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15 de abril:
Dia de luta contra a terceirização

A manifestação na Cidade Universitária, liderada pelo 
Sintufrj e com a participação de centrais sindicais e par-
tidos de esquerda, foi reprimida pela Polícia Militar. Um 
coordenador-geral do Sindicato e um militante de base 
foram presos e levados à 37ª DP da Ilha do Governador, 
sendo liberados no início da tarde.  Página 4 

Na Cinelândia, centenas de trabalhadores de várias 
categorias, da cidade e do campo, ativistas sociais, or-
ganizações estudantis e as centrais sindicais CUT, CTB, 
Conlutas, entre outras, se concentraram a partir das 16h, 
e dali seguiram até a Federação das Indústrias do Estado 
do Rio de Janeiro (Firjan), onde realizaram ato contra a 
aprovação do PL 4.330, dos empresários. Página 5

Assembleia geral de 
prestação de contas 

Na segunda-feira, dia 27, às 9h30, em primeira convocação, 
e às 10h, com qualquer quórum, o Sintufrj realiza assembleia 
na subsede sindical no HU para prestação de contas do período 
de agosto de 2014 a janeiro de 2015. Não falte!

Após a assembleia serão eleitos os participantes para o II 
Encontro de Aposentadas (os) do Sintufrj.

Sindicato realiza audiências públicas e reuniões em unida-
des.Calendário na Página 2

Errata do edital das eleições do Sintufrj biênio 2015/2017 publicado no Jornal do Sintufrj edição 1113, páginas 7 e 8

Artigo 3º: onde está escrito contracheque do mês de abril de 2015 leia-se contracheque do mês de março de 2015.
Disposições Finais: onde está escrito 8 leia-se 7
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MEC faz pressão por adesão à Ebserh
Diretor Eduardo Côrtes resiste e reivindica verbas e reposição de pessoal pelo RJU

De acordo com o Ministério da Educa-
ção (MEC), parte dos problemas do Hos-
pital Universitário Clementino Fraga Fi-
lho (HUCFF) é responsabilidade da UFRJ, 
que não aderiu à Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh). O MEC 
também rebateu informações do diretor 
da unidade, Eduardo Côrtes, de que teria 
deixado de enviar verbas no final de 2014.  

Estas declarações do MEC foram feitas 
ao jornal O Globo no dia 10 de abril. Na 
mesma matéria, a presidente em exercí-
cio da Ebserh, Jeanne Michel, disse que 
“a empresa pública foi criada como uma 
ferramenta do MEC para oferecer um me-
canismo de melhoria da gestão dos hospi-
tais com pessoal qualificado e trabalhan-
do com controle de escalas e ponto, por 
exemplo”. 

Côrtes contesta 
Sobre o dinheiro, o diretor do  

HUCFF informou que haviam sido en-
viados R$ 7,5 milhões em 2014 pelo Pro-
grama Nacional de Reestruturação dos 
Hospitais Universitários Federais (Rehuf), 
e em função disso chegaram a ser licita-
das pela direção obras, como reforma do 
telhado, ampliação do CTI e do setor de 
Fisioterapia e melhorias dos banheiros 
dos ambulatórios. Só que a verba foi can-
celada. 

Mas ao jornal O Globo, o MEC afir-
mou que repassou, sim, os recursos para 
manutenção e obras no HUCFF, e que em 
2014 teriam sido empenhadas despesas 
no valor de R$ 11,6 milhões do Ministério 
da Saúde e R$10,5 milhões do MEC. Este 
último valor, no entanto, só não foi exe-
cutado porque a universidade não teria 
solicitado limite para empenho (autori-
zação de gasto) dentro do prazo estabe-
lecido.

Ao Jornal do Sintufrj, Eduardo Côrtes 
mostrou documento demonstrando que 
no site do Sistema Integrado de Monito-
ramento, Execução e Controle (Simec) do 
MEC existe o registro de que no dia 4 de 

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na 
quinta-feira, 16, confirmar a possibilidade de que enti-
dades privadas, conhecidas como organizações sociais, 
possam prestar serviços públicos nas áreas de ensino, 
pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, meio 
ambiente, cultura e saúde.

Na sessão, os ministros julgaram uma ação propos-
ta em 1998 pelo PT e pelo PDT que buscava derrubar 
a lei, aprovada durante o governo do ex-presidente 

 Segunda-feira, dia 20, às 10h – Reunião na Maternidade-Escola, 
no auditório Carlos Montenegro. Pauta: ameaça a direitos dos trabalhado-
res, campanha salarial e assuntos gerais.
 Sexta-feira, dia 24 – O Sintufrj realiza duas audiências para discu-

tir com a categoria a prestação de contas do período de agosto de 2014 a 
janeiro de 2015. 

A primeira será das 10h às 12h, na subsede sindical, no HU; a segunda, 
na subsede sindical da Praia Vermelha, das 14h às 16h.  
 Segunda-feira, dia 27/4 – Assembleia de prestação de contas do 

período de agosto de 2014 a janeiro de 2015, na subsede sindical no HU, às 
9h30, em primeira convocação, e às 10h, com qualquer quórum.
 Quarta-feira, dia 29, às 10h – Reunião da direção sindical com 

os trabalhadores do Colégio de Aplicação, na sala 5 ou no auditório. Pauta: 
ameaça a direitos, campanha salarial e assuntos gerais. 

Calendário sindical de atividades

novembro de 2014 o hospital fez o pedido 
dos R$ 7,5 milhões (pois tinha licitações 
concluídas e homologadas, ou seja, com 
tudo pronto para o início das obras). Só 
faltava o empenho, que acabou recusado 
pelo governo.

Indignação: “Ebserh é o critério?”
Côrtes diz que se revolta como cida-

dão e como diretor quando o MEC atribui 

“parte da situação” ao fato de o hospital 
não ter aderido à Ebserh. “Então este é o 
critério? O hospital está reduzindo leitos, 
há milhares de pacientes na fila de espe-
ra, alunos são prejudicados e o critério 
que o MEC usa é que a gente não aderiu à 
Ebserh? Aderir é o critério para ajudar as 
pessoas e para melhorar o ensino? Isso é 
um absurdo enorme. Não está escrito em 
lugar nenhum que somos obrigados (a 

aderir). Até porque se escreverem, o Su-
premo (Tribunal Federal) vai determinar 
a inconstitucionalidade. Eles não escre-
vem, mas esta declaração é o exemplo 
cabal deste tipo de pressão. Espero que o 
Ministério Público Federal e a Procurado-
ria Geral da República tomem algum tipo 
de atitude. Existem recursos. Se aderir, o 
recurso vem, mas estão deixando cente-
nas de pacientes sofrendo. É isto que estão 
querendo dizer?”, questiona o diretor. 

Segundo o Côrtes, o hospital está 
usando recursos próprios e da universi-
dade para fazer parte das obras: “Temos 
hoje 66 leitos prontos para serem ativados 
no 11º andar, estamos ampliando leitos 
de UTI e reformando toda a parte de gases 
com recursos que podem fazer faltar no 
custeio do hospital.”

Faltam profissionais 
A unidade está prejudicada também 

por falta de pessoal, inclusive por conta 
do não pagamento a várias empresas ter-
ceirizadas em virtude do corte de R$ 68 
milhões dos recursos anteriormente pre-
vistos para a UFRJ em 2014.

“Ficamos com sérios problemas no 
almoxarifado, no Arquivo Médico e no 
funcionamento geral do hospital. Isso 
está contribuindo para uma crise de abas-
tecimento no setor de compras”, explicou 
Côrtes.

A falta de pessoal no Almoxarifado ou 
na Farmácia gera, por exemplo, incapa-
cidade de rapidez na compra e na manu-
tenção do estoque.

Em 2014 houve 43 vacâncias: funcio-
nários de setores como o de enfermagem, 
médico ou administrativo que se aposen-
taram, faleceram ou foram exonerados. 
Mas as vagas não foram repostas. “Isso 
deveria ter reposição automática”, diz o 
diretor, acrescentando que de 2010 até 
hoje já somam mais de 200 cargos vagos 
nessas condições. “A gente está tentando 
se adaptar, mas temos que ter esse pessoal 
reposto”, afirma. 

CÔRTES mostra obras de reforma no Centro Cirúrgico, no 13º andar 

FILA de espera de pacientes aumenta no HU

STF permite que entidade 
privada preste serviço público

Fernando Henrique Cardoso, que permitia parcerias 
com organizações sociais para a prestação de serviços 
públicos. Um dos questionamentos era a possibilidade 
de firmar convênios sem necessidade de licitação.

Ao analisar a constitucionalidade da lei, a maioria 
dos ministros votou no sentido de permitir a prestação 
dos serviços, mas com limitações. As licitações, por 
exemplo, só poderão ser dispensadas em casos especiais, 
de forma pública e impessoal.
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ÓRGÃOS COLEGIADOS

Integrantes da comissão eleitoral analisam o 
impasse criado por duas chapas concorrentes 

Entre os dias 8 e 10 de abril, 
os técnicos-administrativos 
votaram para eleger seus 

representantes aos órgãos cole-
giados da UFRJ: Conselho Uni-
versitário (Consuni), Conselho 
de Ensino de Graduação (CEG) 
e Conselho de Ensino para Gra-
duados (CEPG). Mas os votos não 
foram contados e as urnas estão 
guardadas em cofre sob a guarda 
da comissão eleitoral. 

Por mais absurdo que possa 
parecer, caberá ao Consuni, em 
sua próxima reunião, decidir 
quando as urnas serão abertas e os 
votos contabilizados. A ingerência 
do Consuni – cuja maioria de seus 
membros é composta de profes-
sores – no trabalho da comissão 
eleitoral ocorre por influência das 
duas chapas de oposição à direção 
do Sintufrj que participam do plei-
to, formadas pelos militantes da 
CSD, VAL e Unidos.   

Para os integrantes da comis-
são eleitoral, a medida foi arbitrá-
ria e intransigente, uma vez que 
as duas chapas que questionam 
a lisura do processo eleitoral não 
apresentaram suas denúncias à 
comissão e, sim, ao Consuni, que 
também não repassou o docu-
mento à comissão.  

De acordo com outro par-
ticipante da comissão eleitoral, 
Marcílio Alves, do Instituto de Quí-
mica, os militantes da CSD e da 
Oposição Unificada (VAL, Base e 
Unidos) responsáveis pelas denún-
cias de irregularidades tiveram 
uma atitude deliberada: “Ao invés 
de recorrerem à comissão eleito-
ral, as duas chapas foram direto 
ao Consuni para tentar a impug-
nação do pleito, o que não conse-
guiram. A eleição foi supervisio-
nada pela Reitoria e conduzida de 
forma legítima. Portanto, a ação 

MARCÍLIO Alves JORBEL Ferreira LUIS Cláudio

Fotos: Renan Silva

Início das aulas: 27 de abril de 2015. Local: subsede no HU.
Serão oferecidas 35 vagas por curso, sendo preenchidas por ordem de inscrição. 
 
No ato da matrícula o aluno deverá apresentar os seguintes documentos:Prorrogadas para os dias 20 e 22 de abril, das 9h às 17h, na sede 

do Sintufrj, na Cidade Universitária, e na subsede da Praia Vermelha, as 
inscrições para os cursos de capacitação do Sintufrj 2015.

• Espanhol instrumental – Estratégias de leitura/iniciante
• Estado, Governo e Políticas Públicas
• Matemática Básica
• Redação acadêmica

• Ética no Serviço Público
• Gestão de Conflitos
• Técnicas Básicas de Meio Ambiente

• 1 foto 3x4
• Cópia da Identidade

• Cópia do CPF
• Cópia do último contracheque

desses militantes foi incorreta. Ao 
invés de terem recorrido ao Consu-
ni, deveriam ter apresentado suas 
reivindicações à comissão eleito-
ral. Além do mais, o documento 
apresentado para o Conselho não 
foi entregue à comissão.”

“Faltou organização de várias 
partes da universidade. Nós não 
tivemos urnas eletrônicas como 
na eleição da Reitoria, muito 
menos carro. Ficamos um dia 
trabalhando no corredor porque 
não tinha sala para a comissão 
eleitoral. Não tivemos estrutura, 
trabalhamos de acordo com as 
condições que nos foram dadas, 
e que foram muito ruins. Faltou 
empenho da Pró-Reitoria de Pes-
soal e da Reitoria. Espero que a 
próxima eleição dos órgãos co-
legiados tenha mais estrutura”, 
disse Jorbel Ferreira.

“Foi um processo contur-
bado, não tivemos o respeito que 
esperávamos; não tivemos trata-
mento igual ao da eleição de reitor, 
por exemplo. A comissão trabalhou 
com muita boa vontade e empe-
nho. Destaco principalmente o pa-
pel do Adam, que se esforçou bas-

tante. Trabalhamos em condições 
precárias: sem carro, sem com-
bustível e muito mal conseguimos 

uma sala para nos instalarmos. O 
Sintufrj, na segunda fase, contri-
buiu com carros, infraestrutura e 

pessoas para nos ajudar”, afirmou 
Luis Cláudio, da PR-4 e presidente 
da comissão eleitoral. 

Em virtude da não apuração da eleição para represen-
tantes técnico-administrativos aos órgãos colegiados da UFRJ Eleição para reitor da UFRJ pela falta de estrutura universitária, registramos com a mesma 

ênfase que haverá segundo turno na eleição para reitor. 

Comunicamos aos nos-
sos leitores que a comissão 
eleitoral para a eleição dos 
órgãos colegiados é com-
posta de forma paritária 
entre o Sintufrj e a Reito-
ria, e queremos reafirmar e 
apoiar a opinião dos mem-
bros indicados pela PR-4 
de que houve desrespeito e 
falta de infraestrutura para 
a realização do pleito. Nossa 
opinião é que houve boicote 
de forças partidárias, que se 
uniram para inviabilizar o 
processo eleitoral antes das 
eleições para reitor, confor-
me tinha sido acordado des-
de sua primeira alteração em 
dezembro de 2014.

Não bastasse esse boicote 
das forças político-partidá-

Opinião da direção
rias, avaliamos que o desrespei-
to praticado por dirigentes da 
Reitoria, que não queriam que 
o processo eleitoral acontecesse 
antes da eleição para reitor, re-
sultaram nos seguintes proble-
mas: falta de transporte, o que 
atrapalhou o horário de aber-
tura e fechamento das urnas, e 
falta de mesário, o que impediu 
que aproximadamente três se-
ções eleitorais, no universo de 54 
seções no Rio de Janeiro, fossem 
abertas. Entretanto, a comissão 
eleitoral, com apoio do Sintu-
frj, permitiu abertura de urnas 
em Macaé, Xerém e Cabo Frio. 
Dessa forma, avaliamos que to-
dos esses problemas poderiam 
ter sido evitados, mas entende-
mos que o processo eleitoral foi 
legítimo e permitiu a todos os 

interessados o direito de votar, 
tanto que 20% dos ativos com-
pareceram às urnas.

A decisão do reitor de ga-
rantir autonomia à comissão, 
o empenho e a dedicação dos 
seus membros e a infraestru-
tura garantida pelo Sintufrj 
nesta terceira fase do proces-
so foram decisivos para que o 
pleito acontecesse dentro de 
um patamar aceitável de or-
ganização, se  comparado a 
eleições anteriores.

Por fim, registramos nosso 
agradecimento especial aos 
aposentados do Sintufrj, que 
mesmo não votando, foram 
voluntários para trabalhar no 
processo eleitoral para fortale-
cer a nossa categoria nos ór-
gãos colegiados.
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contra o PL 4.330

Ato na UFRJ é reprimido pela PM
Categoria e centrais sindicais fecham via para protestar contra perda de direitos

No Dia Nacional  
de Luta contra o  
PL 4.330, na quarta-
feira, dia 15, cujo 
texto-base foi 
aprovado no dia 8 
de abril na Câmara 
dos Deputados 
liberando a 
terceirização para 
atividades-fim nos 
serviços públicos e 
privados, o Sintufrj 
e representantes 
da CUT-Rio, CTB 
e CSP-Conlutas 
realizaram ato 
pela manhã, no 
cruzamento das 
avenidas Carlos 
Chagas Filho, 
Horácio Macedo 
e Brigadeiro 
Trompovski.  

A mobilização na UFRJ foi apro-
vada pela categoria na assembleia do 
dia 13 de abril. Com faixas e bandei-
ras, os técnicos-administrativos pro-
testaram contra o projeto de lei da 
terceirização e as Medidas Provisó-
rias 664 e 665, que alteram as regras 
para o acesso ao seguro-desemprego 
e o recebimento de pensões. 

Mas a manifestação durou 
apenas cerca de meia hora, sendo 
interrompida pela Polícia Militar. 
Os policiais chegaram a deter dois 
manifestantes, embora ninguém 
tenha descumprido o pedido para 
desobstrução da via. Os detidos fo-
ram levados à 37ª Delegacia de Po-
lícia da Ilha do Governador e mais 
tarde liberados.

Ato na Cinelândia
À tarde, a partir das 16h, na Ci-

nelândia, os trabalhadores da UFRJ 
e de diversas categorias se uniram 
no centro da Cidade no ato convo-
cado pelas centrais sindicais e pelos  
movimentos sociais. 

O Sintufrj disponibilizou um 
ônibus para levar a categoria. 

Efeitos do 
PL 4.330 
para a classe 
trabalhadora
Número de trabalhadores 
terceirizados deve aumentar 

Com a nova lei, as empresas po-
dem subcontratar todos os seus servi-
ços. Hoje, apenas serviços ligados às 
atividades-meio, como contratação 
de pessoal de limpeza, telefonia, segu-
rança, recepção, portaria etc., são ter-
ceirizados. Atualmente são 12 milhões 
de terceirizados no país, mas o projeto 
sendo sancionado, pode alcançar 
até 40 milhões de trabalhadores que  
atualmente têm carteira assinada.

Salários e benefícios 
devem ser cortados

O salário de trabalhadores tercei-
rizados é 24% menor do que o dos em-
pregados formais, segundo o Departa-
mento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Número de empregos 
pode cair

Terceirizados trabalham, em mé-
dia, três horas a mais por semana que 
contratados diretamente. Com mais 
gente fazendo jornadas maiores, deve 
cair o número de vagas em todos os 
setores.

Risco de acidente 
deve aumentar

Os terceirizados são os emprega-
dos que mais sofrem acidentes.

Negociação mais difícil
Terceirizados que trabalham em 

um mesmo local têm patrões diferen-
tes e são representados por sindicatos 
de setores distintos. Essa divisão afeta 
a capacidade deles pressionarem por 
benefícios. Isolados, terão mais difi-
culdades de negociar em conjunto ou 
fazer greves.

Trabalho escravo 
pode se multiplicar

A mão de obra terceirizada é 
usada para tentar fugir das respon-
sabilidades trabalhistas. Entre 2010 e 
2014, cerca de 90% dos trabalhadores 
resgatados nos dez maiores flagrantes 
de trabalho escravo contemporâneo 
eram terceirizados, conforme o Minis-
tério do Trabalho e Emprego.

Impunidade para 
maus empregadores

Com a nova lei, ficará mais difí-
cil responsabilizar empregadores que 
desrespeitem os direitos trabalhistas, 
porque a relação entre a empresa 
principal e o funcionário terceirizado 
fica mais distante. O projeto deixa 
a cargo da empresa terceirizada as 
responsabilidades sobre problemas 
trabalhistas e exime a empresa con-
tratante de qualquer problema com 
os trabalhadores.

MARCÍLIO Alves, militante de base, no momento em que era detido pela PM

COORDENADOR-geral do Sintufrj, Francisco de Assis, também foi levado à 37ª DP

MANIFESTAÇÃO pacífica da categoria não justificou ação repressora da Polícia Militar
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CINELÂNDIA E CAPITAIS

No Dia Nacional de Para-
lisação, Atos e Manifesta-
ções,15 de abril, as centrais 

sindicais CUT, CTB, Intersindical 
e Conlutas se uniram aos mo-
vimentos sociais, como MST, e 
aos estudantes, como a União 
Nacional dos Estudantes (UNE), 
para cobrar nas ruas a retirada 
do Projeto de Lei 4.330/04, que 
regulamenta a terceirização. O 
protesto foi para chamar a atenção 
da população para o fato de que o 
PL não melhora as condições de 
trabalho dos cerca de 12,7 milhões 
de terceirizados (26,8% do mer-
cado de trabalho) e retira direitos 
de 40 milhões de trabalhadores 
garantidos na CLT.

Várias categorias cruzaram os 
braços e realizaram manifestações 
simultâneas em 18 estados em frente 
às federações de indústrias para 
marcar a luta por direitos. Houve 
paralisações no transporte em quatro 
capitais. Diante da pressão nas ruas 
e pelas redes sociais da internet, a 
Câmara dos Deputados decidiu adiar 
a conclusão da votação do projeto 
de lei no dia 15. Nova tentativa será 
feita dia 22, mas os parlamentares, 
acuados, podem postergar ou mes-
mo abandonar o projeto. 

Cinelândia 
No Rio de Janeiro houve 

concentração na Cinelândia e 
na Candelária, no fim da tarde, 
com caminhada em direção à 
Federação das Indústrias do Rio 
de Janeiro (Firjan). Na esquina da 
Avenida Graça Aranha os trabalha-
dores realizaram ato por direitos 
e contra os grupos de direita que 

Trabalhadores vão às ruas em todo o país e projeto 
de terceirização sofre primeira derrota na Câmara

querem a volta dos militares ao 
poder. O Sintufrj participou dos 
protestos enviando um ônibus com 
a categoria. Dirigentes da entidade, 
apoiadores da gestão e militantes 
da comunidade universitária da 
UFRJ também engrossaram a 
manifestação.

O dia 15 teve três eixos da luta: 
o primeiro, não à terceirização 
e aos ajustes antipopulares dos 
governos; taxação das grandes 
fortunas, dos lucros dos bancos e 
da especulação financeira. O se-
gundo, contra a corrupção e o fim 
do financiamento empresarial das 
campanhas eleitorais. O terceiro, 
não às pautas conservadoras; à 
redução da maioridade penal; ao 
golpismo e contra o genocídio da 
juventude negra.

“Nossa luta vai se intensificar. 
Vamos cruzar os braços e faremos 
questão de ir de estado em estado 
para denunciar os deputados 
que votarem a favor do projeto 
da terceirização para que o povo 
brasileiro não reeleja os traidores 
da classe trabalhadora”, anunciou 
o presidente nacional da CUT, 
Vagner Freitas. 

Na avaliação do presidente 
da CTB-RJ, Ronaldo Leite, o ato 
foi importante porque paralisou 
diversas categorias e deixou claro 
que os trabalhadores são contra o 
PL das Terceirizações. Leite também 
destacou a importância da atividade 
e da unidade das centrais sindicais 
e movimentos sociais. “A unidade 
das centrais sindicais e dos movi-
mentos sociais é fundamental para 
impedir o PL 4.330. A aprovação 
desse projeto é a extinção da CLT, 

e por isso é necessário que pressio-
nemos com forte mobilização nas 
ruas para impedir que o lobby dos 
empresários consiga retirar direitos 
dos trabalhadores”, destacou Leite.

Salários menores, 
mais trabalho e acidentes 
A CUT lançou em março 

deste ano o dossiê “Terceirização 
e Desenvolvimento: uma conta 
que não fecha”, que comprova 
que o modelo  de contratação por 
terceirização só é bom para quem 
vê na degradação das condições 
de trabalho uma forma de lucro, 
conforme assinala o texto

Segundo o documento, em 
dezembro de 2013, os trabalhado-
res terceirizados recebiam 24,7% 
a menos do que os contratados 
diretos, realizavam uma jornada 
semanal de 3 horas a mais e eram 
as maiores vítimas de acidentes de 

trabalho. De cada cinco trabalha-
dores que morrem no trabalho, 
quatro são terceirizados.

No setor elétrico, segundo le-
vantamento da Fundação Comitê 
de Gestão Empresarial (Coge), mor-
reram 3,4 vezes mais terceirizados 
do que os efetivos nas distribuidoras, 
geradoras e transmissoras da área 
de energia elétrica.

Segundo o pesquisador do 
Centro de Estudos Sindicais e 
Economia do Trabalho (Cesit), 
da Unicamp, Vitor Filgueiras, “dos 
10 maiores resgates de trabalha-
dores em condições análogas à 
de escravos no Brasil, entre 2010 
e 2013, em 90% dos flagrantes, 
os trabalhadores vitimados eram 
terceirizados”.

O PL 4.330/04 é de 
autoria do deputado e 
empresário Sandro Ma-
bel (PMDB/GO). Ele 
tramita há 11 anos na 
Câmara dos Deputados e 
foi posto em pauta pelo 
presidente da Casa, Edu-
ardo Cunha (PMDB-RJ), 
sendo aprovado no dia 8 
de abril, numa sessão a 
portas fechadas. Eduardo 
Cunha, um dos grandes 
entusiastas do projeto, 
impediu o acesso dos 
trabalhadores.  

Foram 324 deputados 
que votaram a favor 
(PMDB, PSDB, PSD, PRB, 

Autor do PL é dono 
das rosquinhas Mabel 

APOSENTADOS e trabalhadores da ativa da UFRJ junto  

com coordenadores do Sintufrj, como Boaventura Sousa Pinto, e dezenas de colaboradores

lotaram o ônibus para o ato na Cinelândia. O coordenador Francisco Carlos também estava presente

PR, DEM, PPS, PV, PHS, 
PSB, PROS, PST e Solida-
riedade) e 137 contra (PT, 
PCdoB e PSOL); e dois se 
abstiveram. 

No dia 15, dia nacional 
das manifestações contra o 
projeto, seriam votados os 
destaques dos parlamenta-
res ao texto original, mas 
com a pressão das ruas a 
votação foi adiada para o 
dia 22 de abril. Fotografias 
com os parlamentares que 
votaram a favor do proje-
to, tachados de traidores, 
foram estampadas em 
banners e panfletos pela 
CUT país afora.

Fotos: Renan Silva
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Os funcionários da Supe-
rintendência Geral de Políticas 
Estudantis (SuperEst) aguardam 
desde julho de 2014 a mudança 
para a nova estrutura física 
(contêiner) ao lado da sede do 
Sintufrj. Enquanto isso, são alvo 
da insatisfação dos estudantes e 
punidos com a falta de condições 
de trabalho. As equipes chegaram 
a ser tachadas de criminosas em 
cartaz afixado no segundo andar 
da Reitoria, onde fica localizada a 
superintendência. Criada em 2001, 
a SuperEst vive em crise. Muitos 
servidores pediram transferência 
de setor, e os que permanecem 
estão sob pressão. O terceiro supe-
rintendente, Hélio Mattos, promete 
medidas emergenciais.

Déficit de pessoal
A equipe da Divisão de Saúde do 

Estudante (Disae): três psicólogas 

e uma assistente social, compar-
tilham um exíguo espaço ao lado 
da sala da Divisão, Cultura e Lazer 
(Decult), no segundo andar da 
Reitoria. A diretora da Disae, Ma-
rilurde Donato, divide o espaço do 
diretor Daniel Gil na Decult. Para 
atender um aluno, tem que pedir 
sala emprestada, pois a conversa 
tem que ser sob sigilo.

Atualmente a equipe da Disae 
atende 30 alunos no Fundão. Mas 
uma parceria com o Instituto de 
Psicologia possibilitou o atendi-
mento de mais 50 alunos. Mesmo 
assim, a fila de espera já conta com 
50 inscritos. É muita demanda. A 
equipe precisava ser triplicada e 
contar com espaço próprio para o 
desenvolvimento do atendimento 
terapêutico.

A diretora da Disae desabafa: 
“O número de profissionais não 
é suficiente. Atualmente tem eu, 

Divisão de 
Apoio é a 
menos atingida

A Divisão de Apoio ao Estu-
dante (DAE) possui uma estrutura 
anterior à da SuperEst, por isso é 
a que menos sofre com os efeitos 
da desestruturação do setor. A 
divisão foi criada antes da década 
de 1980, sempre funcionou no 
oitavo andar da Reitoria e em 
2011 foi incorporada à SuperEst. A 
assistente social Simone Cazarim, 

que sou enfermeira e estou como 
diretora, uma assistente social e 
três psicólogas. Para atendimento 
pela divisão, temos hoje, contem-
plados pelas políticas afirmativas, 
7.400 estudantes. Vamos supor 
que 20% dessa população tenha 
problemas de saúde. Então, pelos 
estudos epidemiológicos, nós tería-
mos 1.480 alunos para apenas três 
psicólogas e uma assistente social. 
Porque comigo na verdade não 
deveria nem contar. Sou diretora.”

Ana Maria de Mendonça, psicó-
loga na UFRJ há mais de 30 anos, 
declara que o atendimento fica 
prejudicado: “Não temos condi-
ções físicas de trabalho. Contamos 
com um pequeno armário para 
guardar nossos prontuários com 
informações sigilosas e temos que 
atender o aluno aqui mesmo. Ge-
ralmente tentamos conseguir uma 
sala de algum colega emprestada 

para  não parar de todo o atendi-
mento. É horrível. O tempo todo, 
e isso para não parar o trabalho.”

Celina Grecco está há dois anos 
e meio na UFRJ e foi direto para a 
SuperEst. Ela também reclama de 
falta de espaço: “Eu gosto de tra-
balhar no serviço público, porque 
acho que é uma missão mesmo, 
mas realmente eu não esperava 
essas condições de trabalho. O 
mínimo necessário que a gente 
precisa para dar dignidade aos alu-
nos é ter um espaço de preservação 
do sigilo terapêutico. Desde o início 
a gente informa isso para os nossos 
superiores. Não conseguimos nada 
até agora, mas mesmo assim, 
como a Ana falou, continuamos 
trabalhando.”

A assistente social Michele 
Rabelo é a mais nova na equipe, 
tem um mês de UFRJ, e se diz 
decepcionada. “A gente tem o 

sonho de trabalhar na UFRJ por 
ser uma universidade respeitada 
na área de educação, e ao passar 
no concurso encontra essa situação 
de trabalho, o que acaba afetando 
nossos projetos. A  Disae planejava 
se tornar um campo também para 
a residência, para estagiários do 
serviço social, mas não temos 
condição de receber essas pessoas 
aqui porque mal cabe a equipe”, 
lamenta a funcionária. 

Alojamento é prejudicado
Daniel Gil assim como a 

diretora da Divisão de Inclusão, 
Acessibilidade e Assuntos Comuni-
tários (Dinaac), Rita Gomes, estão 
sem equipe. “A minha divisão sou 
eu mesmo. Não tenho funcionário 
nenhum. E a minha responsabili-
dade é cuidar de todo o esporte da 
universidade – tanto das equipes 
representativas  como da prática do 

atual diretora da (DAE), informa 
que a condição da divisão é um 
pouco melhor. O problema maior 
é espaço.

“A nossa situação é ainda um 
pouco melhor do que as outras di-
visões. Mas a demanda aumentou 
e a estrutura continua deficitária. 
Não temos espaço físico para 
comportar todos os profissionais. 
Recebemos dois profissionais, mas 
eles estão dividindo um único 
computador. Temos um problema 
de vazamento numa sala há três 
anos no mínimo. E temos de convi-
ver com os arquivos dos estudantes 
no nosso ambiente de trabalho”, 
diz Simone. 

SUPEREST vai ganhar uma sede: um contêiner ao lado da sede do Sintufrj

ANA Maria de Mendonça, Marilurde Donato, Michele Rabelo e Daniel Gil dividem espaço no segundo andar da Reitoria

TONINHO e Sheila Imamura: como Rita Gomes, fazem suas tarefas no Alojamento Estudantil DAE: funciona na sala 809, no prédio da Reitoria

SuperEst sobrevive com déficit de pessoal e de espaços para trabalhar e atender os estudantes  
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ANA Maria de Mendonça, Marilurde Donato, Michele Rabelo e Daniel Gil dividem espaço no segundo andar da Reitoria

SuperEst sobrevive com déficit de pessoal e de espaços para trabalhar e atender os estudantes  

Parceiros e 
não inimigos

Os cartazes com palavras fortes 
e desenhos de ratos – em alusão 
à infestação dos roedores no Alo-
jamento – afixados no segundo 
andar e também no gabinete do 
reitor indignaram a equipe da 
SuperEst.

“Nos chamaram de autoritá-
rios, covardes, desumanos, negli-
gentes, omissos, criminosos. Quem 
vê acha que somos tudo isso. E vem 
aquela pecha de servidor público 
que não faz nada. Estamos aqui to-
dos os dias e levamos muitas vezes 
trabalho para casa! Há dois anos 
chegamos a preparar um processo 
para desratização do Alojamento, 
mas os estudantes não quiseram 
porque ia matar os cachorros que 
eles adotaram. Conseguimos ado-
tar um paliativo com a Prefeitura 
da UFRJ, mas não resolveu de todo 
o problema. A situação piorou 
e acham que a culpa é nossa!”, 
desabafa Suzana Alves.

“Senti uma tristeza e uma 
mágoa muito grandes. Sabemos 
do estereótipo do funcionário 
público e sabemos até que muito 
funcionário público se aproveita 
desse estereótipo. Eu sou antiga na 
universidade e estou tentando tra-
balhar. Estamos tentando fazer um 
trabalho mais digno possível. Não 
estamos aqui para sabotar aluno”, 
declara Ana Maria Mendonça.  
“Os ratinhos na porta a gente 
entende: fruto de imaturidade e 
até uma forma de expressão. Agora 
ofender daquele jeito... por que 
não tentar entender os obstáculos 
que a SuperEst está enfrentando? 
Qual é a instância da universidade 
que eles precisam ficar contra?”, 
complementa Ana Maria.

“O que percebemos é que os 
alunos estão com raiva e estão se 
sentindo abandonados. E isso é por 
conta da situação que a UFRJ está 
vivendo e a assistência estudantil é 
atingida também. Mas nós igual-
mente estamos nos sentindo dessa 
forma, e não é nossa culpa. Tanto é 
que nós continuamos realizando o 
nosso trabalho”,  diz Celina Grecco. 

“O cartaz foi uma grande 
ofensa. Nos chamaram de crimi-
nosos. A gente sente essa raiva dos 
alunos contra nós. Só que estamos 
aqui na mesma situação que eles e 
somos parceiros deles. Então é uma 
luta em conjunto e não contra”, 
declara Michele Rabelo.

“ Estou me sentindo assediada 
moralmente com aqueles cartazes 
porque eu não sou em absoluto cri-
minosa, nem irresponsável. Estou 

aqui à frente dessa divisão com 
muito orgulho, fazendo assistência 
estudantil com muita dedicação 
e muito carinho para eu receber 
isso de um grupo de estudantes”, 
afirma Marilurde Donato.

“A revolta é justa, mas os 
estudantes não percebem que os 
funcionários que estão aqui na 
superintendência na realidade 
são seus aliados. Ou seja, são 
pessoas que fazem questão de estar 

trabalhando num lugar difícil 
de trabalhar para tentar ajudar. 
Acho que falta política estudantil 
clara para a UFRJ. É disso que os 
alunos sentem falta”, acrescenta 
Daniel Gil.

“Houve um aumento dos 
recursos para assistência es-
tudantil. O problema é que a 
demanda represada é maior do 
que o percentual de aumento. E 
a estrutura já era deficitária. A 
universidade já vinha fazendo 
ações focais de assistência estu-
dantil há bastante tempo. Só que 
a demanda represada é maior do 
que a gente está fazendo hoje. 
O cobertor então ainda é curto? 
Nós estamos criando condições, 
mas ainda num ritmo que não 
atende à necessidade, porque 
quem está com fome hoje não 
pode esperar quatro anos. Beti-
nho já dizia quem tem fome tem 
pressa! Os estudantes têm que 
estar reivindicando.  Nós estamos 
mais próximos, então acabamos 
recebendo essa carga, mas a 
responsabilidade não é nossa”, 
declara Rita Gomes.

RITA Gomes ocupa uma sala do Alojamento Estudantil

SUPERINTENDENTE Hélio Mattos

esporte ligado à saúde e ao lazer. A 
divisão cuida também da cultura 
no âmbito universitário. Tocamos 
alguns editais, mas este ano não 
pude abrir nenhum por falta de 
funcionário”, explica Daniel. 

Em virtude desse problema 
estrutural, a demanda dos mora-
dores do Alojamento Estudantil 
é represada e vira mais um fator 
de insatisfação, segundo Daniel. 
Para ele, tantos problemas liga-
dos à assistência estudantil e ao 
Alojamento se devem ao fato de a 
Reitoria lidar com esse público de 
forma diferenciada. “A impressão 
que tenho é que a Reitoria sempre 
lidou com o aluno morador do 
Alojamento como um problema.” 

A Dinaac, que já teve até 
estagiários, hoje se resume a sua 
diretora, Rita Gomes: “Sou eu a 
equipe. A divisão já chegou a ficar 
oito meses sem sala. A que che-

gamos a ocupar, no oitavo andar, 
era emprestada pela Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação (PR-2), e foi 
pedida. Em agosto do ano passado, 
conseguimos uma sala no corredor 
administrativo do Alojamento. 
Não era o adequado, por conta da 
dificuldade de acessibilidade e da 
presença de cachorros, mas foi o 
possível. Cuido dos equipamentos 
que lá estão.”

Evasão
Segundo Rita, os funcionários 

da SuperEst fizeram uma série de 
reivindicações e chegaram da para-
lisar as atividades, mas as mudanças 
pedidas ainda não aconteceram. “A 
maioria das coisas que solicitamos 
infelizmente não conseguimos” 
lamenta. “Agora estamos no terceiro 
superintendente, e resolveram nos 
movimentar para locais de melhor 
estrutura”, complementa. 

Ela diz que muitos servidores 
saíram da SuperEst por falta de 
condições de trabalho. “Trabalho 
tem muito, mas falta tudo. A minha 
divisão nunca teve um auxiliar 
administrativo. Isso não é um pro-
blema; mas quando deixo de fazer o 
meu trabalho para suprir essa falta, 
deixo de fazer algo da minha área”, 
pontua.  Outra queixa da diretora é a 
falta de acesso às informações para 
poder atuar preventivamente. “Não 
posso esperar um aluno surdo, cego 
ou cadeirante estar dentro da uni-
versidade para entrar em contato e 
ver qual a adaptação necessária”, 
exemplifica. 

Para a diretora da Dinaac, a 
assistência estudantil “tem que ser 
uma preocupação de toda a UFRJ e 
não só da equipe da SuperEst. Por-
que o aluno com dificuldades vai 
precisar de acolhimento em todas 
as unidades em que ele estiver. Ele é 

um aluno da UFRJ, não é um aluno 
exclusivo da SuperEst”, afirma

Estresse e doença
A coordenadora de Atividades 

Gerenciais, Suzana Alves, trabalha 
há 29 anos na universidade e é 
uma das funcionárias mais ten-
sionadas na SuperEst. Diariamente 
ela tem que se virar nos trinta para 
apagar os incêndios na superin-
tendência. Ela divide a sala com 
o superintendente Hélio Mattos.

 “Eu sou protocolo, pessoal, 
secretária, atendo e ainda uso a 
minha profissão de nutricionista 
para tratar da alimentação no 
Alojamento. Já fizemos vários 
comunicados sobre a nossa 
situação. É tudo muito triste, 
porque você vê a estrutura des-
moronando pela desmotivação 
das pessoas. Criaram a estrutura 
em 2011 improvisada. Era o que 

falávamos muito aqui na univer-
sidade, o provisório permanente. 
De 2011 para 2015, nada foi 
feito. E os alunos acham que 
nós somos os culpados. Mas da 
nossa parte tentamos o máximo. 
E não foi por falta de empenho 
dos superintendentes. Existe a 
burocracia, a falta de recursos e 
também parece não existir boa 
vontade para o setor crescer”, 
desabafa Suzana.

A assistente administrativa se 
emociona ao falar da situação e 
informa estar doente: “Fico doida 
com tantas atribuições e responsa-
bilidades. Acompanhei a estrutura 
desmoronar e vi as pessoas saindo. 
Eu mesma adoeci e estou também 
para sair. Sempre trabalhei sozinha 
desde o início, e, quando consegui 
alguém, ela não aguentou e pediu 
para sair. Ninguém aguenta! As 
pessoas vão adoecendo.”
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DIA DE COMBATE AO CÂNCER

Prevenção
Segundo o Instituto Nacional 

do Câncer, mais de 12 milhões de 
pessoas no mundo são diagnosti-
cadas todo ano com câncer. Cerca 
de 8 milhões morrem. No Brasil, 
o Inca estima 580 mil novos casos 
da doença para 2015. 

Na campanha de 2015, o tema 
proposto pelo Inca foi “Ao nosso 
alcance”, afirmando que pessoas, 
comunidades e governos precisam 
se mobilizar em torno de soluções, 
como mostrar que por meio de 
escolhas saudáveis é possível ter 
qualidade de vida, oferecer infor-
mações para facilitar a prevenção 
e a detecção precoce, divulgar que 
estas são formas de reduzir a morta-
lidade, informar a população sobre 
controle, pesquisas e que qualquer 
pessoa pode buscar tratamento gra-
tuito e integral do câncer no Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

Para isso, propôs eixos de 
atuação, como escolhas saudáveis 
(para redução dos fatores de risco 
sociais e ambientais); detecção 
precoce (como a garantia de oferta 
e acesso a programa de detecção 
precoce do câncer, o que poderá 
reduzir significativamente a mor-
talidade); tratamento para todos 
(com serviços em condições de 
igualdade, independente do local 
de moradia e dificuldades econô-

Inca alerta sobre agrotóxicos

Segundo a Sociedade Brasileira 
de Dermatologia, o aparecimento 
de pintas escuras ou manchas na 
pele, assim como lesões que não 
cicatrizam podem ser sinal de 
melanoma maligno. Em casos 
assim, as pessoas devem procurar 
um dermatologista.

Mama é o segundo
Este é o segundo tipo mais 

frequente no mundo e o mais 
comum entre as mulheres. Se 
diagnosticado e tratado opor-
tunamente, o prognóstico é 
relativamente bom. No Brasil, as 
taxas de mortalidade por câncer 
de mama continuam elevadas, 
muito provavelmente porque 
a doença ainda é, segundo o 
Inca,  diagnosticada em estágios 
avançados. Ou seja, a prevenção, 
neste caso, é essencial.

Próstata
No Brasil, o câncer de próstata 

é o segundo mais comum entre os 
homens (atrás apenas do câncer de 
pele não melanoma). O aumento 
observado nas taxas de incidência 
no Brasil pode ser parcialmente 
justificado pela evolução dos mé-
todos diagnósticos, pela melhoria 
de qualidade do sistema de infor-
mação do país e pelo aumento da 
expectativa de vida.

A  Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
instituiu o dia 8 de abril como 
o Dia Mundial de Combate ao 
Câncer. Há outras datas rele-
vantes quando se trata da luta 
contra este mal, como o dia 4 
de fevereiro: Dia Mundial do 
Câncer, criado em 2005 pela 
União Internacional para o 
Combate ao Câncer (UICC), 
e o dia 27 de novembro: Dia 
Nacional de Combate ao Câncer. 
Todas elas servem de alerta aos 
líderes políticos e à população 
em geral para o crescimento 
da doença. Porque é justamente 
a prevenção a estratégia mais 
eficaz de atuação. Segundo a 
própria OMS, pelo menos um 
terço de todos os casos de câncer 
pode ser evitado.

O Instituto Nacional de 
Câncer José Alencar Gomes 
da Silva (Inca) tem, em sua 
agenda oficial, as datas do dia 
4 de fevereiro e 27 de novembro. 
Ou seja, não havia ação espe-
cífica para o 8 de abril, a não 
ser um evento dedicado ao Dia 
Mundial da Saúde, 7 de abril, 
que foi transferido para o dia 
8, para não coincidir com uma 
programação do Ministério da 
Saúde: o lançamento de docu-
mento com o posicionamento 
público do Inca em relação ao 
uso de agrotóxicos no Brasil 
com debate sobre a relação de 
agrotóxicos e o câncer, na Praça 
da Cruz Vermelha, no Centro do 
Rio de Janiero.

No documento, que pode ser 
lido na íntegra no site do Inca 
(http://www1.inca.gov.br/), 
considerando estudos científi-
cos desenvolvidos até então e 
os marcos políticos existentes 
para o enfrentamento do uso dos 
agrotóxicos, o Inca recomenda 
o “princípio da precaução e o 
estabelecimento de ações que 
visem à redução progressiva e 
sustentada do uso de agrotóxi-
cos, como previsto no Programa 
Nacional para Redução do Uso 
de Agrotóxicos (Pronara)”. 

O instituto diz ainda que 
apoia a produção de base agro-
ecológica em acordo com a Po-
lítica Nacional de Agroecologia 
e Produção Orgânica, modelo 
que “otimiza a integração entre 
capacidade produtiva, uso e 
conservação da biodiversidade e 
dos demais recursos naturais es-
senciais à vida. Além de ser uma 
alternativa para a produção de 
alimentos livres de agrotóxicos, 
tem como base o equilíbrio eco-
lógico, a eficiência econômica 
e a justiça social, fortalecendo 
agricultores e protegendo o 
meio ambiente e a sociedade”.

micas); aumento da qualidade de 
vida (com a manutenção da rede 
social de apoio e outras estraté-
gicas para lidar com o impacto 
emocional)

Doações 
Embora não haja campanha 

em curso, a área de ações voluntá-
rias do instituto está sempre aberta 
a doações. Ela aceita alimentos 
(óleo, feijão, arroz, macarrão, 
entre outros gêneros que compõem 
a bolsa de alimentos que doam 
para pacientes em situação so-
cioeconômica desfavorável), bens 
novos e usados, serviços (como 
costura, lavanderia, manutenção 
de equipamentos e organização 
de festas) e doações financeiras.

Na página da web “Inca Vo-
luntário” (http://www1.inca.gov.
br/conteudo_view.asp?id=257) 
ou pelo telefone 3207-4574 há 
detalhes de como e o que doar.

Câncer de pele
Câncer é o nome de um con-

junto de mais de 100 doenças que 
têm em comum o crescimento 
desordenado de células que inva-
dem tecidos e órgãos. Dividindo-se 
rapidamente, elas tendem a ser 
muito agressivas e incontroláveis, 
determinando a formação de 
tumores malignos. 

As causas são variadas: a 
maioria dos casos está relacionada 
ao meio ambiente, ambiente ocu-
pacional, social e cultural (estilo 
de vida); as causas internas são, 
geralmente, geneticamente prede-
terminadas e ligadas à capacidade 
de o organismo se defender das 
agressões externas.

O Inca calcula que, dos 580 
mil novos casos estimados para 
este ano no Brasil, o câncer de 
pele do tipo não melanoma será o 
de maior incidência, com mais de 
180 mil casos. Este é também o tipo 
mais frequente em todo o mundo. 

Este é o topo mais frequente no 
Brasil (25% de todos os tumores 
malignos registrados no país em 
estudo de 2012), mas apresenta 
alto percentual de cura se detec-
tado precocemente.

A pele está exposta ao sol e 
este é, segundo especialistas, fator 
determinante do desenvolvimento 
da doença. Prevenção é a melhor 
maneira de evitá-la. Além de 
filtro solar, a pessoa deve evitar 
exposição ao sol nos horários de 
maior incidência de radiação 
ultravioleta e usar bonés, chapéus 
e óculos de sol.

A diminuição da camada de 
ozônio em função de gases poluen-
tes e mudanças climáticas facilita 
a incidência crescente de radiação.

Escolha a saúde
O Inca lista escolhas saudáveis que estão ao alcance 

de qualquer um e que podem ajudar a prevenir o câncer:
 ter uma alimentação saudável
 fazer atividades físicas como parte da rotina
 não fumar
 evitar bebidas alcoólicas em excesso
 fazer sexo sempre com camisinha
 evitar exposição nos horário de sol forte
 manter os exames em dia


