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A Fasubra recomenda que 
na quarta-feira, quando é co-
memorado o Dia do Servidor 
Público, os trabalhadores nas 
bases, sob a liderança de seus 
sindicatos, realizem atos uni-
ficados em defesa do serviço 
público e contra os cortes de 
verbas para a Educação. 

Como não foi possível unir 
as entidades para organização 
de uma atividade de rua, a di-
reção do Sintufrj programou 
a realização de um debate 
sobre um assunto de muita 
importância para a categoria, 
que é a Funpresp. 

O debate reúne especialis-
tas no tema da Pró-Reitoria 
de Pessoal e da direção da 
Fasubra. Será na própria 
quarta-feira, dia 28, às 14h, no 
auditório Samira Mesquita, 
na Reitoria. 

Página 3

28 de outubro: Dia Nacional em 
Defesa dos Serviços Públicos

“Nenhum país funciona sem seu quadro de servidores públicos, responsáveis pelos 
diversos serviços à disposição dos cidadãos da sociedade. Atender a população com 
qualidade e dedicação deve ser sempre a meta destes trabalhadores, como ocorre na 
maioria das vezes – com raras exceções – nos órgãos, empresas e instituições federais, 
estaduais e municipais. O que não é comum é o reconhecimento, por parte dos governos, 
da importância dos profissionais nas instâncias públicas para o cumprimento das metas 
político-sociais. 

Há políticos, inclusive, que tentam agradar a seu eleitorado desmoralizando o servidor 
público, e, outros, que trabalham pelo desmonte do Estado brasileiro, como fiéis servi-
çais das elites que não admitem que a massa de trabalhadores tenha acesso a educação 
pública de qualidade, por exemplo, além de almejarem aferir mais lucros privatizando 
as empresas e os serviços públicos. 

Nós, trabalhadores em educação da maior universidade federal do país, temos no 

Sempre dispostos para a luta
nosso histórico de lutas a defesa intransigente da educação e da saúde pública e de 
qualidade. Assim como, há décadas, defendemos o direito da nossa categoria participar 
com igualdade nos órgãos de decisão da instituição. Porque temos consciência de que 
sem a nossa mão de obra e o nosso empenho na realização das tarefas a UFRJ não fun-
ciona. Por isso, lutamos pela conquista da capacitação, pois sabemos que qualificação 
é fundamental para a realização, com eficácia, do nosso trabalho.

E para quem ainda acha que o Brasil põe funcionários públicos pelo ladrão, uma 
informação: o Estado brasileiro emprega pouco mais que 10% do mercado de trabalho. 
Na Noruega e na Dinamarca, pelo menos um de cada três trabalhadores é funcionário 
público. Na América do Sul, o Chile, que é apontado como modelo de eficiência no setor 
público, emprega uma parcela do seu mercado 50% maior que o nosso país.     

A diretoria do Sintufrj 
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DOIS PONTOS

 Mamografia – anualmente 
após os 40 anos.

 Exame clínico das mamas 
– a partir dos 20 anos como parte 
do atendimento médico integral 
da mulher.

  Autoexame – mensalmente, 
de sete a dez dias após o início da 
menstruação, quando as mamas 
estão menos sensíveis. Para as mu-
lheres que não menstruam mais, 
deve-se escolher um dia no mês.

 Ultrassonografia – é indi-
cada em casos específicos como 
exame complementar, particu-

Adesão ao plano Amil Saúde
Do dia 3 a 25 de novembro, 

estará aberto o prazo para ade-
são ao plano Amil Saúde do Sin-
tufrj. Horário de atendimento: de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 
17h, na sede do Sindicato (Fun-
dão); de segunda a sexta-feira, 

I Café Científico do Serviço 
de Material Esterilizado

No dia 10 de novembro, das 
8h30 às 13h30, no auditório 
Halley Pacheco, no 8º andar do 
Hospital Universitário Clementi-
no Fraga Filho (HUCFF), o Serviço 
de Material Esterilizado (Seme) 
realizará o evento denominado I 
Café Científico do Seme, com de-
bates sobre os seguintes temas: “O 

Calendário de atividades 
da Fasubra em novembro

10/11 – Reunião ordinária do Fórum das Entidades Nacionais dos 
Trabalhadores da Área de Saúde (Fentas).

11 e 12/11 – Reunião ordinária do Conselho Nacional de Saúde (CNS).
17/11 – Reunião ordinária da Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (Conaes).

das 8h às 16h, na subsede da Praia 
Vermelha; e às segundas, quartas e 
sextas-feiras, das 9h às 17h, na sub-
sede do IFCS.  

Para quem já faz parte do 
plano, o reajuste anual foi de 
13%, a vigorar de outubro/2015 a 

setembro/2016.
Quem aderir ao plano poderá 

utilizá-lo a partir de 1º de dezem-
bro de 2015. Outras informações 
no Setor de Convênio do Sintufrj 
pelos telefones (21) 3194-7102 e 
3194-7103.  

papel do enfermeiro de CCIH na 
CME/Biossegurança (Programa 
RDC48)”; “Métodos de Limpeza 
no CME”; “Monitoramento e 
Validação do Processo de Esteri-
lização” e “Sistema de Barreira 
Estéril”. As inscrições podem ser 
feitas na página www.strattner.
com.br/cafe.

 Consuni repudia assédio criminoso a Mauro Iasi
O Conselho Universitário da 

UFRJ aprovou, na sessão do dia 
22 de outubro, nota de desagravo 
ao professor adjunto da Escola de 
Serviço Social Mauro Iasi, pelo 
assédio criminoso que vem sendo 
alvo e em defesa à liberdade na 
atividade de formação de docen-
tes e técnicos-administrativos em 
educação da UFRJ. 

O professor, que é membro do 
Comitê Central do PCB, está sendo 
vítima de manifestações raivosas 
e até de ameaças contra sua inte-
gridade física e da família, pelas 
redes sociais, após a manipulação 
de um vídeo gravado em congres-
so do qual participou em junho, 
em que utiliza numa análise de 
conjuntura, um poema de Bertolt 
Brecht (“Perguntas a um bom 
homem”). A versão manipulada 
de menos de dois minutos do con-
texto original tenta fazer entender 
que Iasi incitava a violência física 
contra conservadores.

“Não foi a análise de conjun-

tura em si, coisa mais complexa 
e que exige certa cultura política, 
mas o poema citado ao final que 
despertou a ira dos conserva-
dores, atentos ao espaço virtual 
da luta de classes”, descreveu o 
próprio professor no blog da Boi-
tempo, onde comenta: “Procurei 
recuperar, como fecho de minha 
fala, a ideia de que não devemos 
nos iludir, nem com as artima-
nhas governistas e muito menos 

com o canto de sereia da direita 
golpista”.

Em nota, a Associação Nacio-
nal dos Docentes exige, do poder 
Judiciário, a apuração dos fatos e a 
punição dos responsáveis. O Con-
selho Universitário da UFRJ ma-
nifestou também seu “repúdio ao 
assédio criminoso e covarde que 
vem sendo alvo o professor Mauro 
Luís Iasi e o apoio e solidariedade 
ao professor e à sua família”.

PROFESSOR Mauro Iasi

Principais 
recomendações sobre  
o câncer de mama

larmente em mulheres jovens, 
à procura de cistos ou nódulos 
ou, ainda, para diferenciá-los. 
Também permite orientar proce-
dimentos como punções e biopsias.

Dicas de hábitos 
de vida saudáveis

 Tenha uma dieta alimentar 
saudável, com variedade de frutas, 
legumes e verduras. Diminua o 
consumo de produtos que tenham 
gordura animal.

 Faça um prato bem colo-
rido. Pratique atividades físicas. 

Pelo menos quatro a cinco horas 
semanais, em intensidade leve ou 
moderada, desde que não exista 
contraindicação.

A obesidade é uma doença 
relacionada principalmente aos 
maus hábitos alimentares e ao 
sedentarismo. O excesso de peso 
aumenta os riscos de desenvolvi-
mento de tumores no organismo.

 Evite o consumo de cigarro 
e bebidas alcoólicas. Não faça uso 
de hormônios e anticoncepcionais 
sem o devido acompanhamento 
médico.

Nota da Reitoria contra 
o fim do princípio 
constitucional da gratuidade 
na educação pública

A Proposta de Emenda Consti-
tucional Nº 395-B objetiva alterar o 
Inciso IV do Artigo 206 que dispõe 
sobre a gratuidade da educação 
nos estabelecimentos oficiais. Caso 
aprovada, significará o fim de um 
dos pilares da Nação: a gratuidade 
da educação pública. Trata-se de 
uma atitude antirrepublicana e an-
tidemocrática que abrirá caminho 
para a generalização da cobrança 
de taxas e mensalidades nos es-
tabelecimentos públicos do país, 
em todos os níveis e modalidades. 
Em outros países que destruíram 
a educação pública foi exatamen-
te assim: amparados em discur-
sos processuais votaram emendas 
constitucionais e retiraram direitos.

A aprovação da PEC enterra o 
princípio republicano da igualdade 
de todos na rede pública, visto que, 
com sua aprovação, terão priorida-
de no acesso à educação pública os 
clientes que podem pagar pelo que 
deveria ser um direito universal. A 
PEC transformará a educação em 
um serviço, deixando de ser um de-
ver do Estado.

Uma alteração constitucio-
nal dessa envergadura provocará 
um grave retrocesso no futuro da 

pesquisa no Brasil, pois ao abrir a 
possibilidade de obter recursos no 
mercado, através de cobrança de 
mensalidades, as já insuportáveis 
restrições orçamentárias irão se 
agravar, acelerando a degradação 
da infraestrutura nas universidades 
públicas e desonerando o Estado de 
um dos seus principais deveres.

O princípio da gratuidade é um 
patrimônio da Nação. O Brasil pos-
sui uma robusta e abrangente pós-
-graduação em virtude da desvin-
culação da educação pública com 
a ideia de racionalidade mercantil. 
Graças ao princípio constitucional 
da gratuidade, milhões de jovens 
concluíram cursos de graduação 
de alta qualidade em virtude dessa 
conquista cidadã, agora ameaçada.

A reitoria exorta as/os senhoras/
es parlamentares a considerar os 
valores e princípios democráticos e 
republicanos que orientaram a ela-
boração do mencionado Art. 206 da 
Constituição Federal, votando contra 
a quebra do princípio da gratuidade.

Rio de Janeiro, 
20 de outubro de 2015.
Roberto Leher
Reitor
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FUNPRESP

REUNIÃO NA BASE

 

         

Balanço da greve, ameaça ao 
abono-permanência e aos 26,05% 
e organização da categoria nos lo-
cais de trabalho foram os assuntos 
discutidos pelos coordenadores do 
Sintufrj Aluízio Paulino, Luciano 
da Cunha e Nivaldo Holmes com os 
trabalhadores do Instituto de Neu-
rologia Deolindo Couto (INDC) na 
reunião de quarta-feira, dia 21. 

Abono-permanência – “O 
abono foi suspenso?”, perguntou 
uma funcionária aos coordena-
dores do Sintufrj, sintetizando 
a preocupação da maioria com 
a possibilidade de extinção do 
benefício.

O abono-permanência é um 
bônus para aqueles que optam por 
continuar trabalhando após atingir 
condições para aposentadoria. Sua 
extinção, que afetaria cerca de 101 
mil servidores, foi anunciada pelo 
governo para economizar R$ 1,2 
bilhão no Orçamento de 2016.

Segundo Jane Callegari, chefe 
do setor de Recursos Humanos do 
INDC, levantamento feito recente-
mente na unidade revelou que cer-
ca de 40% dos funcionários pode-
riam se aposentar, o que agravaria 
ainda mais a situação já crítica de 
falta de profissionais. “Se o abono 
acabar, será uma avalanche (de 
solicitações de aposentadorias)”, 
alertou a técnica-administrativa.

O coordenador sindical Ni-

A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal 
(Funpresp) já é uma realidade para boa parte dos trabalhadores do Legislativo 
e do Poder Executivo. Na UFRJ, assim como em outros órgãos e instituições, 
os ingressos após o dia 2 de fevereiro de 2013, quando foi aprovado o plano 
de benefícios da Funpresp, não têm direito à aposentadoria integral se não 
aderirem ao plano de seguridade. 

Será isso mesmo? Afinal, o que é a Funpresp? Para esclarecer as dúvidas a 
respeito e para que a categoria possa fazer sua opção consciente (a adesão à 
Funpresp é voluntária), o Sintufrj realizará na quarta-feira, dia 28, às 14h, 
no auditório Samira Mesquita (antigo Salão Azul da Reitoria), debate sobre 
o tema com quem sabe do assunto. 

Os palestrantes convidados são: o coordenador da Fasubra, Lucivaldo Alves, e 
os técnicos-administrativos da Subcoordenação de Remuneração e Benefícios da 
Pró-Reitoria de Pessoal Ronaldo Carvalho Fasano e Leonardo Murelle.

Sintufrj se reúne com os trabalhadores do INDC para 
discutir demandas e esclarecer dúvidas sobre o acordo

valdo Holmes tranquilizou os 
trabalhadores informando que 
são muitas as etapas a serem 
cumpridas até a intenção do 
governo se concretizar. A proposta 
chegou ao Congresso Nacional em 
setembro sob a forma de Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 
nº  139/2015. 

Acordo – Nivaldo também ti-
rou dúvidas sobre o acordo assinado 
pela Fasubra pelo governo, fruto da 
última greve. Ele fez uma síntese 
dos ganhos: reajuste para agosto 
de 2016 de 5,5% e para janeiro de 
2017, de 5%; reajuste de benefícios 
a serem pagos a partir de janeiro 
de 2016 (22,8% para o auxílio-
-saúde, diferenciado por idade e 
faixa salarial; auxílio pré-escolar, 
cujos valores atuais variam de R$ 
66,00 a R$ 95,00, passou para R$ 
321,00 e o auxílio-alimentação, que 
passa de R$ 373,00 para R$ 458,00); 
aumento do step em janeiro de 2017 
(diferença entre padrões de venci-
mento) de 3,8% para 3,9% – que 
representa um reajuste ainda maior 
para as classes que se aproximam 
do teto da tabela.

Segundo o coordenador, há 
casos de servidores no final da 
Carreira que o ganho (somados 
todos os reajustes) pode chegar a 
quase dois mil reais.

Ações judiciais – Os coor-
denadores informaram sobre a 

tramitação de ações judiciais, prin-
cipalmente as que representam 
ganhos nos contracheques. Eles 
orientaram os que têm processos 
individuais com o jurídico do 
Sintufrj a entrarem em contato 
com os advogados pessoalmente.

Saúde do trabalhador – Os 
trabalhadores apresentaram dúvi-
das com relação a casos envolvendo 
problemas de saúde no ambiente 
de trabalho. O coordenador Aluízio 
informou que o Sintufrj iria reto-
mar o Grupo de Trabalho de Saúde 
do Sintufrj e dar continuidade à 
discussão com a Coordenação de 
Políticas de Saúde do Trabalhador 
da UFRJ sobre a implementação das 
avaliações dos ambientes de traba-

lho e de uma política de promoção 
de saúde e prevenção.

“Vocês vão fazer reuniões sobre 
isso? É importante. Eu até partici-
po”, se comprometeu Jane Calle-
gari. Na opinião da funcionária, 
“a realização de exame periódico 
na universidade é fundamental”.

Organização por local de 
trabalho – Os coordenadores 
orientaram os servidores a parti-
cipar dos debates que ocorrerão 
das etapas  de organização da 
categoria para participação no 
próximo Congresso do Sintufrj, 
previsto para março, como a 
escolha de representantes das 
unidades, e também para o pro-
cesso de definição dos delegados 

de base para composição de uma 
importante instância da entidade, 
que é o Conselho Sindical de Base.

Eles explicaram que cabe 
aos delegados de base encami-
nhar ao Sindicato as demandas 
dos trabalhadores e também bus-
car a solução   para os problemas 
locais. Mas os funcionários do 
INDC estão antenados, e com-
plementaram lembrando que faz 
parte das tarefas dos delegados de 
base levar às unidades informes 
do Sindicato.

A importância da participação da 
categoria nos grupos de trabalho que 
discutem as reivindicações da pauta 
interna foi também bem ressaltada 
pelos coordenadores do Sintufrj. 

NIVALDO, Aluízio e Luciano tiram dúvidas dos trabalhadores do INDC

O governo tirou dos novos trabalhadores do Estado brasileiro 
o direito a aposentadoria integral e quer impôr este fundo de 
pensão ou previdência privada. O que vamos fazer diante desta 
arbitrariedade? 
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28 DE OUTUBRO: DIA DO SERVIDOR PÚBLICO

Rosângela Gambine é 
diretora da Divisão de 
Documentação Fiscal da 

Pró-Reitoria de Planejamento, 
Desenvolvimento e Finanças 
(PR-3) e, como funcionária da 
UFRJ há 28 anos, considera “le-
gítima e merecida a data que 
homenageia todos aqueles que 
honram seus cargos de servi-
dores”, e destaca a atuação dos 
colegas da UFRJ “pela ética, 
diligência, empenho e compro-
metimento nas áreas em que 
atuam”. 

O servidor exerce com orgu-
lho seu trabalho na UFRJ. “Eu, 
como mulher e apaixonada pela 
UFRJ, orgulho-me imensamen-
te em poder fazer parte de uma 
das melhores, mais inclusivas e 
democráticas universidades do 
país, que valoriza a diversidade 
de sujeitos e de culturas com 
base no respeito e na tolerância 
da pluralidade de ideias presen-
tes em nossa sociedade. Neste 
sentido, procuro diariamente 
aplicar os valores éticos para 
contribuir com a evolução de 
nossa universidade, auxiliando, 
da melhor maneira possível, as 
inúmeras unidades da UFRJ”.

A técnica-administrativa con-
clui seu depoimento com muita 
emoção: “Eu não poderia deixar 
de homenagear o ex-servidor da 
UFRJ Mário Gambine, meu fale-
cido e eternamente amado mari-
do. Ele foi incansável na dedica-
ção à universidade. Seu trabalho 
foi realizado com o comprometi-
mento de quem ama o que faz, e 
a UFRJ foi, sem dúvida, uma de 
suas grandes paixões”.

O administrador do bloco I 
do Instituto de Microbiologia, 
no Centro de Ciências da Saúde 
(CCS), Eliezer Higino Pereira, 
é servidor da UFRJ há 22 anos. 
Militante do movimento sindical 
da categoria desde a época da 
Asufrj, ele carrega no peito um 
arraigado sentimento de solida-
riedade de classe. Por essa razão, 
afirma que, como trabalhador, 
não pode comemorar o Dia do 
Servidor Público enquanto ou-
tros trabalhadores da institui-
ção, os terceirizados, não têm 
mínimos direitos trabalhistas 
garantidos. 

“É um orgulho ser servidor 
público. O que não é orgulho é 
saber do tratamento dado aos ter-
ceirizados, que são trabalhadores 
como a gente e por isso têm que 
receber o salário no fim do mês. 
Um dos motivos para isso ocor-

Qual o significado da data para os trabalhadores da UFRJ?
É um dia para se comemorar, refletir, criticar ou simplesmente esquecer. Veja o que pensam a respeito os quatro técnicos-administrativos ouvidos pelo Jornal do Sintufrj

rer é o corte de recursos para a 
universidade pelo governo fede-
ral. O trabalho dos terceirizados 
também é fundamental para o 
serviço público, pois faz funcio-
nar a nossa universidade. E com 
todos os problemas, eles fazem o 
melhor e pagam seus impostos 
como todos nós. Por isso, nós, 
servidores públicos, temos de dar 
atenção aos terceirizados dentro 
do serviço público”, disse Eliezer.

Leandro Montano é técnico 
em assuntos educacionais da 
Secretaria Acadêmica do Institu-
to de Geociências do Centro de 
Ciências Matemáticas e da Natu-
reza (CCMN). Ele entrou na uni-
versidade por concurso público 
em fevereiro de 2011 e atuou na 

Divisão de Integração Acadêmica 
da Pró-Reitoria de Graduação 
até janeiro de 2015. Leandro re-
flete, de forma profunda, sobre o 
trabalho do “agente do Estado”:

 “Pensando no serviço públi-
co como uma entidade responsá-
vel pelo funcionamento de ativi-
dades de interesse político-social 
e de fomento ao desenvolvimento 
da sociedade, o servidor tem um 
papel-chave nesse processo, pois 
é através do exercício de suas ati-
vidades que as políticas públicas 
são desenvolvidas e garantidos os 
direitos e deveres do cidadão.”

Na avaliação do técnico-ad-
ministrativo, “independente da 
função desempenhada pelo ser-
vidor público, a sua presença e 

atuação são imprescindíveis para 
a existência do Estado. E, embora 
nem sempre os princípios básicos 
da administração pública não se-
jam aplicados de forma adequa-
da, e que há vários campos em 
que a atuação dos agentes públi-
cos ainda precisa avançar, a pre-
sença dos servidores contribuiu 
para a garantia de uma atuação 
pública e democrática”.

Para Leandro, em um ce-
nário neoliberal em que se faz 
mais presente a mercantilização 
das relações sociais e o cidadão é 
transformado em “consumidor” 
e o serviço público em “merca-
doria”, a noção de coisa pública 
(res publica) deve ser problema-
tizada e levada a termo não ape-

nas pela sociedade de um modo 
geral, mas também pelos agentes 
do poder público.

Segundo ele, é através de seu 
“duplo papel” (servidor/cidadão) 
que o servidor deverá atuar como 
intermediador dos interesses da 
coletividade perante o aparelho 
estatal, ao mesmo tempo que 
deve se empenhar para exercer 
um papel regulador e promotor 
das políticas públicas. 

“O servidor público necessita 
urgentemente compreender me-
lhor a sua função de servir e o seu 
papel como um agente construtor 
do poder social”, avalia Rafaella 
Franco Binatto, há seis anos téc-
nica em assuntos educacionais 
do Núcleo em Ecologia e Desen-

ROSÂNGELA Gambine ELIEZER Higino LEANDRO Montano

Fotos: Renan Silva
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28 DE OUTUBRO: DIA DO SERVIDOR PÚBLICO

Qual o significado da data para os trabalhadores da UFRJ?
É um dia para se comemorar, refletir, criticar ou simplesmente esquecer. Veja o que pensam a respeito os quatro técnicos-administrativos ouvidos pelo Jornal do Sintufrj

volvimento Socioambiental do 
campus UFRJ-Macaé (Nupem). 
Mas ela constata que, lamenta-
velmente, não há investimento 
no servidor público.

“Creio que seja tarefa primei-
ra criar estratégias, permanentes 
e progressivas, a fim de esclare-
cer a sociedade civil, e o próprio 
servidor, sobre a importância da 
função pública e da existência 
do servidor público. Essa é uma 
tarefa, um esforço ético-político 
maior do que podemos imagi-
nar”, observa. 

Relevância do 
servidor público
Segundo Leandro Montano, 

para além da simples instru-

mentalização das atividades 
técnico-científicas e adminis-
trativas, o servidor público de-
sempenha também o papel de 
intermediador entre o governo 
e a sociedade da qual faz parte, 
agindo nas mais diversas áreas. 
E, através de sua atuação, pro-
move – ou deveria promover – a 
execução de políticas públicas 
que garantam o pleno gozo dos 
direitos e deveres sociais. 

“Esta não é uma tarefa fácil, 
visto que o princípio republicano 
de ‘coisa pública’ é constante-
mente atacado, quer seja por on-
das liberalizantes, quer seja por 
atividades ilícitas que, durante 
décadas, tornam precários os 
serviços públicos. É visível, não é 

de hoje, que os setores abastados 
da sociedade buscam sempre a 
mercantilização dos direitos do 
cidadão, que caracterizam como 
um setor econômico a ser explo-
rado – o Terceiro Setor –, resul-
tando na restrição do acesso aos 
serviços básicos com o intuito de 
reforçar estruturas de exclusão 
socioeconômicas que marcam 
a longa história de nosso país”.

Rafaella Binatto avalia que 
os serviços públicos no Brasil so-
frem um processo de progressiva 
desvalorização de sua impor-
tância, eficácia e produtividade 
frente à opinião pública: “Muito 
ainda temos que fazer em bus-
ca de melhorias e reformula-
ções. No entanto, considero que 

qualquer mudança passa antes 
de tudo por uma mudança de 
visão e perspectiva do próprio 
servidor e dos usuários do servi-
ço público. A partir do momento 
em que o indivíduo de ambos os 
lados tem noção de sua impor-
tância social, pode-se observar 
um novo desenho para o servi-
dor e novas oportunidades de se 
pensar a gestão e a melhoria da 
qualidade do serviço público”. 

Atuação da categoria 
Leandro Montano destaca 

que os sindicatos que represen-
tam os servidores devem criar ou 
ampliar mecanismos de cons-
cientização e debate de ques-
tões de interesse coletivo, desde 

assuntos do cotidiano, como 
Previdência Social, à educação 
básica, “visto que o ramo de 
atuação dos servidores da UFRJ 
está conectado à realidade edu-
cacional do nosso país”. 

Ele conclui sua análise 
acrescentando: “Temos que atu-
ar de outras formas nessa fren-
te ampla pela educação, pois a 
nossa experiência de décadas, 
tanto na gestão do ensino públi-
co quanto na organização cole-
tiva pela defesa da universidade, 
deve contribuir para a transfor-
mação quantitativa e qualitativa 
da educação brasileira”.

Rafaella Binatto tem uma 
visão crítica sobre o papel dos 
técnicos-administrativos em edu-
cação: “As pessoas que compõem 
a atividade-meio (na universida-
de) – os técnicos-administrativos 
em educação – parecem padecer 
de uma visão mais própria do que 
é e do que significa o serviço pú-
blico, em seu sentido ético-políti-
co transformador e potente”.

Segundo a técnica em assun-
tos educacionais, em alguns ca-
sos, o ingresso no serviço público 
na área de educação é apenas 
trampolim para outras carreiras 
públicas que pagam melhor. “O 
frequente esquecimento das ra-
zões que levaram (as pessoas) 
a optar pelo serviço público na 
educação malogra o fazer e o 
sentido mais salutar da educa-
ção. Supostamente conhecedor 
de leis e normas, o concurseiro 
entra para o serviço público na 
educação e sua prática não con-
diz com a árdua tarefa da educa-
ção, que exige uma capacidade 
de reflexão e reformulação de si 
mesmo permanente”.

Por outro lado, ela considera 
como grave “a falta de preparo dos 
servidores públicos na educação, 
que não é só crescente, mais alar-
mante”. Segundo ela, “o servidor 
público é um agente construtor 
do poder social”. Mas acredita que 
perspectivas de transformação e 
mudança de visão (do próprio 
servidor) só serão possíveis através 
da educação, construção e cultivo 
permanente do conhecimento nas 
mais variadas esferas e áreas. 

“Daí o destaque ao serviço 
público na educação. Aperfeiço-
ar e aumentar o nível de profis-
sionalização e qualificação dos 
agentes públicos, capacitar e 
sistematizar as carreiras, é tarefa 
essencial e uma luta permanen-
te que deve ser feita em várias 
frentes”, acrescenta. 

LEANDRO Montano RAFAELLA Binatto

Foto: Divulgação
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HUCFF

Emendas parlamentares 
prometidas somam 70 milhões

A situação do Hospital Universitário Clemen-
tino Fraga Filho (HUCFF), que continua crítica 
devido à falta de recursos e de pessoal, foi mais 
uma vez tema do Conselho Universitário. O rei-
tor Roberto Leher expôs as iniciativas da Reitoria 
e da direção da unidade para conseguir recursos. 

Segundo Leher, ele e o diretor Eduardo Côr-
tes se reuniram com o ministro da Educação, 
Aloizio Mercadante, para discutir especificamen-
te a situação do hospital. Uma das solicitações 
que fizeram foi para que ajudasse na liberação 
dos R$ 70 milhões que conseguiram de emen-
das parlamentares para a unidade. 

A reunião com o ministro foi acompanhada 
pelos deputados federais e senadores envolvidos 
com a liberação das emendas parlamentares e 
por representantes da Empresa Brasileira de Ser-
viços Hospitalares (Ebserh). O reitor avaliou o 
encontro como positivo pela abertura do diálogo 
com o MEC de alternativas de  socorro ao HU, 
pensando na formação de novos profissionais e 
na realização de pesquisas na área de saúde  –  
e, inclusive, na abertura imediata de 500 leitos 
–, que não passam pela contratualização da 
Ebserh. 

O reitor considerou que o ministro Mer-
cadante mostrou sensibilidade ao buscar uma 
agenda de discussão sobre o HU, cujos proble-
mas precisam de solução rápida.

“Duzentos milhões 
recupera o HUCFF”

A peregrinação pelos gabi-
netes dos deputados federais do 
Rio de Janeiro, em Brasília, do 
diretor do Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho, Eduardo 
Côrtes, expondo as dificuldades da 
unidade tem sido sistemática. Se-
gundo Côrtes, não há necessidade 
de construção de um novo prédio, 
mas de R$ 200 milhões para con-
clusão das obras iniciadas há 32 
anos. Com o aporte de recursos, 
ele garante que o HUCFF pula de 
220 leitos para 780, sendo 200 des-
tinados ao Centro de Tratamento 
Intensivo. 

No dia 5 de outubro, o depu-
tado do PSOL Chico Alencar esteve 
na unidade e conversou com os 
chefes das divisões. O diretor ex-
plicou que grandes atividades são 
realizadas na instituição, por ela 
ser considerada referência em alta 
complexidade e possuir diversas 
pesquisas raras na área da saúde 
em desenvolvimento. “Após o corte 
de verba do Ministério da Educa-
ção, ficamos de pés e mãos atadas. 
A falta de verba nos faz trabalhar 

Unidade pioneira 
para cirurgia em 
pacientes com 
síndrome de Down

Em meio à crise, uma boa 
notícia. No dia 16 de outubro, o 
HU inaugurou a primeira uni-
dade exclusiva e especializada 
em cirurgia em pacientes com 
síndrome de Down na rede pú-
blica no país.

Além de leitos, aparelhos 
modernos de monitoramento e 
sofás para conforto dos acompa-
nhantes, o setor conta com uma 
equipe especializada com profis-
sionais de diversas áreas, além 
de médicos e enfermeiros, como 
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, 
nutricionistas, assistentes sociais.

A decisão do diretor Eduardo 
Côrtes de dedicar um setor espe-
cial a estes pacientes foi tomada 
após realizar cirurgia de emer-
gência em Tatiana, de 37 anos, 
com síndrome de Down, e que 
teve  dificuldades para encontrar 
tratamento no Sistema Único de 
Saúde (SUS).

De acordo com a direção do 
HU, grande parte da população 
com Down é privada de trata-
mento de saúde adequado por 

com improvisações diárias. Preci-
samos do apoio da bancada parla-
mentar federal do Rio para salvar 
o hospital universitário”.

Côrtes solicitou ao parlamen-
tar a elaboração de um projeto de 
lei que garanta repasse de verbas 
para todos os hospitais universi-
tários. Ele justificou o pedido ex-
plicando que “são esses hospitais 
que mais gastam dinheiro, pois 
formam profissionais”. 

Depois de constatar as carên-
cias do HUCFF, o deputado se com-
prometeu a sensibilizar seus cole-
gas na Câmara Federal para dar 
prioridade ao hospital do Fundão, 
com a criação de uma emenda de 
bancada e individual. 

Expectativa 
“O dinheiro ainda não saiu 

e espero que não contingenciem, 
mas vamos usá-lo para comprar 
equipamentos e nas reformas para 
aumentar o número de leitos do 
hospital”, disse Côrtes, com a pers-
pectiva de aumentar em 17 leitos 
de CTI os que já existem.

SOLENIDADE no HU reuniu parlamentares, Reitoria, 
trabalhadores e representantes das entidades 
sindicais Sintufrj e Adufrj 

ser caro e de difícil acesso nas 
clínicas particulares. A nova 
unidade tem a finalidade de me-
lhorar o acesso e dar conforto 
aos pacientes e acompanhantes.

Emendas parlamentares
Parlamentares presentes à 

inauguração anunciaram que a 
bancada do Rio de Janeiro apre-
sentou emenda orçamentária de 
R$ 40 milhões para o hospital. O 
senador Marcelo Crivella (PRB-
-RJ) informou que destinou 
mais R$ 10 milhões em emen-
das. Ele foi um dos que destaca-
ram a iniciativa da atual gestão: 
“Apesar dos obstáculos, conse-
guiu dar mais um passo extra-
ordinário, e a saúde pública será 
beneficiada”.

Os deputados federais Glau-
ber Braga (PSOL-RJ) e Walney 
Rocha (PTB-RJ) lembraram da 
importância da articulação po-
lítica da comunidade acadêmica 
para a garantir recursos para o 

hospital. Braga elogiou a postu-
ra da direção do HU e da Reitoria 
da UFRJ de não ceder às pressões 
para adesão à Ebserh, e Walney 
destacou como importante a ida 
a Brasília dos representantes de 
instituições para mostrar a sua 
realidade para os parlamentares.

Sintufrj presente
Além da vice-reitora Denise 

Nascimento, estiveram presentes 
à inauguração os coordenadores 
do Sintufrj Francisco de Assis, 
Celso Procópio, Márcia Farraia, 
José Caetano, Paulo Marinho, 
Aluízio Paulino, Luciano Cunha 
e Delma Dutra, representantes da 
Adufrj, a presidente da Sociedade 
Brasileira de Síndrome de Down, 
Marilza Wurner, representantes 
dos deputados Alexandre Serfio-
tis (PSD), Chico Alencar e Jean 
Wyllys (PSOL), e de Otávio Leite, 
Roberto Sales, Rosangela Gomes 
e Soraya Santos (PMDB), e tra-
balhadores do HU.

CÔRTES oferece flores a Tatiana, que inspirou a unidade  

Fotos: Renan Silva
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TERCEIRIZAÇÃO

 

         

Entra ano e sai ano e a UFRJ 
continua enfrentando problemas 
com a falta de pagamento dos 
trabalhadores terceirizados pelas 
empresas contratadas pela própria 
instituição. São cerca de 5 mil 
trabalhadores que constantemente 
paralisam suas atividades reivin-
dicando o mínimo entre todos os 
direitos trabalhistas: o pagamento 
pelo trabalho realizado. 

No início deste ano, a univer-
sidade foi obrigada a adiar por 
duas vezes o início do semestre 
letivo por conta da sujeira que se 
espelhava por todas as unidades. O 
motivo? Os faxineiros, entre outros 
profissionais terceirizados de mais 
de uma empresa, estavam há me-
ses sem salário, vale-transporte e 
tíquete-alimentação. 

Impacto no orçamento 
A terceirização (principalmen-

te na área de limpeza, almoxarifa-
do, portaria, recepção) – incluindo 
os terceirizados nos hospitais 
universitários – toma hoje R$ 253 
milhões do orçamento da UFRJ, o 
que representa 32,4% do total das 
despesas.  

“É um impacto para a univer-
sidade, ainda mais que o dinheiro 
sai do nosso orçamento de custeio. 
A terceirização tem sido crescente 
no nosso orçamento e vai nos 
deixando cada vez mais estran-
gulados e com mais possibilidades 
de termos problemas. Qualquer 
descompasso entre pagamento, 
faturamento e liberação de re-
cursos gera uma possibilidade de 
crise muito grande”, declara o 
pró-reitor de Planejamento e De-
senvolvimento, Roberto Gambine.

Para minimizar esse impacto, o 
pró-reitor explica que os contratos 
com as empresas de terceirização es-
tão sendo ajustados de acordo com a 
realidade atual de recursos da UFRJ, 
o que também inclui a garantia de 
eficiência dos serviços prestados. 
Quanto a atraso no pagamento de 
salários e benefícios aos terceiriza-
dos por parte das contratantes, ele 
disse que, embora haja todo cuidado 

Reitoria avalia que contratação direta pode resultar em economia  
e na garantia de qualidade da prestação de serviços à instituição

A Associação dos Trabalhadores 
Terceirizados da UFRJ (Attufrj), 
fundada em 29 de abril deste ano, 
é consequência da luta dos que 
ficam sem salários e contra outras 
infrações e abusos das empresas 
prestadoras de serviços contratadas 
pela universidade. 

Segundo Waldinea Nasci-
mento, uma das fundadoras da 
entidade e sua atual presidente, 
tudo começou em outubro do ano 
passado, quando a empresa JCL 

Attufrj é fruto da luta dos trabalhadores
saiu do contrato da UFRJ e deixou 
os porteiros sem salários: “Orga-
nizei os porteiros e ocupamos a 
Reitoria. Só saímos de lá quando 
o pagamento saiu. Depois veio o 
problema com a Qualitécnica e me 
procuraram. Começamos a luta 
pelo pagamento dos salários. Nessa 
época, Terezinha Costa, nossa atu-
al vice-presidente, se juntou a nós 
e falei da ideia de fundarmos uma 
associação, porque o sindicato (de 
Asseio e Conservação) fechava com 

as empresas. Então, juntamos os 
trabalhadores terceirizados da 
UFRJ e fundamos a associação”.  

Desde então, segundo Waldi-
nea, os terceirizados lutam junto 
à Reitoria, e principalmente com 
as empresas, por atraso de salários, 
falta de equipamentos de segu-
rança no trabalho e assédio de 
encarregados e fiscais de contrato. 

“A luta mais forte que tivemos 
foi contra a Qualitécnica, que nos 
ensinou que poderíamos denun-

ciar as empresas no Ministério 
Público do Trabalho (MPT). Com a 
pressão do ministério, convocamos 
a Reitoria para conversar e tiramos 
a Qualitécnica da UFRJ. A Reitoria 
reconheceu a associação e passou 
a fazer reuniões com a gente de 15 
em 15 dias para que levássemos 
os problemas com as empresas”, 
conta a líder sindical.

No momento a Attufrj se vê às 
voltas com o atraso de pagamento 
da empresa Venturelli Serviços, que 

já foi denunciada no MPT. Mas a 
sindicalista ambiciona mais. 

“Queremos acabar com a 
terceirização na UFRJ. O que a 
universidade paga para a empre-
sa – cada porteiro vale R$ 4 mil 
e a gente só recebe R$ 1 mil – é 
muito dinheiro para as empresas 
ficarem nessa bandalheira. Então 
paga direto pra gente. Vamos 
ganhar bem e a economia para 
a universidade será grande”, 
defende Waldinea.

de prever tais situações, isso foge 
ao controle da universidade. “Não 
temos como controlar isso porque 
depende muito do comportamento 
da empresa depois que o contrato 
começa a ser executado. Mas a gente 
tem minimizado esse problema”, 
acrescenta. 

Relação com as empresas
O pró-reitor de Gestão e Gover-

nança, Ivan Carmo, informa que 
a terceirizada cumpre um trâmite 
para receber da UFRJ, mas que esse 
recebimento não está necessaria-
mente atrelado ao pagamento que 
ela faz aos seus contratados. “Em 
algum momento as empresas não 
conseguem cumprir as etapas, 
então é dito que a universidade 
não pagou à empresa. Em alguns 
casos não pagou porque não rece-
beu do MEC, mas em outros casos 
não pagou porque a empresa não 
conseguiu faturar”. E acrescenta 

que a o pagamento pela empresa 
ao terceirizado não pode estar vin-
culado ao pagamento que a UFRJ 
faz à empresa imediatamente.   

Quanto às providências em re-
lação às empresas sobre o descum-
primento do contrato, o pró-reitor 
de Governança diz que a UFRJ tem 
como tomar medidas, mas que 
cumprem uma sequência admi-
nistrativa que demanda tempo, 
como foi o caso da Qualitécnica.    

“São várias ações até o rompi-
mento do contrato, e os trabalha-
dores podem recorrer ao Ministério 
Público do Trabalho para que 
este intervenha na empresa. A 
última ação do ministério, no 
caso da Qualitécnica, foi pedir 
para incluirmos no contrato uma 
cláusula de que assumiríamos, na-
quele caso específico, o pagamento 
aos trabalhadores. Mas isso é um 
último recurso, pois não podemos 
estar assumindo essa tarefa. Se a 

empresa não paga e o serviço não 
é executado, temos os critérios de 
penalização, e isso estamos fazen-
do”, garante Ivan Carmo.

Alternativas à terceirização
Roberto Gambine disse que os 

contratos estão ficando cada vez 
mais pesados e mais caros, o que 
exige reflexão e busca de alterna-
tivas. “A situação está exigindo 
que a gente faça uma reflexão e 
pense alternativas que preservem 
o direito dos trabalhadores que 
prestam serviços à universidade, 
ao serviço que é prestado e à UFRJ 
como instituição”, constata. 

Na opinião de Ivan Carmo, 
uma das alternativas à tercei-
rização seria a possibilidade de 
contratação pela UFRJ. Segundo 
ele, há uma tendência a se acre-
ditar que a contratação direta seria 
mais eficiente para a universidade. 
“Teríamos a gestão direta”, opina. 

O pró-reitor acha que o método 
poderia até ser mais barato, pois 
a UFRJ não pagaria para a em-
presa a taxa de administração.  
“Tendemos a achar isso, mas em 
termos absolutos (de economia) 
sinceramente não sei”, admite.  

Mas as alternativas pensadas 
esbarram no governo. “Não temos 
expediente legal hoje que permita 
essa contratação direta, porque há 
um entendimento no Ministério do 
Planejamento que esses cargos da 
infraestrutura estariam extintos no 
plano da Carreira (dos técnicos-ad-
ministrativos em educação) e eles 
seriam objeto de contratação pela 
terceirização. Também não temos 
autorização para contratação pela 
CLT, mesmo temporariamente”, diz 
Roberto Gambine.

Ele acrescenta que houve prio-
ridade para os extraquadro sobre 
essa questão, porque era necessário 
achar uma solução para os hospitais 
universitários. E avalia que se fosse 
possível avançar nessa discussão com 
o governo federal, poderia haver uma 
solução para a situação dos terceiri-
zados. “Insistimos nessa tese porque, 
ao nosso ver, estamos pagando pessoal 
com recurso de custeio”, afirma.  

Pelos cálculos do pró-reitor 
de Planejamento, a contratação 
direta traria vantagens à univer-
sidade: “Teríamos o trabalhador 
subordinado à estrutura da UFRJ 
sem intermediação da empresa, 
(isso) agilizaria o processo de 
pagamento e tiraria uma despesa 
que hoje é de pessoal do orçamento 
de custeio, que é superlimitado”.  

Mas apesar das poucas chances 
de solução rápida para a terceiriza-
ção na UFRJ, Gambine informa que 
tem feito a discussão sobre a despesa 
de pessoal no orçamento de custeio 
com o MEC e com a Andifes (reito-
res), tentando ganhar aliados para 
a tese (da retirada dessa despesa do 
custeio). “Algumas universidades 
compartilham desta visão e acham 
que é um caminho em relação 
à terceirização, porque ela tem 
sido crescente no orçamento de 
custeio”, finaliza.MANIFESTAÇÃO de terceirizados sem salário no Conselho Universitário
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ÚLTIMA PÁGINAÚLTIMA PÁGINA

Fique atento aos cartazes fixados 
pelos campi e à divulgação, pelo Jornal 
do Sintufrj, das datas das rodas de samba 
realizadas com o apoio do Sintufrj no 
Espaço Cultural da entidade, na Cidade 
Universitária. Os eventos estão fazendo 

Rodas de samba no Sintufrj prometem 
esquentar o verão da categoria 

o maior sucesso, pergunte a quem já foi 
e confirme. 

Os grupos de samba de raiz que se 
apresentam esbanjam talento musical 
e bom gosto na escolha do repertório, 
revivendo clássicos de grandes com-

positores – como Cartola, Nelson Ca-
vaquinho, Noel Rosas – e canções que 
foram consagradas na voz de intérpretes 
antológicos como Jamelão. 

Mas a noite também é embalada 
pelas músicas de Arlindo Cruz, Zeca 

Pagodinho, Beth Carvalho, Dona Ivone 
Lara, Leci Brandão, Martinho da Vila, Ney 
Lopes, Jorginho do Império, Paulinho da 
Viola, sambas-enredos inesquecíveis e de 
grupos de pagodes que sabem o gosto 
da moçada. 

Fotos: Renan Silva

Cerveja gelada, tira-gosto e papo com os amigos completam o cardápio das sextas-feiras de agito promovidas pelo Sintufrj      


