento cumpriu ainda o papel de 
reaproximar antigos companhei-
ros de trabalho que não se viam 
há vários anos, além de propiciar 
o nascimento de novas amizades. 

Carta de intenções
Por fim, foi aprovada a Carta 

de Miguel Pereira, que reafirmou a 
luta pela manutenção da paridade 
salarial entre ativos e aposentados 
e pelo reposicionamento dos traba-
lhadores aposentados; a defesa uni-
ficada das universidades federais; a 
correção imediata da distorção na 
contagem do tempo dos servidores 
aposentados que contribuíram 30 
anos para a Previdência Social, 
tendo em vista que muitos dos que 
se aposentaram em final de car-
reira foram enquadrados no meio 
da carreira de acordo com a Lei nº 
11.091/2005, ficando prejudicados 
salarialmente; e propôs a realização 
de um dia de luta pelo reposiciona-
mento e discussão, pela Fasubra, 
da lei que define prioridades para 
execução das ações judiciais para 
maiores de 60 anos. 

Como desdobramento do se-
minário, o Sintufrj enviou uma 
delegação de três aposentados para 
o ato em Natal, no Rio Grande do 
Norte, no dia 19, pela votação da 
PEC 555/2006, que revoga a con-
tribuição previdenciária para os 
servdiores públicos federais. 

Avaliação da 
coordenadora 
A coordenadora de Aposenta-

dos e Pensionistas, Maria Passero-
ne foi quem pôde se dedicar mais 
às tarefas sindicais. “No início 
fiquei muito animada, porque na 
primeira atividade que a coorde-
nação realizou, no Espaço Cul-
tural, com a participação dos fre-
quentadores do Paipi (Programa 
de Assistência Integral à Pessoa 
Idosa da Unidade da Terceira Ida-
de do Hospital São Francisco de As-
sis), todos ganharam chocolate de 
presente, foi um sucesso. Depois, 
como fiquei muito sozinha, nem 
tudo saiu conforme eu gostaria 
que saísse”, lamentou Passerone. 

Seminário celebrou parceria exitosa

Mas as dificuldades foram sen-
do superadas pela sindicalista com 
o apoio de coordenadores de outras 
Pastas e dos apoiadores da gestão. “O 
Dia das Mães foi a segunda come-
moração que organizamos, quando 
presenteamos cada aposentada com 
uma bolsa que o Sintufrj mandou 
confeccionar especialmente para a 

data. Depois, festejamos São João, 
com o Paipi, forró e comidinhas. 
Celebramos o Dia dos Pais oferecen-
do um lanche na Vila Residencial e 
homenageando com placas vários 
aposentados históricos. Aos demais, 
oferecemos agendas e canetas do 
Sintufrj”, recordou Passerone.

Atualmente a Coordenação de 

A ex-coordenadora-geral do 
Sintufrj Iaci Azevedo (gestão 
2008/2009), que se recupera 
de um acidente vascular cere-
bral, participou da programa-
ção no último dia do seminá-
rio. Semanas antes do evento, 
ela recebeu a visita dos apo-
sentados e se emocionou com 
a demonstração de carinho e 
respeito dos companheiros, al-
guns, inclusive, com dificulda-
des de locomoção.

“Minha relação com os apo-
sentados sempre foi pautada pelo 
carinho e respeito mútuo. Recebê-
los em minha casa foi uma honra, 
um prazer. Fiquei emocionada e 
feliz com os abraços e os olhares 
carinhosos. Conversamos e traba-
lhamos. Juntos, criamos o cartão de 
felicitações que o Sintufrj produziu 
para enviar a todos os aposentados 
aniversariantes. Foi uma tarde de 
alegria e risos, mas também bas-
tante produtiva quando resgatamos 
e discutimos as PECs, PLs do inte-
resse dos aposentados”, contou Iaci.

A mesma demonstração de 
afeto e respeito pela sua luta po-
lítica e pessoal foi repetida na re-
cepção à ex-dirigente sindical no 
seminário. “Com muitos abraços, 

Aposentados e Pensionistas investe 
em visitas àqueles sindicalizados 
que não podem se locomover. “Es-
tamos fazendo isso às terças-feiras. 
Criamos uma agenda semanal que 
pretendemos cumprir até o final 
deste mandato, que inclui também 
passeios. A próxima será no Cristo 
Redentor. Também vamos realizar 

uma tarde dançante com bingo e 
lanche, no Espaço Cultural”, ante-
cipou Maria Passerone. 

Visitas 
Depois de Iaci Azevedo, o grupo 

de aposentados do Sintufrj visitou 
Nilson Gomes da Silva, no bairro 
Lindo Parque, em São Gonçalo.        

Contra a discriminação e pela valorização do aposentado
muita alegria, eles me recebe-
ram. Foi como se eu fosse uma 
filha e neta deles”, relembrou 
Iaci, que aproveitou o momento 
para retribuir as manifestações de 
generosidade dos aposentados.

“Falei para eles, no fechamento 
do seminário, que não estou boa 
para a guerra, o corpo a corpo, mas 
continuava em condições de pensar 
politicamente. E disse o que eles 
precisavam ouvir e que eu também 
queria falar, pois não poderia ficar 
calada quando um servidor mais 
novo humilha e discrimina os apo-
sentados da UFRJ chamando-os de 
mofo, em assembleia (fato ocorreu 
em uma das assembleias de greve), 
e de prostitutas baratas pela internet 
por receberem do Sindicato tíquete-
alimentação quando estão em ati-
vidades convocadas pela coordena-
ção de aposentados. 

Somos todos técnicos-admi-
nistrativos em educação, um im-
portante segmento da universida-
de. Uma categoria. Independente 
de pensarmos politicamente dife-
rente. Por essas razões o Sintufrj e 
demais entidades que representam 
o segmento devem se pronunciar 
quando são detectadas posições 
discriminatórias. Não se pode per-

mitir que descriminem e maltra-
tem quem ajudou na construção 
de uma universidade que forma 
profissionais críticos, sabedores 
de que são o futuro do nosso país 
e da importância de seu papel na 
construção de um país mais justo, 
igualitário e inclusivo. 

Ao invés de discriminar, temos 
que admirar a capacidade e a raça 
dos aposentados que 
entram num ôni-
bus e rodam qui-
lômetros de dia 
e de noite, por 
essas estradas 

perigosas, para atender ao cha-
mado da nossa federação, a Fasu-
bra, em Brasília. Eles participam 
de ações efetivas para garantir os 
direitos conquistados e avançar 
em busca de novas conquistas 
para nossa categoria, lutando 
também por universidades pú-
blicas, gratuitas e de qualidade. 
Saber beber na fonte de sabedo-

ria dos nossos aposentados 
deveria ser uma coisa que 

acontecesse de forma 
tranquila, pois eles 
são aposentados, mas 
inativos nunca”.

P

VANILDA, Irine, Elliu, Sebastião, Dionísio, Sebastião Flores, Maria Passerone, Arnaldo e o aposentado anfitrião Nilson

Foto: Divulgação
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indc

O Sindicato vai realizar pesquisa para identificar o 
nível de escolaridade dos técnicos-administrativos 
da UFRJ e como se assumem enquanto etnia 
(branco, negro, pardo). Aguarde!

Em reunião do Sintufrj com os técnicos-adminis-
trativos, na quarta-feira, dia 17, foi definido o processo 
eleitoral com a eleição de duas comissões: uma eleitoral 
e outra de gestão e instaurado o processo para novembro. 
A direção do Sindicato e a comunidade comemoraram o 
fim do impasse.

O coordenador-geral do Sintufrj Francisco de Assis, que con-
duziu a reunião acompanhado de outros dirigentes e apoiadores 
do Sindicato, afirmou que a direção estava na reunião para 
ajudar a dirimir os problemas e ajudar a organizar o processo 
eleitoral na Neurologia . 

Comissões 
A necessidade da eleição de uma Comissão Política de Gestão 

foi revelada na reunião diante de problemas administrativos e 
financeiros apontados pela comunidade da Neurologia. Esta 
comissão terá por tarefa apurar os fatos e propor soluções à 
comunidade. O objetivo é limpar o campo para a realização de 
um processo eleitoral tranquilo, preservar o INDC e possibilitar 
um trabalho profícuo do futuro diretor.

A Comissão Eleitoral, por sua vez, se reunirá dia 20 de 
outubro para finalizar o regimento eleitoral conforme as di-
retrizes já firmadas na reunião do dia 17 de setembro. Dentre 
estas diretrizes está a restrição do candidato à direção, isto é, só 
pode concorrer o candidato efetivo da Neurologia. Já em relação 
ao colégio eleitoral, definiu-se que estão aptos a votar todos os 
técnicos-administrativos e docentes da Faculdade de Medicina 

A conexão entre a miséria e a 
origem racial é tão definitiva no 
país que programas de transferência 
de renda destinados a eliminar a 
extrema pobreza só poderiam fazê-
lo ao beneficiar os negros, mesmo 
sem adotarem políticas afirmativas 
de raça. A  ministra do Desenvol-
vimento Social, Tereza Campello, 
divulgou em janeiro um trabalho 
de decomposição dos beneficiários 
do Brasil Sem Miséria, que inclui o 
Bolsa Família, o Brasil Carinhoso e o 
Pronatec, entre outros. Cerca de três 
quartos dos beneficiados, mostra o 
levantamento, são negros.

No início do Brasil Sem Miséria, 
em 2011, criado para alcançar a 
parcela da população apta a receber 
benefícios mas ainda não registrada 
no Cadastro Único, o ministério 
almejava incluir cerca de 16 milhões 
de brasileiros em situação de extrema 
pobreza. Segundo o IBGE, 71% eram 

Comunidade vai às urnas em novembro
Com a intervenção do Sintufrj, o impasse sobre a eleição dos novos dirigentes da unidade 
chega ao fim e duas comissões são criadas para organizar o processo eleitoral 

pretos ou pardos à época. Natural, 
portanto, a pesquisa de 2013 revelar 
que os maiores beneficiados pelas po-
líticas de transferência de renda têm a 
pele escura. De acordo com os dados 
divulgados por Tereza Campello, 73% 
dos cadastrados no Bolsa Família são 
pretos ou pardos autodeclarados. 
Em relação a outros benefícios, a 
proporção é ainda maior.

Os dados são consequência 
da desigualdade racial no Brasil. 
“Estamos em uma luta aberta 
contra a discriminação dos pobres. 
Assim como alguns chamavam os 
escravos no Brasil de preguiçosos, 
muitos falam o mesmo de quem 
recebe benefícios do governo. Ao lutar 
contra o preconceito em relação aos 
pobres, construímos uma trajetória 
de cidadania para a população mais 
necessitada, de maioria negra”, disse 
a ministra.

Embora o Bolsa Família não se 

paute por uma política de afirmação 
racial, há outros fatores que estimu-
lam um número maior de negros 
atendidos. O estudo Vozes da Nova 
Classe Média, realizado pelo Ipea 
neste ano, indicou que, ao declarar-se 
preto, as chances de um candidato 
obter o benefício aumentam em 10%. 

Um dado bastante comemorado 
pelo ministério é a parcela de 65% 
de negros entre os matriculados no 
Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego. O fim 
da exigência de nível médio para 
alguns cursos profissionalizantes, 
ressalta a ministra, e uma melhora 
na divulgação foram responsáveis 
pelo alto número de negros con-
templados. “Boa parte das vagas 
era ofertada no Sebrae, Senai e Sesc, 
que chegavam mais no trabalhador 
formal. Agora oferecemos os cursos 
do Pronatec nos centros de referência 
de assistência social, localizados em 

geral em bairros e vilas populares.”
Quanto mais específico é o 

programa social, maior o número 
de negros beneficiados. Em relação 
ao Brasil Carinhoso, que atende 
famílias com filhos de até 15 anos 
de idade, a proporção de pretos ou 
pardos chega a 77%. O número pode 
ser explicado pela taxa de fecundi-
dade. Segundo um estudo do Ipea 
de 2011, enquanto entre os negros 
a média de filhos por mulher é de 
2,1, na população branca é de 1,6.

Nos programas direcionados 
à população rural, a proporção de 
negros atendidos é ainda mais alta, 
consequência de sua maior concen-
tração no campo. Nas cidades, 48% 
da população é negra, e no meio 
rural, 61%. Os programas Água para 
Todos e o Fomento às Atividades Pro-
dutivas têm entre seus beneficiados 
quase 80% de negros. No caso do Bol-
sa Verde, que complementa a renda 

de quem adota práticas sustentáveis, 
chega a 92%.

A iniciativa de estender o Bolsa 
Família às comunidades quilom-
bolas é o que mais se aproxima de 
uma política afirmativa no Brasil 
Sem Miséria. Segundo o ministério, 
há 2.197 comunidades quilombolas 
reconhecidas, com uma população 
estimada de 1,17 milhão de indi-
víduos.

Símbolo da resistência contra 
as senzalas, os quilombos per-
deram sua condição original de 
esconderijos de escravos fugidos 
do cativeiro. Mas a miséria e o 
alto nível de desnutrição infantil 
expõem os efeitos duradouros da 
escravidão. Por causa da distância 
e do isolamento, o governo tem 
desenvolvido formas alternativas 
de atuação. Hoje são 261,5 mil 
quilombolas autodeclarados ins-
critos no Bolsa Família.

Revista Carta Capital, com base no texto de Miguel Pereira

com carga horária no INDC. Os eleitores estudantes seguem na 
mesma linha dos docentes. A listagem de todos os eleitores deve 
ser tornada pública pela comissão eleitoral.

Eleitos e agenda
Foram eleitos por unanimidade os representantes técnico-

administrativos e docentes das comissões de gestão e eleitoral. Os 
representantes dos estudantes serão eleitos em reunião própria, 
haja vista que não participaram da reunião do dia 17.

Compõem a Comissão Política de Gestão as técnicas-
administrativas Jane Callegario e Núbia Tavares Gomes e as 
professoras Cláudia Drumond e Cristina Wigg.

A Comissão Eleitoral é composta pelos técnicos-adminis-
trativos Fatima Rosane e Marily Ismael e pelos professores José 
Vicente e Ana Ruas.

Em novembro: inscrição de chapas na primeira quinzena 
e eleição na segunda quinzena. 

Apelo
O professor Maurício Moscovisk, aposentado e que se 

apresentou como o mais antigo integrante do INDC, fez um 
apelo à comunidade para que ela procure resgatar a tradição 
acadêmica e assistencial da Neurologia. “Faço um apelo para 
que pensem no futuro do Instituto”, disse. 

Racismo em números

Foto: Renan Silva
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Mais um candidato ao Senado expõe suas 
propostas para a educação a pedido do Sintufrj

O Jornal do Sintufrj enca-
minhou aos oito candidatos ao 
Senado Federal, através de suas 
assessorias e pela internet, duas 
perguntas: O que pretende fa-

zer para melhorar a educação 
pública no país? e Qual será seu 
primeiro ato se eleito for? Na edi-
ção anterior, respeitando a ordem 
alfabética adotada pelo Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), publi-
camos a resposta dos três candi-
datos que primeiro nos respon-
deram: Carlos Lupi (PDT), Cesar 
Maia (DEM) e Eduardo Serra 

Heitor Fernandes 161 - PSTU
Tem 51 anos e há 32 é funcio-

nário dos Correios. Militante des-
de a década de 1980. Ex-dirigente 
da CUT e da Federação Nacional 

dos Trabalhadores dos Correios 
(Fentect), atualmente está licen-
ciado da direção da Central Sin-
dical e Popular (CSP Conlutas e 
da Frente Nacional dos Trabalha-
dores dos Correios).

Foi candidato a prefeito 
de Niterói nas eleições de 

2000 e 2004. Em 2010 
foi candidato ao Sena-
do pelo PSTU e obteve 
33.625 votos, com uma 
candidatura a serviço 
das lutas em defesa 
dos Correios 100% es-

tatal, público e de boa 
qualidade nos serviços 
prestados à população, 

pela reestatização das 
empresas privati-

zadas (bar-
cas, trens, 
m e t r ô , 

entre outros) e em defesa das 
empresas públicas.

 1 - O que pretende fazer 
para melhorar a educação pú-
blica no país ?

A educação pública sofre 
com uma política de precariza-
ção e privatização, acarretando 
uma diminuição de sua quali-
dade, maior custo aos cofres pú-
blicos e cobrança de tarifas.  Na 
UFRJ, por exemplo, se discute a 
possibilidade de contingencia-
mento de verbas para o próximo 
período, com cortes na assistên-
cia estudantil, assim como está 
sinalizado para as universida-
des em geral. Defendemos uma 
educação pública, gratuita e de 
qualidade, laica e a serviço dos 
trabalhadores; o fim das privati-
zações e de todos os mecanismos 

de repasse de dinheiro público 
para o setor privado, como atra-
vés das parcerias público-priva-
das. Para isso, é preciso acabar 
com o Plano Nacional de Edu-
cação do Governo Federal, que 
privatiza a educação; investir 
10% do PIB já para o setor e não 
em dez anos como promete o go-
verno e 35% da arrecadação do 
estado para a educação. Defen-
do unificação e valorização dos 
planos de carreira para o ensino 
básico; cinco salários mínimos 
para professores da rede básica 
e 3,5 para funcionários. Sou a 
favor da autonomia pedagógica 
e de cotas para negros nas uni-
versidades. Defendo o fim das 
terceirizações com realização de 
concurso público para professo-
res e funcionários, além da esta-
tização da rede de ensino.

2 - Qual será seu primeiro 
ato se eleito for?

Ao mesmo tempo em que fal-
tam recursos à saúde e à educação, 
sobra dinheiro para as grandes 
empresas, sem qualquer tipo de 
contrapartida. Gozam de isenções e 
subsídios, demitem quando querem 
e são campeãs em remeter lucros 
ao exterior. Irei, em primeiro lugar, 
criar mecanismos em defesa do 
emprego dos trabalhadores. Com 
a possibilidade de recessão da eco-
nomia no próximo período, várias 
empresas já começam a ameaçar 
de retirar direitos e de demitir seus 
funcionários. Um exemplo disso é 
o Estaleiro EISA, da Ilha do Gover-
nador, onde ocorreram atrasos nos 
salários, férias forçadas e demissões. 
Defendo o fim das isenções fiscais e 
a estatização de todas as empresas 
que demitirem.

(PCB). Nesta semana, estamos 
divulgando a resposta de mais 
um postulante à vaga de senador 
pelo Estado do Rio de Janeiro: 
Heitor Fernandes (PSTU).  

Aguardaremos até quarta-
feira desta semana a reposta dos 
candidatos Liliam Sá (PROS), 
Romário (PSB) e Sebastião Ne-
ves (PRB).   

Campanha Setembro Ver-
melho começou no dia 
1º de setembro e pretende 

conscientizar a população sobre as 
doenças cardiovasculares durante 
todo o mês.  A cada minuto morre 
uma pessoa vítima de doença car-
diovascular no mundo. No Brasil, 
33% dos óbitos estão ligados ao 
coração.

A iniciativa é do Instituto 
Lado a Lado pela Vida, que lan-
çou o portal e a campanha na-
cional Siga Seu Coração e Tome 
uma Atitude. Agora, em setembro, 
a entidade lança o movimento 
Setembro Vermelho. O mês foi 
escolhido porque no dia 29 é co-
memorado o Dia Mundial do Co-
ração. Nesse dia o Cristo Redentor 
será iluminado de vermelho.

Atos marcarão a campanha de combate 
a doenças cardiovasculares no país

O objetivo é que, por meio 
dos conteúdos informativos e 
ativações em empresas e locais 
de grande circulação de pessoas, 
a população tenha acesso a infor-
mações de como evitar o desen-
volvimento das doenças do cora-
ção,  de quais são os principais 
fatores de risco e de como mudar 
hábitos do dia a dia para levar 
uma vida saudável.

A maioria da população não 
sabe, ou minimiza, os fatores 
de risco das doenças cardiovas-
culares. Eles estão presentes no 
cotidiano, como a obesidade, o 
tabagismo, o consumo excessi-
vo de sódio, o estresse e o au-
mento ou crescimento de casos 
de pressão alta.

Diversas pesquisas feitas em 

países desenvolvidos atribuem 
entre 50% e 60% da melhoria na 
mortalidade resultante de doença 
cardíaca coronariana nas últimas 
décadas à redução dos fatores de 
risco através de métodos básicos 
de prevenção, tais como reduzir o 
tabagismo ou mudar a dieta.

Ações da campanha
– Distribuição de material 

informativo nos pedágios da 
CCR-Nova Dutra durante o 
mês de setembro.

– Iluminação do Cristo Re-
dentor dia 29.

– Lançamento e distribui-
ção ao público da Cartilha 
Siga Seu Coração, com impor-
tantes informações sobre do-
enças cardiovasculares.

– Ação dentro do Proje-

to Estrada para a Saúde, com 
mutirões de saúde nas estradas 
(medição de glicemia, pressão 
e palestras sobre saúde).

– Ação no Maracanã pelo 
Campeonato Brasileiro: no do-
mingo, dia 14, estava prevista 
intervenção no campo com 
faixas durante o jogo Palmei-
ras x Flamengo.

– Palestras em empresas.

A

CAMPANHA NACIONAL


