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 Contra as medidas contidas no pacote de ajuste fiscal do governo, como o 
abono-permanência, que fere direito dos servidores públicos e põe em risco as 
atividades das Ifes.

 Por mais recursos para a Educação e a UFRJ.

 Pela assinatura de um acordo com a Reitoria que contemple as reivindicações 
dos técnicos-administrativos em educação. Páginas 3, 4 e 5

A MAIS longa e coesa greve da história da Fasubra revelou uma categoria aguerrida, que conseguiu driblar a crise político-econômica na qual o país está 
mergulhado e conquistar um acordo minimamente decente, embora muito aquém das reivindicações levadas ao governo e pelas quais muito se lutou

Greve termina, mas mobilização continua
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DOIS PONTOS

Sintufrj esclarece 1
Como todos sabem, em agosto o governo suspendeu o repasse para algumas consig-

natárias e o Sintufrj estava entre as 14 entidades da base da Fasubra afetadas pela decisão 
governamental. Por conta disso, a contribuição sindical de 2% não foi descontada nesse mês 
dos sindicalizados, o que ocorreu em setembro.  

Este foi o motivo pelo qual o desconto sindical ter sido dobrado no mês de setembro.   

A direção do Sindicato pede desculpas aos não sindicalizados que sofreram o desconto 
sindical. A entidade já está providenciando a devolução dos valores. 

Este erro foi cometido pela Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão (SEGEP/MPOG), que não separou os não sindicalizados dos sindicalizados 
quando fez o acerto para retomada do repasse das contribuições sindicais ao Sindicato.   

Unimed e Amil
Os planos de saúde vão aumentar. Mas por enquanto não há novidade, o Sintufrj  

continua negociando o novo reajuste com os representantes das empresas. 
O período de adesão aos planos ainda não foi aberto. 

Carta 
à comunidade acadêmica
Terezinha da Costa – vice-presidente 
da Associação dos Trabalhadores 
Terceirizados da UFRJ (Attufrj)     

Venho por meio desta dar conhecimento a muitas injustiças 
cometidas contra os trabalhadores terceirizados da UFRJ. É de co-
nhecimento de todos o atraso do pagamento dos salários e benefí-
cios dos trabalhadores da empresa Venturelli, no mês de setembro. 
Além disso, a empresa iniciou seu contrato sem garantia de Equi-
pamentos de Proteção Individual (EPIs) para vários trabalhadores, 
principalmente da limpeza, no CT, CCS e o novo prédio do Ladetex.

Em reunião no dia 1º de setembro, entre a PR-3, a Attufrj e a 
representação da Venturelli, denunciamos que os trabalhadores es-
tavam levando as quentinhas que recebiam da empresa para  casa 
para dar aos filhos, pois não haviam recebido vale-alimentação! 
Um verdadeiro absurdo que está gerando pedidos de demissão por 
parte dos trabalhadores, que não têm mais esperanças de futuro na 
UFRJ. Para funcionários de empresas como a Venturelli falta tudo, 
menos supervisores e alguns fiscais de contrato para humilhá-los. 
Ainda por cima, sobra para os trabalhadores a “culpa” pelo não 
pagamento dos salários, pois, segundo a empresa, eles não teriam 
dado seus documentos corretos na hora do contrato.

Não bastasse toda a barbaridade cometida pela empresa, a 
mesma está espalhando pelo CT a versão de que demitiu encar-
regados em meu nome! Isso é uma vergonha e um crime com a 
intenção de covardemente me desmoralizar e também a Attufrj. 
Eu sempre lutei pelos interesses de nossa classe buscando justiça e 
dignidade. Esta causa não é só minha, é de todos nós que sofremos 
com a terceirização na UFRJ.

Os muitos pedidos de demissão feitos pelos trabalhadores nas 
últimas semanas mostram que, ou vencemos as mazelas da ter-
ceirização ou a UFRJ contratará a empresa terceirizada e não terá 
trabalhadores, porque eles estão desistindo da UFRJ. 

Aula de campo do CPV-Sintufrj
A Coordenação de Educação, Cultura e 

Formação Sindical e a  Coordenação Peda-
gógica do Curso Pré-Vestibular do Sintufrj 
realizarão no sábado, dia 17, das 10h às 
14h, uma aula de campo com o professor 
de História Fernando Linhares. A atividade 
faz parte do programa do Intensivão, que 
prepara para as provas do Enem e da Uerj. 

Programação 
Local de encontro – Escadarias da 

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro 
(Alerj). 

 Roteiro – Palácio Tiradentes, Igreja de 
Nossa Senhora do Carmo, Paço Imperial, 
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Chafariz da Praça Quinze (de Mestre Va-
lentim), Igreja de Nossa Senhora do Bon-
sucesso, Ladeira da Misericórdia e Museu 
Histórico Nacional.

Conteúdo – Apresentação do centro 
histórico, suas construções e ocupação; 
fundação da Cidade do Rio de Janeiro; 
mudanças na ocupação do Centro, as re-
formas e panorama da história brasileira.

 Objetivos – Apresentar de forma lúdi-
ca e presencial a história da fundação do 
Rio de Janeiro e o processo de ocupação do 
centro histórico; materializar, através das 
peças do Museu Histórico Nacional, a His-
tória brasileira.

Nota de falecimento
Com pesar informamos o falecimento do aposen-

tado José da Silva, ocorrido no dia 5 de setembro. Ele 
atuou como arquivista na Coordenação de Políticas 
de Saúde do Trabalhador (CPST).  
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ASSEMBLEIA DE 3ª-FEIRA

Fasubra orienta retorno unificado
Mas somente após a assinatura do acordo com o governo. Na UFRJ, categoria decidiu pela 
realização de outra assembleia na quinta-feira, dia 8, no auditório Samira Mesquita

Na mesa de negociação em que foi 
oficializado o termo de acordo da categoria, 
no dia 6, os representantes do Comando Na-
cional de greve (CNG)/Fasubra ouviram do 
secretário de Ensino Superior do Ministério 
da Educação, Josualdo Farias, que, com a 
retirada do abono-permanência, cerca de 17 
mil trabalhadores técnico-administrativos 
em educação e 7 mil docentes das institui-
ções federais de ensino superior podem se 
aposentar no próximo ano.

Corte do abono-permanência pode acelerar 
aposentadoria de 24 mil trabalhadores nas Ifes

bônus para o servidor que optasse por conti-
nuar trabalhando após atingir as condições 
para a aposentadoria e tem valor equivalente 
ao da contribuição para a Previdência Social, 
com o propósito de neutralizá-la.

Junto com a outra medida também 
anunciada pelo governo, de suspensão de 
concursos públicos em 2016, a situação pode 
levar à inviabilidade de muitas atividades, 
como as da própria universidade, com o 
agravamento do déficit de pessoal.

De acordo com a Fasubra, se isso ocor-
rer, a universidade pode fechar as portas de 
áreas estratégicas. Por isso, a projeção dos 
dirigentes da Federação e das entidades de 
base é que no próximo ano será deflagrado 
um árduo período de lutas.  

“É o pior cenário possível. Temos dois mil 
técnicos-administrativos em educação que 
já estão com abono-permanência e poderão 
se aposentar. A intenção é esta: motivar 
a saída e restringir a entrada. Imagina a 

situação que vai ficar a universidade?”, 
pergunta o superintendente de Pessoal da 
UFRJ, André Pereira.

Estágio
A Proposta de Emenda Constitucional 

(PEC) 139/2015, que acaba com o abono-
-permanência dos servidores públicos, faz 
parte do pacote de ajuste fiscal e está no 
Congresso Nacional desde setembro.

Este abono foi instituído em 2003 como 

Na assembleia realizada no dia 6 de 
outubro no auditório do Quinhentão, os 
técnicos-administrativos em educação da 
UFRJ aprovaram a homologação do acordo, 
mas decidiram continuar em greve até que isso 
ocorresse. Uma nova assembleia foi marcada 
para o dia 8, quando então deliberariam pelo 
retorno ao trabalho. Segundo o Comando Na-
cional de Greve (CNG)/Fasubra, a maioria das 
assembleias da categoria país afora também 
deliberaram pela assinatura do acordo.   

Depois da greve mais longa da história da 
Federação – movimento ultrapassou 130 dias 
e registrou a maior adesão das instituições 
da base, inclusive nas ações de mobilização 
–, finalmente no fim da tarde de terça-feira, 
dia 6, o termo de acordo foi assinado pelo 
secretário de Relações do Trabalho do Serviço 
Público do Ministério do Planejamento, Sér-
gio Mendonça, pelo secretário de Educação 
Superior do MEC, Josualdo Pereira Farias, e 
pelos coordenadores-gerais da Fasubra e re-
presentantes do Comando Nacional de Greve.

O termo do acordo assinado, com seus 
anexos e o termo de reposição dos dias 
parados, pode ser consultado na página da 
Fasubra (www.fasubra.org.br).

Avaliações 
Para o coordenador-geral da Fasubra 

Rogério Marzola, o termo de acordo ficou 
aquém das expectativas, resultado da luta 
travada em meio ao quadro de ajuste fiscal. 
Mas um acordo que, a seu ver, minimiza 
perdas e estabelece um calendário para re-
tomada de um conjunto de pontos da pauta, 
para além da malha salarial, aumento de 
benefícios ou do step, relativos à Carreira, 
como capacitação, situação dos cedidos à 
Ebserh e assédio moral. 

Ele destacou também que o termo de 
reposição do período de greve foi assinado 
como ocorreu com as outras categorias, mas 
com uma diferença: “Nosso termo é de repo-
sição de trabalho e não de horas ou dias, um 

esforço no fazer cotidiano para pôr em dia, o 
quanto antes, o trabalho nas universidades 
em todo o país”. Marzola informou ainda 
que os termos serão enviados ao Superior 
Tribunal de Justiça para homologação.

Para a coordenadora-geral da Fasubra 
Léia de Souza Oliveira, sem dúvida essa foi 
uma das mais longas greves da Fasubra e 
vitoriosa: “Fizemos o bom combate, e um 
dos legados desta luta foi a unidade da 
categoria e o esforço na busca de consen-
sos. Não atingimos todos os objetivos, mas 
numa conjuntura tão difícil e numa crise 

econômica e política, só o fato de termos 
coragem e ousadia de lutar já é uma vitória 
da categoria”.

Ela registrou com firmeza que a greve 
se encerra, mas a luta continua pós-acordo 
assinado, visto que o prazo para o aprimora-
mento da Carreira é até maio de 2016. “Até 
lá”, disse, “temos que resolver as demandas 
da Racionalização, a garantia de vagas na 
graduação e na pós-graduação e a portaria 
de afastamento do técnico-administrativo 
em educação poder estudar”.   

Na avaliação da dirigente, “esse acordo 

abre para a continuidade da caminhada”: 
“Temos vários elementos, mas vai depender 
da unidade e da mobilização da categoria 
para aferirmos resultados positivos à frente”. 

Ivanilda Reis, integrante do CNG e 
que representou na mesa o coordenador-
-geral, avaliou que a categoria fez uma 
greve forte: “Temos muito orgulho de ter 
na base lutadores. Entendemos que a luta 
não acaba aqui, pois na universidade a 
nossa luta é diária. Parabéns à base, que 
respondeu ao chamado e fez uma grande 
greve”, concluiu. 

REUNIÃO entre o CNG/Fasubra, MEC e Planejamento que resultou na assinatura do termo do acordo da categoria

IVANILDA Reis ROGÉRIO Marzola LÉIA de Souza Oliveira
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AVALIAÇÕES

“Vitória ou derrota?”
Categoria faz um balanço dos mais de quatro meses de greve na assembleia no dia 6

“A gente fez uma greve que tem várias 
vitórias importantes. Primeiro, a UFRJ pa-
rou bem mais que na greve do ano passado. 
Houve várias pessoas novas no comando de 
greve, que trabalhou de maneira unitária. 
Não tivemos ganhos econômicos que querí-
amos, mas arrancamos o que conquistamos 
com o governo, a mídia e a sociedade dizen-
do que não tinha que dar nada. Se a gente 
achar que sempre que fazemos greve vamos 
ganhar tudo, então a maioria das greves na 
história foram derrotadas. É fácil dizer que 
todo mundo no movimento estava errado e só 
a “minha corrente” estava certa. Se a gente 
não tiver coragem de disputar, ir à  assembleia 
ganhar apoio e ir à base ganhar a maioria, o 
movimento sindical não avança junto. Mas a 
gente deu um banho nisso e fizemos muito 
bem atos vitoriosos. Barramos o Sisu! Não 
existe luta só em campanha salarial; exis-
te luta no dia a dia. Até a próxima vitória”, 
despediu-se da greve Rafael Coletto.

JOSÉ Caetano

PAULO Marinho

RAFAEL Coletto

GERLY Miceli

ANTÔNIO Cesar Alves

FRANCISCO Carlos 

RODRIGUES Martins

VALDENISE Pinheiro

ROGÉRIO Batista 

Fotos: Renan Silva

“Somos guerreiros. Se tivéssemos que man-
ter a greve, manteríamos. Mas temos responsabi-
lidade com a categoria. A assinatura do acordo 
é uma orientação nacional e isso tem que ser 
levado a sério. O governo fez de tudo para mano-
brar a nossa greve e engessar o movimento sin-
dical por quatro anos, mas nós conseguimos um 
acordo em dois anos. Porém, temos que conti-
nuar mobilizados porque o governo vem com 
novos ataques. O abono-permanência é um de-
les. Tenho convicção que a categoria mobilizada 
vence a resistência do governo em recurar nas 
medidas que prejudicam os servidores públicos 
federais”, disse Rogério Batista.

 “Aqueles que têm visão observaram que 
tem também pauta econômica a longo pra-
zo. Todos os itens têm data marcada. Isso é 
um avanço e uma vitória para a categoria e o 
movimento, sim, porque a greve foi forte e es-
taremos na próxima trincheira para o combate 
novamente”, afirmou Paulo Marinho.

 “Esse, com certeza, não é o acordo dos 
nossos sonhos, mas não tínhamos mais per-
nas. E há um problema sério que temos que 
refletir: o CNG somente conseguiu fazer uma 
contraproposta no fim de agosto. Mas aos 20 
dias da greve já se tinha a ideia da proposta do 
governo de reajuste em quatro vezes, que foi re-
chaçada por toda a base da Fasubra e do serviço 
público. A gente tem que parar para pensar”, 
observou Gerly Miceli.

“A gente sai com sentimento de vitória por-
que conseguimos pôr a greve na rua. A UFRJ 
esteve na vanguarda dessa greve, mesmo com 
erros e acertos. A gente não lutou apenas contra 
o governo, mas contra uma conjuntura nacio-
nal adversa, os parlamentares e um cenário 
que aponta para um caminho de crise insti-
tucional. Por isso sabíamos que não seria fácil 
arrancar algo do governo. Mas conseguimos 
pela força da nossa mobilização. Soubemos lu-
tar pelos nossos direitos. Continuaremos firmes 
nos nossos propósitos ”, refletiu José Caetano, 
que apoiou a saída unificada da greve.

“Acho que esta foi uma das melhores 
greves que fiz na UFRJ. Conseguimos ver 
companheiros fechando sua sessão e partici-
pando das assembleias. Não tivemos ganho 
muito grande, mas conseguimos quebrar a 
espinha do governo e conseguimos que pa-
gue o reajuste em dois anos e não em qua-
tro anos como pretendia. Acho que somos 
vitoriosos, mesmo não tendo conquistado 
exatamente o que queríamos. O que faltou, 
talvez, não chegarmos com uma contrapro-
posta na cartola para jogar na mesa”, ava-
liou  Antônio Cesar Alves.

“A gente tem que analisar à luz dos fatos, 
como a possibilidade de perdas com ajuste 
fiscal do governo. Não acho o melhor acordo, 
mas está dentro do que foi possível. É o início 
de debate com possibilidade de ganho”,  disse 
Francisco Carlos.

 “Essa minuta pode ser dividida em três 
tempos: O não é o que não está escrito: 30 ho-
ras, anulação da Ebserh, enquadramento dos 
aposentados, data-base e isonomia de auxílios. 
O sim é um acordo parcelado com um percen-
tual que está abaixo da inflação. E o talvez são 
os demais pontos da pauta, todos acordados em 
greves anteriores. Essa minuta não expressa de 
forma alguma o tamanho da força da nossa 
greve. É um cheque em branco para o gover-
no durante dois anos para aplicar todas as 
medidas de ajustes, inclusive a PEC do abono-
-permanência. A direção da Fasubra nos levou 
a uma greve histórica e nos levou a celebrar 
um acordo que vai nos engessar durante dois 
anos”, afirmou Valdenise Pinheiro.

 “O acordo não foi o que a gente queria, 
mas na minha opinião foi do tamanho da 
greve que a gente fez. Costuma-se depositar nas 
outras pessoas o papel de fazer. A gente obser-
vou isso na greve. Numa greve, tem-se que sair 
do facebook e ir para os atos e outras ativida-
des”, ensinou Rodrigues Martins.



 

Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1138 – 12 a 18 de outubro de 2015 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 5

FIM DA GREVE

Retorno ao trabalho no dia 13
A assembleia de quinta-feira, dia 

8, no auditório Samira Mesquita, 
encerrou o movimento grevista na 
UFRJ, aprovando o retorno às ativi-
dades na terça-feira, dia 13. 

A orientação do Comando Na-
cional de Greve (CNG)/Fasubra foi de  
saída unificada da greve no dia 8, após 
a assinatura do acordo, o que ocorreu 
no dia 6. Mas a categoria na UFRJ 
decidiu prorrogar a volta às atividades 
para se empenhar pela conquista da 
pauta interna junto à Reitoria.  

Comissão de mobilização
A assembleia aprovou que os 

integrantes do Comando Local de 
Greve (CLG)/Sintufrj, que no dia 21 
de setembro participaram da reu-
nião sobre a pauta interna com o 
reitor Roberto Leher, os pró-reitores e 
outros integrantes da Administração 
Central – quando a Reitoria indicou 
a constituição de comissões paritá-
rias para encaminhar as reivindi-
cações –, comporiam a comissão  
de mobilização para dar prossegui-
mento ao debate. 

A primeira tarefa dessa comis-
são, conforme deliberou a assem-
bleia, era conseguir uma reunião 
na sexta-feira, dia 9, com o reitor, 
visando à assinatura do acordo e à 
definição de uma agenda de traba-
lho das comissões.

Reivindicações – Constam da 
pauta interna reivindicações como: 
adoção dos turnos contínuos, com-
bate ao assédio moral, valorização 
dos trabalhadores técnicos-admi-
nistrativos em educação, localização 
do Centro de Convivência e saúde do 
trabalhador.

26,05% – Com apenas uma 
abstenção, a assembleia aprovou a 
proposta de incluir às reivindicações 
da pauta interna em negociação 
com a Reitoria a incorporação dos 
26,05% para toda a categoria. Esse 
índice é uma conquista jurídica do 

Comissão de Mobilização vai à Reitoria, mas não é recebida
Na sexta-feira, dia 9, pela ma-

nhã, a Comissão de Mobilização 
aprovada na assembleia foi até o 
Gabinete do reitor pleitear a assina-
tura do acordo da pauta interna de 
reivindicações da categoria. Como 
se encontrava em uma reunião de 
trabalho, Roberto Leher informou 
que a demanda seria atendida pela 
vice-reitora Denise Nascimento, que 
participava de outra reunião. 

Após mais de duas horas de es-
pera, os integrantes da comissão  
encaminharam um e-mail para a 
secretária do reitor solicitando uma 
nova data para o encontro e foram 
embora sem nenhuma resposta. 

Conteúdo do e-mail
 “Conforme deliberação de as-

sembleia, a Comissão de Mobiliza-
ção esteve no Gabinete do reitor na 
tentativa de se reunir com a vice-rei-
tora. Esperamos até as 12h30, porém 
não foi possível o atendimento, se-
gundo a secretária, porque ela estava 
em reunião. 

Além disso, recebemos, surpre-
sos, uma ata que não corresponde 
ao interesse da categoria, que é ter 
um termo (de acordo) assinado para 
posteriormente instalar as comis-
sões. Nesse sentido, reivindicamos 
uma agenda com o reitor para a Co-
missão de Mobilização, na próxima 

semana (ou seja, esta semana). 
Sugerimos como data terça-

-feira, dia 13, à tarde, na Praia 
Vermelha, ou quarta-feira, dia 14, 
no Fundão.”  

Comissão 
Estes foram os integrantes 

da Comissão de Mobilização que 
estiveram na Reitoria na sexta-
-feira: Adriani Pinheiro, Aluizio 
Nascimento, Francisco de Assis, 
José Caetano Ribeiro, Júlio Cé-
sar da Silva, Leonardo Morgan, 
Luciano da Cunha, Maria Inês 
Guimarães, Paulo César Marinho 
e Rogério Batista.

Sintufrj e refere-se ao Plano Verão de 
1989 (ou URP de fevereiro de 1989).

Foi aprovada também a inclu-
são na pauta interna da luta pela 
manutenção pela UFRJ do Instituto 
Politécnico de Cabo Frio.

Órgãos colegiados – A 
maioria da categoria (apenas sete 
se abstiveram) ratificou a decisão 
de assembleias anteriores de que, 
após a greve, a direção do Sintufrj 
daria continuidade ao processo 
eleitoral de representantes técnico-
-administrativos em educação 
para os órgãos colegiados da UFRJ,  
reivindicando a abertura das ur-
nas para a apuração dos votos. 

Congresso do Sintufrj – A as-
sembleia aprovou, ainda, que a di-
reção sindical realizará o próximo 
congresso da categoria 60 dias após o 
término da greve. Mas como esse pra-
zo seria em dezembro, mês de recesso, 
a maioria dos presentes (apenas cinco 
pessoas se abstiveram) concordou em 
iniciar as reuniões nas unidades para 
eleição dos delegados ao congresso a 
partir de meados de fevereiro de 2016, 
quando também o Sindicato formu-
lará a agenda até a realização do 
congresso.

Manifestações da categoria 
“Me sinto orgulhoso do processo 

do qual fiz parte, do qual também 
me sinto vitorioso. E essa vitória quero 
compartilhar com os caravaneiros-
-aposentados. Vocês foram fundamen-
tais para esta nossa vitória. Foram 
essenciais todos que estiveram nas as-
sembleias e atenderam aos chamados 
do Comando Local de Greve, em espe-
cial os companheiros da Odontologia”, 
afirmou  Celso Procópio.

“Agradeço a vocês, lutadores. 
Nunca tivemos nos nossos movimen-
tos cobertura da mídia como agora, 
com o apoio da  imprensa do Sindi-

cato. A categoria fez por merecer, pois 
realizou atividades no sol, na chuva e 
de madrugada. Trabalhou muito e fez 
uma das melhores greves. Sou grato a 
Deus por fazer parte de uma univer-
sidade que luta por seus ideais”, disse 
Boaventura Souza Pinto.

“Fui uma das pessoas que, com 
orgulho, defendi contra a aceitação da 
proposta do governo, na assembleia 
nos pilotis da Reitoria. Passadas duas 
semanas de inércia à apresentação 
da proposta, os ataques do governo 
Dilma continuaram. E não param”, 
frisou Rafael Medeiros.

“Fizemos uma greve diferente. 
Não conseguimos dobrar a política 
imposta pelo governo. Isso ficou cla-
ro. Mas os técnicos-administrativos 
conseguiram pôr a greve na rua. Mas 
a batalha continua e podemos buscar 
a pauta interna”, propôs Nivaldo Hol-
mes.

Francisco de Assis ponderou que, 
embora o acordo não tenha agrada-
do a nenhuma das forças políticas, 
houve vitórias. “Há  muitos pontos 
relacionados ao aprimoramento da 
Carreira. Conseguimos avançar nas 
negociações, mesmo numa con-
juntura tão adversa. Há muito para 
ser feito, e a diretoria do Sintufrj está  
aberta a todos aqueles que queiram 
construir juntos”, concluiu. 

COMISSÃO aguarda vice-reitora no salão da Reitoria

CATEGORIA vota pelo encerramento da greve

RAFAEL Medeiros

FRANCISCO de AssisCELSO Procópio

BOAVENTURA Pinto

NIVALDO Holmes

Fotos: Renan Silva
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Na segunda-feira, 5 de 
outubro, a comunidade 
universitária da UFRJ foi 

surpreendida com a suspensão 
de todas as atividades no prédio 
principal do Centro de Ciências da 
Saúde (CCS), na Cidade Universi-
tária. O motivo foi o vazamento 
de um elemento químico alta-
mente tóxico – bromo – ocorri-
do no Laboratório de Avaliação e 
Síntese de Substâncias Bioativas 
(LassBio) do Instituto de Ciências 
Biomédicas (ICB), localizado no 
subsolo do bloco B. 

O acidente ocorreu na tarde do 
dia 1º de outubro, mas somente 
quatro dias depois a comunidade 
universitária foi informada a res-
peito, e através de comunicado da 
assessoria de imprensa publicado 
na página oficial da universidade 
na internet. Essa atitude, consi-
derada irresponsável por parte da 
Administração Central, foi muito 
criticada dentro e fora da UFRJ. O 
clima que se instalou foi de inse-
gurança, e teve até quem deixou 
de ir à assembleia geral dos técni-
cos-administrativos em educação 
no auditório do Quinhentão (no 
CCS), na terça-feira, dia 6, por 
medo de contaminação. 

Providências
Segundo o coordenador 

científico do laboratório, Eliezer 
Barreiro, todos os procedimentos 
necessários de segurança foram 
adotados em seguida ao acidente 
e prosseguiram no dia seguin-
te. O laboratório foi lacrado e o 
bloco B interditado para que, na 
segunda-feira, dia 5, fosse feita 
nova avaliação do ambiente. Mas 
para surpresa do professor, na 
segunda-feira as aulas no prédio 
foram suspensas. 

De acordo com Eliezer – que 
divulgou nota de esclarecimentos 
sobre o ocorrido na terça-feira, 
dia 6 –, a quantidade de bromo 
que vazou foi pequena e todos os 
procedimentos foram adotados 
para evitar a contaminação de 
outras áreas da universidade. 

Explicações da decana
Na segunda-feira, dia 5, a 

decana do CCS Maria Fernanda 
Quintela explicou que a decisão 
de interditar o prédio e suspen-
der as aulas foi mais precaução 
do que propriamente exigia a 
extensão do acidente. Além disso, 

Acidente em laboratório do CCS deixa 
insegura a comunidade universitária 
Professor titular do ICB e pesquisador do LassBio garante que o vazamento de bromo 
foi mínimo, e, com a descontaminação do local, não há riscos à saúde de ninguém 

acrescentou, a empresa contra-
tada para realizar a descontami-
nação – a WGRA, que tem mais 
de 20 anos de atuação na área 
ambiental – faria nesse mesmo 
dia todo o trabalho, e, por me-
dida de segurança, determinou 
o retorno às atividades somente 
na quarta-feira, dia 7. Também 
por precaução, o Hospital Uni-
versitário ficou à disposição para 
atender a qualquer caso que fosse 
relatado, o que felizmente não 
ocorreu. “Todas as medidas ado-
tadas foram de segurança. Temos 
que obedecer aos protocolos. E 
procuramos resguardar a todos”, 
afirmou Maria Fernanda.  

Uma pequena ampola de bro-
mo de 10 ml de capacidade foi 
encontrada quebrada dentro de 
uma das geladeiras do laborató-
rio. O bromo é uma substância 
volátil que pode provocar quei-
maduras e corroer a pele. Deve 
ser mantido sob refrigeração e 
manipulado apenas com o uso de 
equipamentos apropriados.  

O pesquisador que a encon-
trou foi ajudado por colegas a 
transferir e lacrar a substância 
em outro recipiente. A ocorrên-
cia foi informada ao coordena-
dor científico Eliezer Barreiro, 
que notificou à Coordenação 
de Biossegurança do CCS e esta 
recomendou o isolamento do 
laboratório. Os vizinhos do labo-
ratório foram avisados. Segundo 
o professor, o incidente foi rela-
tado formalmente à Comissão 
de Biossegurança do CCS e ao 
gabinete do diretor do ICB com 
cópia para as autoridades uni-
versitária do CCS. 

Ampola apareceu 
quebrada na geladeira 

Na avaliação de Eliezer, o 
volume derramado não deve 
ter sido superior a 5 ml. Caso 
tivesse ocorrido contaminação, 
os presentes teriam sentido sen-
sação de ardência nos olhos. E 
acrescentou: “pelo baixíssimo 
nível de contaminação é que 
entrei sem proteção no ambiente 
e não senti nenhuma irritação 
nos olhos”. Ele também expli-
cou que o laboratório tem pres-
são negativa de ar, de modo que, 
mantido fechado e com exausto-
res ligados, não há saída de ar 
possível para os corredores do 
bloco B.

No dia seguinte ao aciden-
te, bombeiros inspecionaram 
o local sem qualquer equipa-
mento de proteção, pois não 
havia sinais de contaminação. 
O Grupamento de Operações 
com Produtos Perigosos do 
Corpo de Bombeiros foi mo-
bilizado para abrir a geladei-
ra e isolá-la. Segundo Eliezer, 
Walter Carvalho, da Segurança 
do Trabalho, e a Brigada de In-
cêndio do CCS testemunharam 
que ele entrou no laboratório 
sem necessidade de proteção. O 
professor informou ainda que 
a empresa especializada WGRA 
avaliou o ambiente na presença 
de vários técnicos da Decania 
do CCS e do Instituto Estadual 
do Ambiente (Inea) e de profes-
sores do LASSBio, que constata-
ram a inexistência de perigo. CORREDOR do bloco B

MARIA Fernanda Quintela

GELADEIRA  do  bromo

Fotos: Renan Silva
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O Centro de Ciências da Saúde 
(CCS) reúne 24 unidades 
acadêmicas e órgãos suple-

mentares, sendo 5 faculdades-es-
colas, 13 institutos (seis deles com 
atendimento hospitalar), 3 núcleos 
e 4 hospitais. Possui 348 laborató-
rios que são referência nacional em 
pesquisas nas áreas de neurociên-
cias, terapias regenerativas, célu-
las-tronco, biologia do desenvol-
vimento, fisiologia (endócrina, 
renal e cardíaca), microbiologia 
(ambiental e parasitária), gené-
tica (estudos cromossomiais), 
ecologia e saúde coletiva, desta-
cando-se o Laboratório Cenabio, 
que possui um aparelho de Res-
sonância Magnética Nuclear de 

Durante três dias (5, 6 e 7) 
a Portaria Principal e o Setor de 
Triagem do Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (HUCFF) 
foram transformados em quartel-
-general de profissionais de saúde 
na luta contra o câncer de mama. 
Cerca de 400 pessoas participa-

Mais de 300 laboratórios estão instalados no CCS

Até há bem pouco tempo, a 
proteção dos que trabalhavam 
em ambientes de risco ficava a 
cargo dos servidores e não da 
universidade. Professores e téc-
nicos-administrativos compra-

9,7 tesla, sendo o único aparelho 
instalado em uma universidade 
federal no território nacional.

LassBio tem 21 anos
De acordo com a definição 

publicada em seu site, o Labo-
ratório de Avaliação e Síntese de 
Substâncias Bioativas (LassBio) é 
responsável por pesquisas em Quí-
mica Medicinal – área do conhe-
cimento farmacêutico essencial à 
inovação terapêutica –, pela capa-
citação de jovens pós-graduandos, 
doutores, mestres e pós-doutores e 
por revisões em periódicos indexa-
dos específicos de Química Medici-
nal ou não, de elevados índices de 
impacto, além de patentes nacio-

nais e internacionais, entre outras 
responsabilidades.

Em abril deste ano o labo-
ratório comemorou 21 anos de 
existência, tendo sido pioneiro 
na construção do conhecimento 
novo em Química Medicinal no 
Estado do Rio de Janeiro, con-
quistando posição de reconhe-
cida excelência nesta disciplina 
no país, com inserção interna-
cional. Promoveu vários even-
tos nacionais e internacionais 
– dentre os quais se destacou 
Escola de Verão em Química 
Farmacêutica Medicinal (para 
difundir a química medicinal) 
–, que em 2014 atingiu sua vi-
gésima edição ininterrupta.

“Precisamos de recursos para garantir a realização de pesquisas e a integridade física de todos os envolvidos”

HUCFF faz maratona contra o câncer de mama

ram das atividades programadas. 
O Outubro Rosa no hospital 

universitário foi organizado pela 
Comissão de Direitos dos Pacien-
tes, equipes médicas e de enfer-
magem da unidade, e contou 
com a participação de alunos da 
residência multiprofissional e da 

Este é o slogan adotado para 
o Outubro Rosa pela Sociedade 
Brasileira de Mastologia (SBM). 
O objetivo é alertar a população 
que a cirurgia da reconstrução 
mamária imediata não é vaidade, 
mas um direito de todas as mulhe-
res que passam pelo processo de 
mutilação devido ao tratamento 
da doença. Apesar disso, segundo 
a Rede Goiana de Pesquisa em 
Mastologia, apenas 29,2% das pa-

“Nenhuma mulher sem mama”
cientes brasileiras submetidas à 
mastectomia pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS) tiveram acesso à 
reconstrução em 2014.

Embora a reconstrução mamá-
ria tenha aumentado no período de 
2008 a 2014 de 15% para 29,2%, 
cerca de 7,6 mil mulheres tratadas 
pelo SUS em 2014 não puderam ser 
beneficiadas pela Lei nº 12.802, que 
estabelece a reconstrução mamária 
como procedimento obrigatório 

no mesmo ato no qual foram 
retiradas as mamas. Segundo o 
presidente da Sociedade Brasilei-
ra de Mastologia, Ruffo de Frei-
tas Júnior, esse deve ser o foco: a 
necessidade de ampliar o número 
de cirurgiões disponíveis para fa-
zer a reconstrução das mamas. 
“A mulher brasileira não merece 
ficar sem acesso à reconstrução 
imediata”, afirma o presidente da 
SBM para o site da entidade.

LABORATÓRIO onde ocorreu o acidente com o bromo

VERA da Silva, funcionária do Serviço de Treinamento 
e Desenvolvimento (DRH/HUCFF), um exemplo de luta 
e superação ao vencer  o câncer de mama, ao lado da 
coordenadora sindical Ana Célia

DIRIGENTES sindicais Delma Dutra e Celso 
Procópio na palestra do médico Afrânio 

PACIENTES recebem cuidados de 
beleza das profissionais da Faetec-Ilha 

Fotos: Renan Silva

OUTUBRO ROSA

vam equipamentos de proteção 
individual (EPI), como jalecos, 
e faltavam os equipamentos de 
proteção coletiva (EPC), que de-
veriam ter manutenção garanti-
da pela verba das pesquisas.

Com o corte de verbas para as 
universidades federais e a Edu-
cação em geral, redobra a preo-
cupação do Sintufrj com a segu-
rança e as condições de trabalho 
dos técnicos-administrativos em 

educação e dos docentes na uni-
versidade como um todo, mas 
principalmente no CCS, onde se 
concentram a maioria dos labo-
ratórios. É também nossa obriga-
ção garantir a integridade física 

dos alunos. Portanto, temos 
que unir forças para obrigar o 
governo a assumir sua respon-
sabilidade com as Ifes. 

Diretoria do Sintufrj

Liga de Ginecologia.  
No segundo dia do evento, 

após a abertura feita pelo diretor 
do hospital, Eduardo Côrtes, o 
chefe do Serviço de Ginecologia, 
médico Afrânio Coelho de Olivei-
ra, fez um apanhado da incidên-
cia do câncer de mama no Rio de 

Janeiro e no restante do país. 
Também colaboraram com 

a iniciativa do HUCFF voluntá-
rios da Associação Brasileira de 
Apoio aos Pacientes com Câncer e 
da Associação de Apoio à Mulher 
Portadora de Neoplasia.

Dia da Beleza – No últi-

mo dia da programação, pro-
fissionais da Faetec da Ilha do 
Governador transformaram um 
espaço destinado ao evento em 
salão de beleza, e as pacientes 
que quiseram cortaram cabelo, 
fizeram maquiagem e pintaram 
as unhas. 
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Depois que o estudante Marlon 
Ricardo foi baleado durante assal-
to no campus do Fundão no fim 
de setembro, a Prefeitura Univer-
sitária divulgou nota informando 
as providências que tomaria para 
estancar a ação de criminosos 
na universidade. Mas passados 
mais de 10 dias do ocorrido, a 
reportagem do Sintufrj percorreu 
à noite a Cidade Universitária e 
constatou que não há reforço de 
patrulhamento conforme pro-
metido pelo prefeito Paulo Mário 
Ripper. Estudantes e trabalhadores 
ouvidos pelo Sintufrj cobram a 
presença dos agentes da Divisão 
de Segurança (Diseg) nos pontos 
de ônibus.

Cadê o patrulhamento? 
 “A Educação Física, o CCS e o 

Hospital Universitário são lugares 
mais vulneráveis. Mas antiga-
mente até no CT tinha veículo 
da Diseg, mas não vemos mais 
os seguranças por aqui”, disse 
a estudante de enfermagem Ana 
Cecília da Silva. 

Luciene Cunha mora na Vila 
Residencial há 14 anos e traba-
lha no CT. Ela costuma pegar o 
ônibus no ponto do Burguesão, 

CIDADE UNIVERSITÁRIA

Falta de segurança no campus 
impõe medo à comunidade 

Falta investimentos da universidade na Diseg

 “Estamos sucateados, sem instalações e equipamentos adequados. Nos 
últimos quatro anos, não houve investimentos da Administração Central na 
Diseg. Quanto mais o tempo passa, mais o nosso material humano sofre 
um declínio natural de sua capacidade física e por conta de esvaziamento 
do setor pelas aposentadorias. A Diseg está com a sua capacidade humana, 
instalação física e equipamento esgotados. Não houve renovação”. Esse 
balanço foi feito pelo coordenador de Segurança Robson Gonçalves e pelo 
supervisor de plantão Jorge Vinícius de Freitas. Eles esperam que a atual 
gestão da universidade invista na Divisão.

Segundo eles, a soma desses fatores e o período de greve na universidade 
dificultaram o trabalho da Diseg nos campi. Além disso, as rondas ostensivas,  
que eram realizadas em pontos fixos, deixou de existir. “Há um ano tínhamos 
um serviço de patrulhamento extraordinário, com seis a sete viaturas na rua 
em ronda em pontos fixos de dia e de noite, mas isso foi cortado. Dava um 
resultado muito positivo. Esta visibilidade é que a comunidade está sentindo 
falta”, acredita Robson Gonçalves. Eleito recentemente para a função, ele 
acrescentou que a equipe está esperançosa por uma administração positiva 
em relação à segurança na UFRJ. Tanto pela melhoria das condições de 
trabalho como pela melhoria da segurança para a comunidade. 

Atualmente a Divisão conta com 102 vigilantes. “Se nada for feito, 
daqui a 10 anos não haverá mais Diseg, porque não haverá mais vigilante 
da universidade. A maioria dos companheiros tem em média 55 anos de 
idade e tempo para se aposentar. Estamos no esvaziamento e caminhando 
para a extinção. Sem ação política de todas as universidades, a opção final 
será a terceirização completa e a Polícia Militar”, alertou Jorge Vinícius.

“Algumas mudanças estão acontecendo. Precisamos acreditar que a 
nova gestão tem realmente propostas de melhoria da Diseg, e esperamos 
que realmente aconteça. Com isso, consequentemente haverá melhora na 
sensação de segurança em todo o campus. Muitas boas propostas partiram 
da Diseg”, explicou o coordenador. A posição da Prefeitura Universitária 
sobre o tema não será informada à comunidade universitária porque o 
prefeito Paulo Mário Ripper não respondeu à solicitação de entrevista do 
Jornal do Sintufrj.   

Ações que serão postas em prática pela Prefeitura e Diseg

A Cidade Universitária tem cinco milhões de metros quadrados e seu 
campus, que é aberto, é circundado pelo conjunto de Favelas da Maré. O 
aumento da população de rua, mais precisamente de usuários de crack, 
nas imediações do campus é o mais novo fator de insegurança enfrentado 
pela comunidade universitária. Eles entram na universidade a qualquer 
hora do dia e da noite. 

O ponto de ônibus próximo à Diseg, na saída da Avenida Brasil, é um 
dos locais onde os usuários costumam transitar. O local é evitado por estu-
dantes e funcionários, mas ainda tem corajosos que se aventuram a esperar 
a condução à noite ali. 

O coordenador de Segurança da Diseg disse que foi firmada parceria entre 
as Prefeituras do Rio e da Cidade Universitária para realizar um acolhimento, 
com acompanhamento da Diseg, dos usuários de drogas e moradores de 
rua. Com isso, ele acredita que a abordagem dessa população e suas ações 
serão reduzidas no campus. A ação começará no fim deste mês.    

Outra medida a ser adotada, segundo Robson Gonçalves, e que está fun-
cionando em caráter experimental tem a ver com a parceria entre Prefeitura 
Universitária, Diseg e 17º Batalhão de Polícia Militar.  “O objetivo é dar uma 
resposta rápida à comunidade e evitar que o delito ocorra. Nossas câmeras 
filmam 90% do que acontece na universidade, e por WhatsApp, informa-
mos ao quartel da PM o que visualizamos de estranho à nossa rotina. Esse 
procedimento está em fase experimental”, explicou. Ele disse que no futuro 
pretendem estender à comunidade universitária o contato da rede social. 

Além das ações previstas, o coordenador da Diseg orienta que é preciso 
haver conscientização da população universitária em não se expor facilmente. 

em frente à Faculdade de Letras, 
ou ir andando. Mas ultimamente 
tem esperado a condução, porque 
não vê patrulhamento no campus. 
“Nem tem mais patrulha da Diseg 
e da Polícia Militar no ponto como 
antes. Lá na Vila tá pior ainda. Acho 
que a segurança tá zero. Estamos 
ao deus-dará”, queixou-se. 

Vanessa Silva cursa licenciatura 
em Física das 18h às 21h50 e costu-
mava pegar seu ônibus em frente ao 
CT. Mas como o local se transformou 
em refúgio dos usuários de crack, 
ela mudou para o ponto do Bur-
guesão. “A segurança é precária, 
sempre tem assalto. Raras vezes 
vejo o carro da Diseg. Já corri de 
tentativa de assalto e já vi gente 
sendo assaltada. Eles saem do 
buraco da Linha Amarela e fogem 
pelos fundos do estacionamento do 
CT. É tudo muito rápido, chegam 
e encostam na pessoa e saem cor-
rendo. Por isso mudei de ponto”, 
contou. 

“A segurança tá muito ruim, 
principalmente à noite. Pela ma-
nhã é mais seguro, mas também 
é complicado. Tem muito roubo 
e não sei o motivo. Também a 
Polícia Militar não é segurança 
para nós, temos muitas restrições”, 

declarou o estudante de Educação 
Física Rafael Teixeira. 

Nos arredores do Hospital 
Universitário Clementino Fraga 
Filho, que é caminho para o BRT, 
os assaltos preocupam os que pro-
curam atendimento na unidade. 
“É toda hora (os assaltos). Não 
temos segurança nenhuma. Pode 
perguntar pra qualquer um”, falou 
a mãe de uma paciente internada, 
que seguia a pé para o terminal do 
BRT após as 19h e que não quis se 
identificar. 

No ponto de ônibus em frente 
à Escola de Educação Física e 
Desporto a estudante de pós-gra-
duação em química de produtos 
naturais Tatiane Carvalho disse 
que não sai sozinha da unidade. 
“Estudo aqui desde 2008. Para 
mim piorou a segurança de uns 
dois anos para cá. Procuro não 
andar  sozinha”.

 No Alojamento Estudantil 
da UFRJ é uma correria quando 
o ônibus chega. Os estudantes 
evitam ir caminhando até o CCS, 
ao prédio da Educação Física e 
ao Restaurante Universitário por 
medo de assalto. Nesse trecho, bem 
deserto do campus, o estudante 
Marlon foi assaltado. 

PREFEITURA CT

REITORIALETRAS

ALOJAMENTO

OPINIÃO
O último concurso público para 

vigilantes ocorreu na década de 1980. 
De lá para cá não houve reposição 
para as aposentadorias e falecimentos. 
A intenção do governo é acabar com 
alguns cargos na carreira dos técnicos-
-administrativos em educação, entre 
os quais o de vigilante patrimonial, 
porteiro e recepcionista. O Sintufrj de-
fende a abertura imediata de concurso 
pelo RJU para esses cargos.

Como segurança é um tema impor-
tante para toda a categoria, o próximo 
seminário nacional sobre segurança 
nas Ifes será realizado na UFRJ com o 
apoio do Sintufrj.  


