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Diretoria vai às unidades de saúde conversar com os trabalhadores
Confira o calendário das reuniões já agendadas e a pauta na página 3

Falta de dinheiro ameaça 
funcionamento da UFRJ 

A luz vermelha acendeu na universidade definitivamente e o governo e o Congresso Nacional serão 
informados da situação dramática em que se encontra a maior instituição federal de ensino superior 
do país por carta aprovada pelo Conselho Universitário. Para fechar o período e ter condições de 
iniciar janeiro de 2016, a UFRJ precisa, com urgência, de R$ 140 milhões. página 5
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DOIS PONTOS

A reestruturação do Departa-
mento de Clínica Odontológica 
da Faculdade de Odontologia, 
dirigida por André Monteiro, abriu 
novas perspectivas para o atendi-
mento aos pacientes e ao trabalho 
realizado pelos profissionais com 
a informatização da Clínica 
Integrada. Além de melhorias na 
estrutura, o investimento possibi-
litou uma maior integração entre 
a equipe e os usuários dos serviços 
oferecidos. 

“A novidade da nossa infor-
matização é que ela não é voltada 
somente para a administração 
da clínica; pode ser usada pelos 
alunos, pacientes, professores e 
técnicos-administrativos. Esse é o 
nosso diferencial. Um projeto que, 
no fundo, democratiza a informa-
ção clínica do paciente e facilita a 
comunicação do paciente com a 
clínica”, explica o professor Júlio 
César Ventura, que desenvolveu o 
site clinica.odo.br.

Uso fácil
O site já está funcionando e 

basta acessá-lo para se ter acesso 
a todos os usuários do sistema, 
mas separadamente, graças 
a uma interface. “Estamos 
usando uma plataforma com 
base em uma  tecnologia nova 
do Google, com código aberto, 
para servir de modelo para que 
clínicas de outras universidades 
possam aproveitar o que a gente 
já fez”, disse Júlio César. 

O site funciona em qualquer 

Tecnologia adotada resultará na ampliação do atendimento, que hoje é de 120 pessoas/dia

Terceirizados pedem doações
A situação dos terceirizados da UFRJ continua crítica. Nem mesmo 

com a intervenção do Ministério Público do Trabalho a situação se 
resolveu para a maioria dos empregados da empresa Venturelli, que 
continuam sem salários. 

Segundo a Reitoria, nova audiência com a empresa e a UFRJ no 
Ministério Público do Trabalho está agendada para o dia 19.

A Associação dos Terceirizados da UFRJ (Attufrj) continua solicitando 
doações de alimentos para os sem-salários. Quem puder contribuir deve 
entregar os produtos não perecíveis na subsede sindical do Sintufrj, no HU.

Adesão ao plano Amil até dia 25
No dia 25 de novembro encerra-se o prazo para adesão ao plano Amil Saúde do Sintufrj. Horário de 

atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na sede do Sindicato (Fundão); de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 16h, na subsede da Praia Vermelha; e às segundas, quartas e sextas-feiras, das 9h às 17h, na 
subsede 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 dezembro de 2015. Outras informações no Setor 

de Convênio do Sintufrj pelos telefones (21) 3194-7102 e 3194-7103. 

O prazo para os sindicalizados 
se inscreveram para participar da 
festa de confraternização é até o 
dia 24 de novembro pelo site do 
Sindicato (www.sintufrj.org.br). 

A festa será realizada no dia 10 
de dezembro, no Espaço Lonier, em 
Vargem Pequena, das 11h às 17h. 

celular como se fosse um aplicati-
vo, porque utiliza uma tecnologia 
chamada Bootstrap (que permite 
um site funcionar no celular como 
se fosse aplicativo). Júlio César se 
entusiasma: “É geração de co-
nhecimento. Como universidade, 
estamos gerando conhecimento. 
Estamos informatizando e fazendo 
um modelo que serve para todos”. 

Mais pacientes – A Clínica In-
tegrada realiza um atendimento de 
primeira linha. Tem 82 cadeiras, 
cerca de 20 professores que atuam 
em cinco especialidades – endo-
dontia, dentística, periodontia, 
prótese e cirurgia. Tem em média 
80 alunos – 40 por período – e faz 
cerca de 120 atendimentos diários. 
E foi com o objetivo de dobrar 
esse número de atendidos que o 
professor André Monteiro investiu 
na reestruturação e na informati-
zação da clínica.

Comodidade – Por isso o site 
tem um detalhe técnico: quando 
o aluno marca uma consulta é 
enviado um SMS para o paciente 
informando a respeito, e um dia 
antes da data marcada o paciente 
recebe outro SMS lembrando-o 
da consulta. No lembrete do SMS 
vai um link para que o paciente 
acesse, em caso de precisar des-
marcar a consulta. “O aluno não 
fica esperando pelo paciente e 
também facilita a desmarcação de 
consultas. Quando o paciente não 
desmarca e falta duas vezes, perde 
o direito ao tratamento”, informou 
Júlio César.

Segundo o professor, às vezes o 
paciente sai da clínica e não lembra 
o dia que marcou a consulta, ou, às 
vezes, chega em casa e sente dor e não 
tem como falar com o aluno. “Isso 
era antigamente. Agora ele tem como 
se comunicar com o aluno com o 
aplicativo, que pode ser acessado 
de qualquer celular, de qualquer 
plataforma e web, para conferir a 
data da consulta, desmarcá-la e/ou 
mandar qualquer mensagem para 
o aluno que o está atendendo. Todo 
tratamento é registrado pelo aluno, 
e o  paciente em casa pode ver o 
relatório”, acrescentou. 

Tecnologia utilizada
É um software supersimples, 

sem telas complicadas e demorou 

Departamento de Clínica Odontológica democratiza a informação aos pacientes

apenas três meses para ser feito. 
Um dos focos foi a simplicidade 
para que o usuário, o aluno e os 
professores pudessem usá-lo sem 
complicações. “São telas muito 
limpas e muito objetivas”, disse 
Júlio César, “que funcionam em 
qualquer PC, via web e qualquer 
celular via web. Seja iPhone, Win-
dowsfone ou Android”. 

“A plataforma foi desenvol-
vida por mim, baseada numa 
experiência que eu já tinha do site 
dentistas.com.br. Desde 1987 eu já 
trabalhava com informática para 
dentistas. Toda tecnologia feita aqui 
eu coloco à disposição de quem 
quiser aproveitá-la. Está disponível 
mesmo. Passar o conhecimento é 
a função do professor”, concluiu. JÚLIO César Ventura

EXPECTATIVA é de aumento do atendimento da Clínica Integrada

Fotos: Renan Silva
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HUS

FUNPRESP

Sintufrj realiza reuniões setoriais 
nas unidades de saúde da UFRJ   
O objetivo é informar e tirar dúvidas sobre vários temas, entre eles: o acordo nacional, itens 
da Carreira em discussão com o governo e as reivindicações levadas à Reitoria    

• Instituto de Neurologia Deolindo Couto (INDC) 
Dia: terça-feira, dia 17/11.
Horário: das 9h às 10h.
Local: sala de reuniões do 3º andar.

• Instituto de Psiquiatria
Dia: terça-feira, dia 17/11.
Horário: das 11h às 12h30.
Local: auditório Henrique Roxo.

• Reunião unificada na Praia Vermelha
Dia: terça-feira, dia 24/11.
Horário: das 13h às 16h.
Local: auditório Manoel Maurício, no CFCH.

A partir de segunda-feira, 
dia 16 de novembro, a direto-
ria do Sintufrj se dividirá para 
percorrer as unidades de saúde 
da UFRJ  realizando reuniões 
com os trabalhadores. A pauta 
abrange vários assuntos, como 
as ações judiciais dos 3,17%, 
28,86% e 26,05%; abono-per-
manência; pós-greve (escla-
recimento de dúvidas sobre o 
acordo assinado pela Fasubra 
com o governo, entre outras de-
mandas); negociação da pauta 
interna com vistas à assinatura 
de acordo com a Reitoria e es-
colha de representantes para o 
GT-Carreira Sintufrj. 

Veja as datas, locais e horários das reuniões já agendadas:
• Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF)

Almoço com a base:
Dias: 23, 24 e 25/11.
Horário: das 11h às 13h.
Local: subsede do Sintufrj no HUCFF.

Jantar com a base:
Dias:  23, 24 e 25/11.
Horário: das 21h às 22h.
Local: subsolo (hall dos elevadores).

 “Adesão automática é patifaria do governo”
O coordenador da Fasubra 

Lucivaldo Alves classificou como 
aviltante a adesão automática à 
Fundação de Previdência Com-
plementar do Servidor Público 
Federal (Funpresp). “O gover-
no querer fazer caixa para um 
fundo de previdência com o di-
nheiro alheio é uma patifaria. 
Um malefício imposto aos traba-
lhadores. Um verdadeiro golpe e 
um ataque ao bolso do  recém-
-ingresso no serviço público, que 
nem ao menos tem a possibilida-
de de pensar em aderir ou não à 
Funpresp. Isso é aviltante”, fri-
sou. Ele informou que a Federa-
ção já solicitou aos advogados da 
entidade parecer jurídico sobre a 
questão. 

A adesão automática foi in-
cluída como emenda na Medida 
Provisória 676/2015 – que altera 
a fórmula para aposentadorias, 

em alternativa ao fator previden-
ciário –, aprovada em 8 de outu-
bro. A adesão, sancionada pela 
presidente Dilma Rousseff no 
dia 5 de novembro, significa que 
todos os servidores com remune-
ração superior ao limite máximo 
estabelecido para os benefícios do 
Regime Geral da Previdência So-
cial, atualmente de R$ 4.673,41, 
que ingressem no serviço público 
a partir de 3 de janeiro de 2016, 
sejam automaticamente inscri-
tos no fundo de pensão. Os que 
receberem abaixo ficam fora da 
Funpresp.

Lucivaldo alerta que é bom 
lembrar que a composição sa-
larial dos servidores inclui as 
gratificações e incentivos à ca-
pacitação e à qualificação, não 
contando para isso os benefícios 
como auxílios-alimentação, cre-
che e transporte. Segundo ele, o 

servidor que estiver abaixo do teto 
previdenciário não é obrigado 
a aderir, e nem posteriormen-
te, caso venha a obter direito às 
gratificações e incentivos. Hoje o 
vencimento inicial da carreira na 
classe D é de R$ 3.666,54, ou seja, 
abaixo do teto previdenciário.

O dirigente orienta aos que 
estarão obrigados a aderir à 
Funpresp a assinarem de próprio 
punho sua declinação ao plano 
de previdência, para que depois 
de 90 dias, ou três contribuições, 
possam receber em até 60 dias 
o que contribuíram, conforme 
previsto na lei.

Ele esclareceu também que 
a Fasubra e a Associação Na-
cional dos Docentes do Ensino 
Superior (Andes) fizeram um 
grande papel em divulgar às 
bases o que significa a adesão à 
Funpresp, pois o índice de ade-

são até o momento é muito bai-
xo, chegando a menos de 20% 
entre 2013 e 2014. E recomen-
dou a todos os sindicatos da 
base da Federação a informar 
aos novos servidores a não fa-
zerem a adesão ou declinarem 
da Funpresp.

Uma das características mais 
severas da Funpresp é que ela é 
um fundo de contribuição de-
finida, ou seja, o servidor sabe 
quanto vai pagar, mas não sabe 
o quanto vai receber. É grande a 
insegurança a que estão subme-
tidos os servidores com a insti-
tuição do fundo de previdência 
complementar, já que o valor do 
benefício dependerá dos humo-
res do mercado, gerando incerte-
zas quanto ao valor do benefício 
a que se terá direito. O benefício 
a receber é incerto, indefinido e 
completamente inseguro.

Foto: Renan Silva - reunião no CCS dia 17 de março de 2015

Foto: Renan Silva

LUCIVALDO Alves
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CAMPUS EM PERIGO

UFRJ quer audiência pública para debater o projeto de 
reestruturação urbana da Ilha do Governador e do Fundão

Próximo Consuni discutirá o Instituto Politécnico de Cabo Frio

O PLC 107, que atende à especulação imobiliária, vai a votação na Câmara de Vereadores  

Outro problema que a UFRJ 
se prepara para enfrentar é o 
relacionado ao Projeto de Lei Com-
plementar (PLC) nº 107/2015, que 
institui o Plano de Estruturação 
Urbana (PEU) da Ilha do Gover-
nador e da Cidade Universitária, 
que corre o risco de ir a votação 
na Câmara de Vereadores do Rio 
de Janeiro em caráter de urgência. 

O Conselho Universitário 
(Consuni) aprovou, no dia 12, 
moção reivindicando a realização 
de audiência pública na UFRJ para 
que a comunidade universitária 
discuta a questão e faça com que 
o conhecimento produzido pela 
universidade sobre o tema seja 
levado em consideração antes de 
qualquer deliberação.

Especulação imobiliária
O tema foi apresentado durante 

o expediente do Consuni pelo 

ambientalista Sérgio Ricardo, 
membro do Fórum de Mobilidade 
Urbana e morador da Ilha do 
Governador, que alertou sobre a 
tramitação, em caráter de urgên-
cia, do projeto de lei complementar 
na Câmara de Vereadores. Segundo 
ele, se o PLC for aprovado será “um 
desastre” para a Ilha do Governa-
dor e o Fundão. 

O ambientalista informou 
que a orientação da Prefeitura 
do Rio de Janeiro é para que a 
votação do PLC seja realizada 
até o fim deste mês, e solicitou a 
participação de especialistas da 
UFRJ na audiência pública que 
será realizada na quarta-feira, 
dia 18, na Subprefeitura da Ilha 
do Governador, e que, na ocasião, 
a universidade apresentasse aos 
vereadores o pedido de uma nova 
audiência pública, dessa vez na 
Cidade Universitária.

Segundo Sérgio Ricardo, o 
projeto prevê aumento do gaba-
rito (andares) das construções, 
com a previsão de prédios de 10 
andares no Fundão, para atender 
a indústria hoteleira em função do 
calendário da Cidade Olímpica. Se 
isso ocorrer, ele estima um aumen-
to de 20 mil carros circulando na 
Ilha de Governador, cujos reflexos 
serão sentidos no Fundão, além 
da sobrecarga na infraestrutura e 
nos serviços de educação e saúde 
da Ilha. 

Outro alerta dado pelo am-
bientalista foi que o Plano de 
Estruturação Urbana da Ilha do 
Governador e do Fundão permite 
a demolição do casario antigo com 
valor histórico nas localidades da 
Ribeira, Freguesia e Tauá, além de 
ameaçar com remoção e despejo 
milhares de famílias de comu-
nidades como Tubiacanga e não 

reconhecer o direito à propriedade 
dos moradores da Vila Residencial 
dos Funcionários da UFRJ.

 “É uma luta de décadas, 
mas a universidade, nas últimas 
gestões, tem posição em favor da 
regularização fundiária da Vila 
Residencial. Há um processo 
(correndo) no governo federal, 
e essas definições deveriam 
constar do PEU”, disse Sérgio 
Ricardo, lamentando que a 
preocupação maior é com o 
setor imobiliário e não com a 
comunidade.

Além da aprovação da moção, 
apresentada por vários conselhei-
ros, os presentes propuseram, ain-
da, que fosse constituído um grupo 
técnico com especialistas da UFRJ 
na área e realizada reunião para 
que o grupo se preparasse para 
participar da audiência pública 
no dia 18 de novembro. 

Alunos, pais e um professor 
do Instituto Politécnico de Cabo 
Frio (IPUFRJ) realizaram protesto 
na sessão do Consuni do dia 12 
de novembro para cobrar do co-
legiado solução para a polêmica 
que envolve a escola e ameaça a 
sua continuidade. 

Os manifestantes exigiam a 
inclusão do tema como ponto 
de pauta na próxima sessão do 
colegiado, dia 26.

Reitoria e manifestantes 
Segundo a Reitoria, a escola 

não foi institucionalizada e não 
pode funcionar como se fosse 
uma instituição informal. O 
Instituto Federal Fluminense 
(IFF), que tem formação poli-
técnica no campus de Pádua, 
firmou um convênio com a UFRJ 
para emissão da certificação do 
ensino médio para os estudantes 
do IPUFRJ que concluíram ou 
concluirão este ano o seu curso. 
A UFRJ também negocia com o 
IFF a transferência de alunos do 
primeiro ao terceiro ano do ensino 
médio. Os estudantes do sexto ao 
nono ano do ensino fundamen-
tal deverão ser transferidos para 
escolas municipais.

“Hoje, o principal é que a 
gente encontre uma solução 
institucional. É preciso que a 
instituição resolva esse pro-
blema. Este Conselho precisa 
se posicionar”, defendeu a 

conselheira Eleonora Ziller, 
que participou de comissão 
criada pelo próprio Consuni 
para acompanhar a situação 
do instituto. Ela também rei-

vindicou a inclusão do tema na 
próxima reunião do Consuni, 
quando pretende expor o tra-
balho realizado pela comissão 
e o colegiado possa decidir com 

base em mais informações.
O professor de relações so-

ciais do IPUFRJ, Vitor Bemvindo, 
reivindicou: “Essa questão tem 
que ser tratada para que tenha 

uma solução definitiva. Estamos 
no limite”. Ele contou que os 
professores estão há sete meses 
sem receber suas bolsas e os estu-
dantes, há três meses sem aulas.

Além da continuidade do 
instituto, os estudantes querem 
que permaneça o seu caráter de 
politecnia. Eles manifestaram 
temor em serem transferidos para 
escolas convencionais, “em que o 
aluno apenas absorve conteúdo 
que não faz pensar”.

Proposta rejeitada
O reitor propôs a realização 

de reunião em Cabo Frio com 
a comunidade do Instituto Po-
litécnico e o Instituto Federal 
Fluminense, nesta ou na próxi-
ma semana, para então depois 
discutir a questão no Consuni, 
possivelmente na sessão no dia 
10 de dezembro.

“Hoje já é dia 12 de novembro. 
O que faço com meu filho em 
casa?”, quis saber uma mãe aflita. 
“Já ficou sete meses sem salário?”, 
questionou outro manifestante.  

Roberto Leher respondeu 
que compreendia a situação das 
famílias envolvidas e que buscava 
a inclusão formal dos estudantes 
no  IFF, e insistiu na reunião 
em Cabo Frio e na inclusão do 
tema dali a duas sessões. Mas 
o posicionamento do reitor foi 
vencido por maioria dos votos dos 
conselheiros.

SÉRGIO Ricardo

PROFESSOR Vitor Bemvindo MÃE de aluno se desespera

ESTUDANTES acompanhados dos pais participam da sessão do Consuni
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CRISE NA UFRJ

O Conselho Universitário 
(Consuni) aprovou, na 
sessão do dia 12, carta, 

a ser enviada ao governo e 
ao Congresso Nacional, sobre 
a situação orçamentária da 
instituição. O texto evidencia 
ao MEC e à área econômica a 
gravidade da crise financeira 
em que a UFRJ está mergulhada 
e solicita repasse  emergencial 
para a conclusão do segundo 
período acadêmico de 2015 
(que vai até março de 2016) 
e para custear “parcialmente” 
as despesas de janeiro de 2016, 
o que totaliza R$140 milhões. 

O documento informa que 
esse montante corresponde a 
soma dos valores contingencia-
dos pelo governo dos recursos da 
UFRJ em 2014 e 2015. Por isso 
a carta reivindica, também, o 
ajuste do orçamento autorizado 
para 2016, para normalização 
das atividades acadêmicas e 
manutenção dos concursos pú-
blicos previstos “e necessários” 
para as universidades federais. 
Embora o governo já tenha 
anunciado, nos recentes pacotes 
de ajustes fiscais, a suspensão de 
concursos em 2016.

Situação é grave 
A carta foi  proposta ao 

Consuni pela Reitoria com a 
intenção de obter uma posi-
ção institucional do conjunto 
da comunidade universitária 
para buscar, junto ao MEC e ao 
Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MPOG), 
os recursos orçamentários e hu-
manos de que a UFRJ necessita. 
Segundo o reitor Roberto Leher, 
em recente plenária de Decanos 
e Diretores, “todos puderam 
constatar o enorme descom-

Consuni aprova carta cobrando 
R$ 140 milhões do governo 
“Restrições 
orçamentárias em 
2015 podem levar 
à interrupção de 
aulas, pesquisas 
e atendimentos 
hospitalares”, 
informa o texto, 
que também 
será entregue a 
parlamentares 
e à comunidade 
universitária.

passo entre as possibilidades de 
repasse em 2015 e as despesas 
da universidade”.

De acordo com Leher, o MEC 
contabiliza que as demandas da 
UFRJ e de outras instituições 
federais de ensino superior so-
mam R$1,6 bilhão para fechar 
as contas em 2015. No entanto, 
os recursos de que dispõe o 
ministério para serem divididos 
entre as 63 Ifes são da ordem de 
R$ 480 milhões. Pelo que prevê 
a divisão da chamada Matriz 
Andifes (Associação Nacional 
dos Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior), 
ficam para UFRJ R$ 33 milhões, 
o que leva a uma situação de 
extrema dificuldade, garante 
o reitor.

Com base nessas informa-
ções, os conselheiros conclu-
íram que era importante a 
aprovação de uma manifestação 
institucional sobre a situação 
difícil e quase caótica pela qual 
passa a universidade por falta 
de dinheiro. 

Conteúdo da carta
Os cortes no orçamento do 

MEC, segundo a carta, repercuti-
ram diretamente no custeio e nos 
investimentos das universidades 
federais. A UFRJ, em um ano, 
perdeu R$ 140 milhões, déficit 

agravado pelo aumento dos custos 
de energia e pelo pagamento de 
terceirizados, que em 2011 eram 
870 trabalhadores e atualmente 
somam cinco mil, pagos com 
recursos que deveriam ser desti-
nados ao custeio – na ordem de 
R$ 219 milhões: 59% dos recursos 
de custeio da UFRJ.

A carta diz, também, que para 
que as atividades acadêmicas 
não sejam interrompidas são 
necessárias as seguintes garan-
tias:  nenhum contrato pode estar 
atrasado há mais de três meses, a 
negociação com a concessionária 
de energia deve prever o pagamen-
to de parte das contas atrasadas e 
as ações de assistência estudantil 
devem estar asseguradas.

“O fechamento das contas 
emergenciais de 2015-2 (segundo 
período de 2015) requer R$ 140 
milhões para que a transição 
para 2016 seja sem crises”, frisa o 
documento. Mas a carta ressalva 
que “em todas as reuniões com o 
MEC pode-se constatar o compro-
misso (do ministério) em busca 
de soluções”.  

Porém, a repactuação proposta 
pelo MEC possibilitará repasse de 
apenas R$ 33 milhões, o que leva 
a um déficit em 2015 de R$ 87 
milhões. Mas, considerando que 
o segundo período acadêmico vai 
até março, o déficit sobe, podendo 

A dramática situação vivida 
pela UFRJ desde 2014 por falta de 
recursos, o descumprimento dos 
contratos pelas empresas terceiri-
zadas, com desrespeito a direitos 
trabalhistas, a precariedade dos 
serviços de limpeza, segurança, 
entre outros, levaram o Conselho 
do Centro do Centro de Ciências da 
Saúde, reunido no dia 9, a aprovar, 
por unanimidade, resolução obre 
a crise institucional.

Pela resolução, o CCS irá 
“manter as atividades de ensino, 
pesquisa, extensão, assistência e de 

chegar a R$ 107 milhões.
Serviços ameaçados – O 

documento lista os serviços essen-
ciais –  manutenção de biotérios, 
remoção de dejetos químicos e 
biológicos, portarias, segurança, 
limpeza – que estão ameaçados de 
interrupção em virtude de atraso 
de pagamentos.

No caso de interrupção desses 
serviços, há um outro agravante:  
milhares de trabalhadores ter-
ceirizados ficarão sem salários, 
“levando a enorme drama social 
justamente dos mais explorados”.

O texto aponta ainda que, 
além da interrupção das aulas, 
pesquisas e atendimentos hos-
pitalares, as consequências das 
restrições orçamentárias de 2015 
serão “profundas e duradouras”, 
podendo levar à “descontinuidade 
de pesquisas, percursos formativos, 
programas de extensão, trabalhos 
de campo e atrasos na infraes-
trutura da assistência estudantil, 
comprometendo a permanência 
dos estudantes na UFRJ.

Leia a íntegra da Carta da UFRJ ao 
governo federal no site www.ufrj.br.

CCS apoia ações políticas 
pela superação da crise 

gestão como forma de resistência 
ao processo de desestruturação das 
Universidades Públicas Brasilei-
ras”, com a denúncia da política 
de terceirização. E apoiará a Deca-
nia nas ações de gestão necessárias 
para o enfrentamento da situação, 
e a Reitoria “nas ações políticas 
e institucionais na superação da 
crise financeira para efetivar 
os pagamentos necessários à 
manutenção das atividades e 
para o ajuste do orçamento de 
2016 para normalização das 
atividades acadêmicas”.

Foto: Renan Silva

CONSELHEIROS aprovam a carta que seguirá para Brasília 
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SAÚDE DO TRABALHADOR

O Centro de Tecnologia 
(CT) realizou, de 10 a 13 
de novembro, a Semana 

da Saúde com palestras, vacina-
ção, informações sobre serviços 
oferecidos pela Coordenação de 
Políticas de Saúde do Trabalhador 
da UFRJ (CPST) e atividades que 
proporcionam bem-estar físico.  

Participaram da mesa a co-
ordenadora de Gestão de Pessoas 
do CT, Josete Lima, o coordenador 
da CPST, Eduardo Oliveira, a pró-
-reitora de Pessoal, Regina Dantas, 
o decano do CT, Fernando Luiz, e 
a coordenadora-geral do Sintufrj 
Ana Célia. O Coral do CT se apre-
sentou na abertura. 

Demanda está 
na pauta interna
Regina Dantas classificou a 

iniciativa como “fantástica”, na 
perspectiva do quanto pode gerar 
de frutos para a comunidade. Ana 
Célia ressaltou a preocupação do 
Sintufrj com a saúde dos trabalha-
dores da universidade, e informou 
que o tema está contido na pauta 
interna de reivindicações em ne-
gociação com a Reitoria.

Segundo a sindicalista, o Sin-
dicato vem cobrando da Reitoria 
uma política de saúde do traba-
lhador, que inclui a existência 
de condições dignas de trabalho, 
inclusive para os profissionais da 
própria Coordenação de Políticas 
de Saúde do Trabalhador. Ana Célia 
destacou, ainda, o investimento 
do Sintufrj em prol da qualidade 
de vida dos trabalhadores, com a 
consolidação e a ampliação do 
Espaço Saúde Sintufrj.

Estatísticas de doenças
Os indicadores de saúde dos 

servidores da UFRJ e as iniciati-
vas da CPST foram apresentados 
pelo chefe da Seção de Educação 
e Promoção em Saúde, o psiquia-
tra Alexandre Schreiner. 

De acordo com o médico, o levan-
tamento das licenças para tratamento 
de saúde (LTS) e das ausências no 
trabalho de 2001 a 2008 mostra que, 
no período de oito anos, houve 55.656 
licenças, com uma média de mais de 
990 mil dias de licença (considerando 
que as licenças tiveram em média 
entre 17 e 22 dias).

As doenças relacionadas ao 
trabalho,  como as osteomuscula-
res, os transtornos psicológicos e as 
doenças cardiovasculares são as que 
mais afastam os trabalhadores da 

Doenças ocupacionais, cardiovasculares e psicológicas 
lideram os pedidos de licença na universidade 
O levantamento foi feito pela CPST, que promete divulgar dados mais recentes no 
I Fórum de Política de Saúde do Trabalhador, evento que será realizado em dezembro

UFRJ do trabalho. As doenças on-
cológicas ficaram em quarto lugar 
entre os motivos de afastamento. Já 
as doenças osteomusculares foram 
responsáveis por 36,9% de todas as 
licenças para tratamento de saúde.

Alexandre Shreiner informou que 
a CPST vai apresentar dados mais 
atualizados no I Fórum de Política 
de Saúde do Trabalhador, evento que 
será realizado entre os dias 2 e 4 de 
dezembro, no auditório da Coppetec, 
na Cidade Universitária, com o pro-
pósito de discutir e elaborar diretrizes 
para a construção de uma política de 
saúde para os trabalhadores da UFRJ. 

Por fim, ele listou as inciativas da 
CPST e os acordos de cooperação com 
unidades de saúde da UFRJ, como o 
Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho (HUCFF) e o Instituto de 
Atenção à Saúde São Francisco (Hes-
fa), que favorecem programas como 
os ligados à endocrinologia, nutrição, 
hipertensão e outras doenças.

Câncer de próstata 
O evento também chamou a 

atenção para a importância de 
os adultos manterem as vacinas 
em dia e adotarem cuidados 
com a hipertensão, os riscos 

cardiovasculares, a diabetes, a 
alimentação, a postura corporal, e 
para os benefícios da acupuntura 
e auriculoterapia. 

A campanha mundial contra 
o câncer de próstata, conhecida 
como Novembro Azul, foi o tema 
da apresentação do urologista e 
professor da Faculdade de Medicina 
Oswaldo Saback. Ele falou, para uma 
plateia basicamente feminina (havia 
apenas um homem assistindo), so-
bre a importância da prevenção do 
câncer de próstata. Elas saíram do 
evento com a tarefa de repassar a seus 
familiares as relevantes informações, 

esmiuçadas em detalhados slides.
O médico discorreu, ainda, sobre 

a hiperplasia (aumento) benigna 
da próstata, a progressão da doença 
e os sintomas e mecanismos de 
diagnósticos. Explicou que 50% dos 
homens acima de 60 anos têm algum 
grau de hiperplasia, e informou sobre 
os tratamentos clínicos e cirúrgicos. 
Segundo o urologista, cada vez mais 
a população se conscientiza da impor-
tância da detecção precoce da doença.

Segundo dados do Inca, o câncer 
de próstata é o segundo tipo mais 
comum entre os homens. Como a 
detecção em estágios iniciais aumen-
ta enormemente as possibilidades de 
cura, o professor recomenda que os 
exames preventivos sejam realizados 
anualmente por todos os homens a 
partir dos 45 anos. Porém, em caso 
de fatores de risco, como histórico 
familiar da doença, a prevenção deve 
ser iniciada aos 35 anos. 

Maria Helena Magalhães da 
Silva, coordenadora de gestão de 
Pessoas do CT, fez questão de men-
cionar que esta foi uma atividade 
organizada de forma integrada 
com todas as unidades do centro, 
e buscou incentivar a difusão de 
informações sobre saúde.

Josete dos Santos destacou que 
o evento contou como palestrantes 
com especialistas do Hospital Uni-
versitário Clementino Fraga Filho, 

Integração das unidades e a participação do Espaço Saúde Sintufrj

que fizeram questão de contribuir 
para a informação à comunidade.

O Espaço Saúde Sintufrj foi 
citado por alguns dos presentes no 
primeiro dia do evento como uma 
importante iniciativa do Sindicato. 
A qualidade dos profissionais e as 
boas condições do espaço físico, 
que já passou por três reformas, 
também foram elogiadas. A con-
clusão dos que se manifestaram 
a respeito do serviço oferecido 

pela entidade sindical foi de que 
o Espaço é muito mais que uma 
academia, é um projeto para pro-
moção da saúde dos trabalhadores. 

No último dia da Semana 
da Saúde, a coordenadora ad-
ministrativa do Espaço, Carla 
Nascimento, foi uma das pales-
trantes. Ela expôs a trajetória 
do projeto, que foi iniciado há 
muitos anos com a Escolinha 
de Futebol, até a constituição do 

Espaço Saúde como é hoje em 
dia, com a perspectiva ampliada 
de prevenção e promoção de 
saúde, agora com terapias com-
plementares como RPG, pilates, 
circuitos funcionais e atividades 
físicas para grupos especiais, 
como hipertensos e diabéticos, 
e o programa Saúde na Medida 
Certa, desenvolvido em convênio 
com o Instituto de Nutrição e 
outras unidades da UFRJ. 

ALEXANDRE Schreiner

MESA de abertura: Josete Lima, Eduardo Oliveira, Regina Dantas, Fernando Luiz e Ana Célia

EXERCÍCIOS de alongamento para o público do evento 
ministrados pela professora Elaine do Espaço Saúde 

COMISSÃO de Eventos e a equipe do Espaço Saúde 

Fotos: Renan Silva
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A técnica de enfermagem, 
Marlene Novena Rosas entrou 
para a UFRJ em 1983. Foi aluna 
do Curso Pré-Vestibular do Sin-
tufrj e se formou em Psicologia. 
“Foi uma correria para estudar e 
trabalhar. O meu filho mais ve-
lho era bem pequeno e enfrentei 
todas as dificuldades que uma 
mulher tem quando começa a 
galgar seu espaço, porque as co-
branças são muitas. Mas superei 
as dificuldades e tô na luta”, dis-
se, orgulhosa. 

Durante 16 anos trabalhou 
no 9B – setor que tinha quatro 
especialidades na época. Passou 
pelo Setor de Medicina Especial 
e pelo Banco de Sangue. Há 10 
anos está no Serviço de Radiolo-
gia, atuando no setor de tomo-
grafia. Bem-humorada, Marlene 
destacou que teve a felicidade de 
ter tido uma boa formação, que, 
segundo ela, foi garantida pelo 
colégio interno de freiras pago 
pela família para a qual a a mãe 
trabalhou como doméstica a 
vida inteira.

“Tenho que agradecer sim, 
porque não fui criada jogada 
e não conheci as violências da 
vida. Embora minha mãe fos-
se analfabeta, ela procurou me 

“Nosso feminismo se inspira nas guerreiras africanas. 
Levantar a cabeça é necessário, negras e pretas revolucionárias”

Luzia entrou na UFRJ em 
1989 como NES para trabalhar 
no Centro Cirúrgico do Hospital 
Universitário Clementino Fra-
ga Filho, logo após se formar 
na Escola de Enfermagem Anna 

Na sexta-feira, 27 de 
novembro, o Sintufrj 
realiza evento para ce-
lebrar o Dia Nacional 
da Consciência Negra 
e Zumbi dos Palmares 
(20 de novembro) e 
a 1ª Marcha das Mu-
lheres Negras Contra o 
Racismo e a Violência 
(que ocorre no dia 18 
de novembro, em Bra-
sília), e para reafirmar 
o Dia Internacional 
da Não-Violência Con-
tra as Mulheres (25 de 
novembro). Para des-
tacar essas datas tão 
importantes para o ca-
lendário de lutas dos 
movimentos sindical e 
social, o Sintufrj publi-
ca nesta e nas próximas 
edições entrevistas com 
profissionais da UFRJ. 
Elas falam das suas ex-
periências de vida e do 
cotidiano de trabalho 
na universidade.    

Nesta edição apre-
sentamos duas técni-
cas-administrativas do 
Hospital Universitário 
Clementino Fraga Fi-
lho, a enfermeira-chefe 
da Seção de Pesquisa 
da Coordenação de 
Educação Permanente 
(Coep), Luzia da Con-
ceição de Araújo, 50 
anos, e a técnica de 
enfermagem do Serviço 
de Radiologia, Marlene 
Novena Rosas, 57 anos. 
Duas mulheres bata-
lhadoras e orgulhosas 
de suas conquistas pes-
soais e profissionais.

Nery. Experiência na área ela já 
tinha, pois trabalhava no estado 
e no município. Em 1994 en-
trou para o mestrado na Unirio 
e se transferiu para a Unidade de 
Clínica, para ter horário para es-
tudar. “Fiquei como plantonista 
e pagava meus plantões no fim 
de semana. Na época não tinha 
nenhuma liberação e eu era 
prestadora de serviço sem direito 
a nada”, contou.

Mas ainda em 1994 foi efeti-
vada como funcionária da UFRJ 
após passar no concurso público. 
“Saí da vida de prestadora de ser-
viço e fui assumir meu primeiro 
cargo de chefia no 11B – antigo 
serviço de Proctologia”. Luzia 
concluiu o mestrado em 1998, 
junto com a gravidez da filha 
Layla, que cursa Psicologia. De-
pois do mestrado, foi convidada 
para integrar a direção da Divi-
são de Enfermagem e montar o 
Núcleo de Pesquisa da Divisão, 
inaugurado em 1999. 

O núcleo (antigo Nedem) 
servia para orientar os enfer-
meiros a produzir seus projetos 
de pesquisa e validar sua prática 
profissional. Nessa época Luzia 
tornou-se docente da Uerj, para 
o qual fez concurso como pro-
fessor-assistente, e pediu exone-
ração do município. Hoje é profes-
sora adjunta do Departamento de 
Fundamentos de Enfermagem da 

Faculdade de Enfermagem da Uerj.
Em 2003 ingressou no douto-

rado em ciências da Faculdade de 
Medicina da UFRJ, o qual finali-
zou em 2008. “Fui a primeira en-
fermeira a estar nesse programa 
que é misto, mas fechado. Então 
para você conseguir (entrar) é 
complicado”, afirmou.

Realidade de 
dificuldades
Luzia expôs sua história de 

vida no evento organizado pelo 
Sintufrj no Dia Internacional da 
Mulher Negra Latino-Americana 
e Caribenha, em julho, no Espa-
ço Cultural. Ela criou um estudo 
de caso a partir de seu referencial: 
mulher negra, pais semianalfabe-
tos, nascida na favela, que sempre 
estudou no sistema público. Se-
gundo a técnica-administrativa, 
a apresentação no evento do Sin-
dicato fez com que conseguisse se 
reconhecer dentro do contexto de 
uma mulher negra e pobre. 

A enfermeira conta que sua 
trajetória foi difícil. Fazia pré-
-vestibular e trabalhava para 
pagar a mensalidade. “Vinha 
aqui trabalhar (na universida-
de) e também arrumei emprego 
de faxineira e em supermerca-
do. Quem dava o dinheiro para 
a passagem era a minha mãe. 
Trabalhava em Cascadura e es-
tudava em Madureira. Ia a pé 

porque o dinheiro não dava para 
três passagens”. Uma trajetória 
de dificuldades, mas repleta de 
bons resultados. 

Sua permanência na gradu-
ação foi graças às muitas bolsas 
que obteve por mérito. “Corri 
muito. Tinha uma meta. Passei 
ao largo das discriminações”, 
afirmou. Segundo Luzia, qual-
quer um pode passar em con-
curso para a UFRJ, mas o difícil 
é chegar onde ela chegou. “Eu 
só consegui porque fui a primei-
ra enfermeira doutora da Divi-
são de Enfermagem por muitos 
anos. Por acaso era negra e mu-
lher. O que contava era que eu 
tinha um título que interessava 
à divisão”.

Depois do estudo feito sobre 
a mulher negra para o evento do 
Sintufrj, Luzia se disse inspirada 
e resolveu fazer uma oficina na 
Uerj sobre o direito de negros e 
índios. “Confesso que era uma 
alienada”. 

Política – Em 2011 Lu-
zia concorreu ao cargo de pró-
-reitora de Pessoal na chapa do 
professor Alcino Câmara e Maria 
José Coelho. Em 2014 recebeu o 
convite da diretora da Divisão 
de Enfermagem, Maria Cecília 
Bosa, para integrar a Coorde-
nação de Educação Permanente 
(Coep). Mas daqui a quatro anos 
pretende se aposentar. 

proporcionar o melhor, que para 
ela era estudar. Fui preparada 
para ter uma infraestrutura no 
futuro. E tive conceitos de moral 
e respeito que serviram de base 
para minha vida e que agora 
passo para meus dois filhos”, 
afirmou Marlene.

Discriminação
Marlene conta que sofreu 

com o racismo e a discrimina-
ção, principalmente na ado-
lescência, e tem consciência de 
que ser mulher e negra não é 
fácil.   “Dizem para você que é 
preta demais, e a insegurança 
da idade te leva a determinadas 
frustrações. Sofri sim, mas passo 
para meus filhos o que aprendi. 
Minha filha já sofreu bullying, e 
eu disse para ela uma frase da 
atriz Viola Davis: ‘A única coisa 
que te diferencia de uma pessoa 
branca é a falta de oportunida-
de’. É isso que procuro ensinar. É 
estudar e focar para fazer a dife-
rença, adquirindo conhecimen-
to o bastante para se colocar de 
igual para igual com qualquer 
pessoa”, recomenda. 

Firmeza e coragem não fal-
tam a Marlene. “Sofri muito, 
mas aprendi a não me esconder. 

A não esconder minha cara pre-
ta”. Ela bate na tecla da opor-
tunidade. “Vi nascer a Central 
Única das Favelas (Cufa), e ela 
está fazendo a diferença, por-
que proporciona oportunidades. 
“Você não precisa e não tem que 
ser bandido por morar na favela. 
Minha irmã, que faleceu com 
80 anos, criou seis filhos com 
muita dignidade no Morro do 
Juramento. Ninguém deu para 
bandido”. 

Uma mulher também de 
muitas convicções: critica a po-
lítica de privatização e reafirma 
a política de ações afirmativas. 
“Com essa política atual (de go-
verno) o déficit de profissionais 
do hospital é enorme. Quanto às 
cotas, a sociedade nos deve isso, 
até que um dia seja feita a re-
paração e tenham outras ações 
para permitir a igualdade de 
condições”.

Com as dificuldades da vida, 
Marlene sorri e diz que é uma 
mulher realizada. Mas se angus-
tia pela falta de respeito do go-
verno “a essa população que tem 
tanta coisa bonita para oferecer 
e realizar”. No momento ela só 
tem um medo: de não conseguir 
fazer sua pós-graduação antes 

Luzia

de se aposentar, por conta da po-
lítica de retirada de direitos dos 
servidores públicos.

Marlene

Fotos: Renan Silva

 

         



Dados nacionais sobre violência contra as mulheres

BASTA!
Apesar de ser um crime e grave 

violação de direitos humanos, a 
violência contra as mulheres segue 
vitimando milhares de brasileiras 
reiteradamente: 43% das mulheres 
em situação de violência sofrem 
agressões diariamente; para 35%, 
a agressão é semanal. Esses dados 
foram revelados no Balanço dos 
atendimentos realizados em 2014 
pela Central de Atendimento à Mu-
lher – Ligue 180, da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres da Pre-
sidência da República (SPM-PR).

Em relação ao momento em 
que a violência começou dentro do 
relacionamento, os atendimentos 
de 2014 revelaram que os episódios 
de violência acontecem desde o 
início da relação (23,51%) ou de 
um até cinco anos (23,28%).

Em 2014, do total de 52.957 
denúncias de violência contra a 
mulher, 27.369 corresponderam 
a denúncias de violência física 
(51,68%), 16.846 de violência 
psicológica (31,81%), 5.126 de 
violência moral (9,68%), 1.028 
de violência patrimonial (1,94%), 
1.517 de violência sexual (2,86%), 
931 de cárcere privado (1,76%) e 
140 envolvendo tráfico (0,26%).

Dos atendimentos registrados em 
2014, 80% das vítimas tinham filhos, 
sendo que 64,35% presenciavam 
a violência e 18,74% eram vítimas 
diretas juntamente com as mães. 

Entre 1980 e 2010 foram assas-
sinadas mais de 92 mil mulheres no 
Brasil, 43,7 mil somente na última 
década. Segundo o Mapa da Violência 
2012 divulgado pelo Instituto Sangari, o 
número de mortes nesse período passou 
de 1.353 para 4.465, que representa 
um aumento de 230%. Já o Mapa da 
Violência 2013: Homicídios e Juventude 
no Brasil revela que, de 2001 a 2011, o 
índice de homicídios de mulheres au-
mentou 17,2%, com a morte de mais de 
48 mil brasileiras nesse período. Só em 
2011 mais de 4,5 mil mulheres foram 
assassinadas no país.

O crescimento efetivo acontece até 
o ano de 1996, período que as taxas de 
homicídio feminino duplicam, pas-
sando de 2,3 para 4,6 homicídios para 

cada 100 mil mulheres. A partir desse 
ano, e até 2006, as taxas permanecem 
estabilizadas, com tendência de queda, 
em torno de 4,5 homicídios para cada 
100 mil mulheres. No primeiro ano de 
vigência efetiva da Lei Maria da Penha, 
2007, as taxas experimentam um leve 
decréscimo, voltando imediatamente a 
crescer de forma rápida até o ano 2010, 
último dado atualmente disponível, 
igualando o máximo patamar já 
observado no país: o de 1996.

De 2001 a 2011, o índice de 
mulheres jovens assassinadas foi 
superior ao do restante da popu-
lação feminina. Em 2011, a taxa 
de homicídios entre mulheres 
com idades entre 15 e 24 anos foi 
de 7,1 mortes para cada 100 mil, 
enquanto a média para as não 
jovens foi de 4,1.  

Em 2015 – Já a Pesquisa Ava-
liando a Efetividade da Lei Maria 
da Penha (Ipea, março/2015) 
apontou que a Lei nº 11.340/2004 
fez diminuir em cerca de 10% a 
taxa de homicídios contra mulhe-
res praticados dentro das residên-
cias das vítimas, o que “implica 
dizer que a LMP foi responsável 
por evitar milhares de casos de 
violência doméstica no país”.

Violência sexual 
Em 2011, foram notificados 

no Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (Sinan), do 
Ministério da Saúde, 12.087 casos 
de estupro no Brasil, o que equivale 
a cerca de 23% do total registrado 
na polícia em 2012, conforme 
dados do Anuário 2013 do Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública 
(FBSP). Em 2013, o Ipea levou 
a campo um questionário sobre 

vitimização, no âmbito do Sistema 
de Indicadores de Percepção Social 
(Sips), que continha algumas 
questões sobre violência sexual. 
A partir das respostas, estimou-se 
que a cada ano no Brasil 0,26% da 
população sofre violência sexual, 
o que indica que haja anualmente 
527 mil tentativas ou casos de 
estupros consumados no país, dos 
quais 10% são reportados à polícia. 
Tal informação é consistente com 
os dados do 8º Anuário do Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública 
(FBSP) de 2014, que apontou que 
50.320 estupros foram registrados 
no país em 2013. Todavia, essa 
estatística deve ser olhada com bas-
tante cautela, uma vez que, talvez 
a metodologia empregada no Sips 
não seja a mais adequada para se 
estimar a prevalência do estupro, 
podendo servir apenas como uma 
estimativa para o limite inferior de 
prevalência do fenômeno no país.

Percepção da população 
Pesquisa realizada pelo Data 

Popular e Instituto Patrícia Galvão 
revelou que 98% dos brasileiros 
conhecem, mesmo de ouvir falar, a 
Lei Maria da Penha, e 86% acham 
que as mulheres passaram a de-
nunciar mais os casos de violência 
doméstica após a lei. Para 70% dos 
entrevistados, a mulher sofre mais 
violência dentro de casa do que em 
espaços públicos.

Segundo a última pesquisa 
DataSenado sobre violência do-
méstica e familiar (2015), uma 
em cada cinco mulheres já foi 
espancada pelo marido, compa-
nheiro, namorado ou ex. E 100% 
das brasileiras conhecem a Lei 
Maria da Penha.

Dados e estatísticos
A casa como o lugar mais inseguro para a mulher

 48% das mulheres agredidas declaram que a violência aconteceu 
em sua própria residência; no caso dos homens, apenas 14% foram 
agredidos no interior de suas casas (PNAD/IBGE, 2009).

 3 em cada 5 mulheres jovens já sofreram violência em relaciona-
mentos, aponta pesquisa realizada pelo Instituto Avon em parceria com 
o Data Popular (nov/2014).

 56% dos homens admitem que já cometeram alguma dessas 
formas de agressão: xingou, empurrou, agrediu com palavras, deu tapa, 
deu soco, impediu de sair de casa, obrigou a fazer sexo.

 77% das mulheres que relatam viver em situação de violência 
sofrem agressões semanal ou diariamente. Em mais de 80% dos casos, a 
violência foi cometida por homens com quem as vítimas têm ou tiveram 
algum vínculo afetivo: atuais ou ex-companheiros, cônjuges, namorados 
ou amantes das vítimas. É o que revela o Balanço do Ligue 180 – Central 
de Atendimento à Mulher, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da República (SPM-PR). 

Jovens da periferia
Énois Inteligência Jovem realizou estudo, em parceria com os institu-

tos Vladimir Herzog e Patrícia Galvão, com mais de 2.300 mulheres de 14 
a 24 anos, das classes C, D e E, que envolveu a aplicação de questionário 
on line e entrevistas em profundidade visando compreender como a vio-
lência contra as mulheres e o machismo atingem as jovens de periferia. 
Os números levantados pelo estudo mostram que 74% das entrevistadas 
afirmam ter recebido um tratamento diferente em sua criação, por serem 
mulheres; 90% dizem que deixaram de fazer alguma coisa por medo da 
violência, como usar determinadas roupas e frequentar espaços públicos; 
e 77% acham que o machismo afetou seu desenvolvimento.


