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A situação dramática da universidade em consequência 
da falta de repasse de recursos e do corte no orçamento 
para a Educação ameaça paralisar as atividades acadê-
micas e administrativas. Desde o dia 30 de novembro o 
HUCFF suspendeu as internações e as cirurgias eletivas 
porque não tem dinheiro para pagar fornecedores de me-
dicamentos, entre outras dívidas. Página 9

Atenção, categoria: nos dias 2, 3 e 4 de dezembro serão entregues os passaportes 
para a nossa festa de confraternização. Importante: Não haverá prorrogação das datas. 
Os locais de retirada são os seguintes:

Subsede no HU: das 8h às 19h. 
Subsede na Praia Vermelha: das 9h às 16h.
A festa é no dia 10 de dezembro. 
Confira o horário de saída dos ônibus:
- Sede do Sindicato, no Fundão: entre 8h e 10h. Os ônibus sairão após completar o 

número de passageiros.
- Praia Vermelha: às 8h30. 

Assembleia quinta-feira, dia 3/12
A direção do Sintufrj convoca toda a categoria para dis-

cutir a crise na UFRJ nesta assembleia, que será realizada 
no auditório do CT, às 10h, em primeira convocação, e às 
10h30, com qualquer quórum. 

Constam ainda da pauta os seguintes assuntos: re-
presentação nos órgãos colegiados superiores da UFRJ; 
eleição de delegados à plenária da Fasubra e desconto de 
1% referente ao 13º salário. 

Explicação – Esse desconto deveria ter constado no 
contracheque de dezembro, mas por falha administrativa 
do Sintufrj isso não ocorreu, e o erro será reparado no 
contracheque de janeiro.  

Confraternização de fim de ano
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DOIS PONTOS

UFRJ se mobiliza na ajuda às vítimas de Minas Gerais
O desastre em Mariana provo-

cou uma onda de solidariedade 
em todo o Brasil e na UFRJ não 
seria diferente. A comunidade 
universitária se mobilizou para  
ajudar as vítimas do crime am-
biental em Minas Gerais. 

Uma das ações foi organizada 
pelo coordenador do Sintufrj 
Antônio Avelino, que iniciou, 
com outros companheiros, uma 

campanha de arrecadação de 
água potável. 

Os estudantes também estão 
fazendo a sua parte. Um grupo 
criou no Facebook a “Campanha 
de Arrecadação UFRJ Solidarie-
dade às Vítimas em Mariana e 
Regiões do Rio Doce”. 

Unidades, como a Faculdade 
de Odontologia, também se mobi-
lizaram para arrecadar doações.

Apoio do Sintufrj
Toda a diretoria do Sintufrj 

está apoiando a iniciativa do co-
ordenador Antônio Avelino. Quem 
quiser contribuir é só entregar sua 
doação de água no bar do Tilson, 
na Vila Residencial. 

Apesar da Prefeitura de Maria-
na ter solicitado que as doações 
fossem feitas apenas até o dia 21 
de novembro – quando faria um 

balanço do que foi arrecadado –, as 
campanhas por água continuam, 
porque há outras localidades que 
necessitam de ajuda. As arrecada-
ções estão sendo encaminhadas à 
Cruz Vermelha.

Pontos de coleta 
Os estudantes organizaram 

pontos de coleta na Cidade Univer-
sitária: no Hospital Universitário 

Clementino Fraga Filho, Reitoria, 
Centro de Tecnologia, CCMN e 
Alojamento Estudantil. As doações 
também podem ser levadas para 
a Faculdade Nacional de Direito. 

Centros acadêmicos de alguns 
cursos também recebem doações 
de água, produtos de higiene e 
de limpeza. 

Já foram entregues à Cruz 
Vermelha 200 litros de água. 

A Coordenação de Aposen-
tados e Pensionistas do Sintufrj 
faz um trabalho de acompanha-
mento de companheiros que 
estejam com a saúde debilitada. 
No dia 17 de novembro, uma 
comitiva visitou o ex-dirigente 
do Sintufrj Manoel Dantas de 
Oliveira. Participaram da ativi-
dade a coordenadora Maria Pas-
serone e as aposentadas Maria 
do Rosário Martins, Maria Luísa 
Lemos, Odete Francisca, Mar-
lene Fontenele, Justina Gomes, 
Vanilde Nicácio e Wilma Coe. 

Visita a aposentados 

O Projeto Unificar tem sido o responsável 
pelas rodas de samba às sextas-feiras no Espaço 
Cultural do Sintufrj. A cada evento um grupo de 
samba de raiz faz sua estreia para a categoria, 
e ainda leva convidados ilustres. 

Sexta Cultural do Sintufrj As rodas de samba começam às 16h e terminam 
às 22h. Cerveja gelada e petiscos de botequim não 
faltam. Fique atento aos cartazes fixados na uni-
versidade e à divulgação, pelo Jornal do Sintufrj, do 
próximo Projeto Unificar.

Com pesar informamos o fale-
cimento do companheiro Manuel 
Teixeira da Silva, 84 anos, ocorrida 
no dia 26 de novembro, de infecção 
generalizada. Ela era aposentado da 
Prefeitura Universitária e foi um dos 
residentes remanescentes da Ilha do 
Catalão. Morador da Vila Residen-
cial da UFRJ, fundou a primeira 
Igreja Evangélica da localidade. 
Deixa sete filhos e 12 netos.

Falecimento

Fotos: Renan Silva e Divulgação
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REUNIÕES SETORIAIS

Na sequência de reuniões nas 
unidades promovidas pelo Sintufrj, 
chegou a vez da Praia Vermelha. No 
dia 24 de novembro, os trabalhadores 
se reuniram com a direção sindical no 
auditório Manoel Maurício (CFCH). 
A pauta é única e trata das ações 
judiciais coletivas, desdobramentos 
da greve, negociação da pauta interna 
com a Reitoria e escolha de represen-
tantes para o GT-Carreira do Sintufrj.

Um ponto levantando pelos tra-
balhadores foi o fato de haver vários 
processos de aposentadoria parados 
na Reitoria. O assessor jurídico da 
entidade, Rafael Mello, explicou que 
existem dois problemas: um estrutural 
e outro político. “Falta pessoal e temos 
de ver se é prioridade por parte da 
Reitoria tocar essa demanda”, disse.

“Basicamente foi uma reunião 
para esclarecimentos das ações 

Categoria no HU tem três dias de 
discussões em horários alternados
Para dar oportunidade a todos os profissionais da unidade terem acesso às informações sindicais  

s reuniões setoriais pro-
gramadas pelo Sintufrj 
ganharam uma feição 

especial no Hospital Clementino 
Fraga Filho (HUCFF), em vista da 
especificidade do público, muito 
amplo e dividido em plantões. 
Foram três dias de reuniões: 23, 
24 e 25 de novembro, em dois 
turnos: um almoço com a base 
das 11h às 13h, na subsede do 
sindicato no prédio da unidade, 
e o jantar com a base, das 21h 
às 22h, no hall dos elevadores.

Os encontros com as bases 

foram programados para debater 
e esclarecer dúvidas da catego-
ria sobre temas como o acordo 
assinado na última greve, a 
negociação da pauta interna com 
a Reitoria e as ações judiciais. As 
reuniões também dão aos traba-
lhadores a  oportunidade para que 
indiquem representantes para o 
Grupo de Trabalho (GT) Carreira 
do Sintufrj. 

Isso porque a direção sindical 
entende que a categoria deve 
discutir a Carreira em todas as 
universidades, para tirar suas 

propostas e encaminhá-las à 
Fasubra. De acordo com o acordo 
de greve, as discussões entre a 
Fasubra e o governo sobre o apri-
moramento da Carreira devem 
ser concluídas até maio de 2016.

Além da negociação nacional 
sobre a Carreira, há também a 
negociação da pauta interna. 
O compromisso firmado entre 
a Reitoria e o Sintufrj é que as 
comissões definidas discutirão 
itens como turnos contínuos de 
30 horas semanais, combate ao 
assédio moral, valorização dos 

técnicos-administrativos em 
educação (o que também inclui 
o aprimoramento da Carreira), 
democratização, localização do 
Centro de Convivência e políticas 
de saúde do trabalhador.

As reuniões setoriais indi-
cam também os delegados ao 
seminário nacional convocado 
pela Fasubra para os dias 5 e 6 
de dezembro, em Brasília, que 
discutirá os desafios e as pers-
pectivas para os hospitais uni-
versitários e formulará políticas 
para enfrentar os impactos da 

Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh) nas uni-
dades de saúde das instituições 
federais de ensino superior. 

A primeira
Na segunda-feira pela manhã, 

na subsede sindical no HU, os co-
ordenadores do Sintufrj Quintino 
Silveira, Ana Célia da Silva, José 
Caetano Ribeiro, Delma Dutra 
e Ivânia de Jesus conduziram a 
reunião. 

Quintino comentou que, em-
bora haja a aparente sensação de 
que a greve não produziu muito, 
a luta valeu a pena, e foi uma 
das melhores greves feitas pela 
categoria, cujos resultados foram 
amplamente divulgados no Jornal 
do Sintufrj. 

Na avaliação do coordenador 
sindical, dependendo da malha 
salarial do trabalhador e adicio-
nando o reajuste, o aumento do 
step (diferença entre padrões) 
e dos benefícios, como auxílio-
-creche, auxílio-alimentação e 
auxílio-transporte, “tudo soma-
do, a gente tem um aumento que 
pode variar de cento e poucos a 
mil reais”. Além disso, ainda 
tem o compromisso firmado 
pelo governo com a Fasubra de 
encaminhamento de itens da 
pauta nacional na mesa sobre 
aprimoramento da Carreira.

José Caetano reiterou a im-
portância dos grupos de trabalho, 
em especial sobre a Carreira, e do 
seminário sobre os HUs. 

Nessa reunião se inscreveu 
para participar do GT-Carreira do 
Sintufrj e do seminário da Fasubra 
sobre os HUs o técnico de enferma-
gem do Instituto de Doenças do 
Tórax (IDT) Washington Bernardo 
da Silva. 

As dúvidas sobre as ações 
judiciais foram esclarecidas nas 
outras reuniões. 

A

Direção sindical faz encontro unificado na Praia Vermelha
judiciais, pois os trabalhadores 
presentes decidiram não tirar re-
presentação para o GT-Carreira do 
Sintufrj. Mas a discussão foi válida, 
e participaram funcionários de 
praticamente todas as unidades da 
Praia Vermelha. E esse contato di-
reto com a categoria é fundamen-
tal em qualquer trabalho sindical 
de base”, afirmou o coordenador 
de Educação, Cultura e Formação, 
Paulo Marinho.

Além de Paulo Marinho, partici-
param da reunião os coordenadores 
de Organização e Política Sindical 
Aluízio Paulino, Boaventura Sousa 
e Luciano da Cunha. 

O advogado informou que nos 
casos individuais é necessário o 
agendamento para atendimento 
nos plantões jurídicos na subsede na 
Praia Vermelha, às quartas-feiras.

REUNIÕES na subsede sindical e no hall dos elevadores atenderam boa parte da categoria no HUCFF

AUDITÓRIO Manoel Maurício (CFCH) recebeu a categoria para a reunião com o Sindicato

Fotos: Renan Silva
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PCCTAE

Fasubra pede apoio a reitores para
as mudanças na carreira da categoria 

Na quarta-feira, 25 de no-
vembro, a Fasubra apresentou ao 
Fórum de Pró-Reitores de Gestão 
de Pessoas (Forgepe), durante a 
reunião realizada na sede da As-
sociação Nacional dos Dirigentes 
das Instituições Federais de Ensino 
Superior (Andifes), o relatório que 
aponta necessidades de mudança 
na carreira dos trabalhadores téc-
nico-administrativos em educação. 

A apresentação incluiu o histó-
rico de lutas para implementação 
da carreira desde o Plano de Cargo 
Único (PCU) até a conquista do 
Plano de Carreira dos Cargos Téc-
nico-Administrativos em Educação 
(PCCTAE), e os avanços no aprimo-
ramento da carreira. Representou a 
Fasubra na reunião o coordenador-
-geral do Sintufrj e coordenador de 
Políticas Sociais e Gênero da Fede-
ração, Francisco de Assis. 

Expectativas 
A Fasubra espera que o Forgepe 

realize oficinas – ou grupos de tra-
balho de debates – para aprofundar 
o conhecimento das diferenças na 

visão da carreira para que, com 
seu representante na Comissão 
Nacional de Supervisão da Carrei-
ra (CNSC), avance nos pontos em 
que há consenso; dê apoio para 

implementação e integração da 
Comissão Interna de Supervisão 
da Carreira (CIS) em cada insti-
tuição; apoie o Plano Nacional de 
Capacitação e Qualificação; apoie a 

realização do dimensionamento da 
força de trabalho para constituição 
de um modelo de alocação de vagas 
e apoie o combate à terceirização, 
com avanço na tomada da racio-
nalização

O representante da Fasubra 
também solicitou o apoio da For-
gepe para a luta em favor da ra-
cionalização dos cargos defendida 
pela categoria e para a luta pela 
retomada de concursos para vários 
cargos, entre eles os de vigilantes e 
motoristas, como forma de comba-
ter a terceirização.

Também participaram da reu-
nião representantes do Sindicato Na-
cional dos Docentes das Instituições 
de Ensino Superior (Andes-SN) e 
da Federação de Sindicatos de Pro-
fessores e Professoras de Instituições 
Federais de Ensino Superior Básico 
Técnico e Tecnológico (Proifes).

ELEIÇÕES PARA OS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Sintufrj vai ao Consuni pelo respeito à decisão de assembleia
A proposta do reitor Carlos 

Leher de realizar reunião da comis-
são eleitoral do processo de escolha 
de representantes dos técnicos-
-administrativos aos colegiados 
superiores da UFRJ (Conselho Uni-
versitário (Consuni), Conselho de 
Ensino de Graduação e Conselho 
de Ensino para Pós-Graduados e 
Pesquisa) na segunda-feira, dia 30, 
às 15h, foi apresentada depois que 
a bancada dos estudantes e a coor-
denação do Sintufrj expuseram o 
assunto na sessão do Consuni na 
quinta-feira, dia 26. 

O coordenador-geral do Sintufrj 
Francisco de Assis ponderou sobre a 
necessidade inadiável de definição 
do processo eleitoral da categoria 
para os órgãos colegiados, iniciado 
há vários meses mas não concluído 
até o momento. 

Pela contagem dos votos
O representante discente no 

Consuni, Leonardo Guimarães, foi 
quem solicitou espaço na sessão ao 
coordenador-geral do Sintufrj Fran-
cisco de Assis para se pronunciar a 
respeito da eleição de representan-
tes da categoria aos órgãos supe-
riores da universidade. O estudante 
argumentou que há cerca de oito 
meses os técnicos-administrativos 
não têm representação na instância 
máxima de decisão da instituição, 
que é o Conselho Universitário, o 

que é um prejuízo para a democra-
cia universitária.

“Os técnicos-administrativos têm 
muito a dizer sobre a universidade, e 
é fundamental que a gente garanta 
que eles voltem a ter assento no Con-
suni. Portanto, que a universidade e o 
Conselho Universitário se manifestem 
sobre a deliberação aprovada na as-
sembleia dos técnicos-administrativos 
de abertura das urnas”, justificou o 
estudante.

Histórico – Em abril de 2015, os 
técnicos-administrativos em educa-
ção foram às urnas para eleger seus 
representantes aos órgãos colegiados 
da UFRJ: Conselho Universitário, 
Conselho de Ensino de Graduação 
e de Ensino para Pós-Graduados e 
Pesquisa. Duas chapas questiona-
ram a lisura do processo ao Consuni, 
quando deveria ser à comissão elei-
toral. Uma ingerência no trabalho 
da comissão, que é paritária, com-
posta por representantes da Reitoria 
e do Sintufrj. Com o impasse forma-
do, os votos não foram contados, e as 
urnas ainda estão sob a guarda da 
comissão eleitoral.

Francisco de Assis reiterou que 
a reivindicação da categoria pela 
abertura das urnas e pelo prosse-
guimento do processo eleitoral foi 
aprovada em assembleia e que essa 
decisão já havia sido apresentada 
à Reitoria.  Diante desses fatos, ele 
solicitou que a comissão eleitoral 

fosse convocada para dar continui-
dade ao pleito. 

“Precisamos da bancada téc-
nico-administrativa para fortalecer 
a luta em defesa da universida-
de. Tenho certeza de que a nossa 
bancada aqui estaria ao lado do 
Instituto Politécnico de Cabo Frio, 
dos trabalhadores terceirizados, da 
luta contra os ataques do governo, 
que, com o corte de verbas, impõe 
à universidade diversos problemas 
que afetam diretamente o seu fazer, 
como é o caso do campus de Xe-
rém”, pontuou Francisco de Assis. 

Ele relacionou os problemas 
que hoje a universidade enfrenta 
com a  extinção de cargos, dentre 
eles a terceirização, “que causa um 
dano muito grande, inclusive aos 

trabalhadores terceirizados, cujo tra-
tamento que recebem das empresas 
é análogo à escravidão”. Assis acres-
centou que a luta da categoria é pela 
realização de concursos públicos.

No dia anterior, Francisco de 
Assis representou a Fasubra numa 
reunião do Fórum Nacional de 
Pró-Reitores de Gestão de Pessoas 
das Ifes (Forgepe) e, segundo ele, 
parece haver uma luz no fim do tú-
nel para a proposta da categoria de 
realização de concursos na área de 
segurança e de outros cargos neces-
sários para o fazer da universidade.

O sindicalista também ressaltou 
a importância da UFRJ enfrentar 
os problemas com cabeça erguida 
e unidade: “O mais importante é 
que esta comunidade se mantenha 

LEONARDO Guimarães

unida em defesa da UFRJ, deixando 
as diferenças de lado para juntos, 
técnicos-administrativos, estudantes 
e docentes,  enfrentarmos os proble-
mas que afetam a universidade”.

“PRECISAMOS da bancada técnica-administrativa para fortalecer a luta em defesa da UFRJ”

NO FÓRUM da Forgepe, Francisco de Assis pediu apoio para as mudanças no PCCTAE

Foto: Divulgação

Fotos: Renan Silva
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Estudantes, pais e docentes-re-
sidentes do Instituto Politécnico de 
Cabo Frio mais uma vez ocuparam 
a sala do Conselho Universitário 
(Consuni), na sessão do dia 26 de 
novembro, quando estava pautada 
a apresentação do relatório da co-
missão sobre a situação da escola. 

A comunidade escolar reivin-
dica a manutenção do instituto, 
sob ameaça de fechar por falta 
de reconhecimento de vínculo 
institucionalização com a UFRJ. 
Por conta disso, desde abril estão 
suspensos os pagamentos das 
bolsas dos residentes-docentes. 
Em agosto, as aulas foram inter-
rompidas.

O Sintufrj e a bancada dos 
estudantes no Consuni apoiaram a 
luta da comunidade de Cabo Frio.

Esperança 
Magali Vieira Dutra, mãe de 

um aluno do segundo ano do en-
sino médio, que na sessão anterior 
fez um apelo emocionado em favor 
da manutenção da escola, estava 
otimista. Na sua manifestação no 
Consuni, ela contou que a reunião 
ocorrida no dia anterior em Cabo 
Frio com a Reitoria o discurso 
de  que a escola não existia foi 
substituído pela possibilidade de 
solução do problema. “Conse-
guimos enxergar luz no fim do 
túnel. A universidade está disposta 
a dialogar, e isso para mim é espe-
rança”, disse.  

A professora Eleonora Came-
nietzki, integrante da comissão 
instituída pelo Consuni em 2011 
para acompanhar a situação da 
escola, leu o relatório dos traba-
lhados realizados até então. De 
acordo com o levantamento feito, 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CF

Reitoria se compromete a manter escola aberta
Sob pressão dos alunos, pais e professores, Reitoria começa a encontrar solução para o 
impasse. Reunião no MEC no dia 8 pode resultar na parceria institucional UFF e IFF

O Jornal do Sintufrj teve acesso 
à ata da reunião do dia 25 de 
novembro, em Cabo Frio, entre o 
reitor da UFRJ e outras autoridades 
da Administração Central com o 

O que foi discutido com a comunidade de Cabo Frio
diretor do Nides, Walter Suemitsu, 
representante dos pais dos alunos 
e dos professores do instituto, e 
o Ministério Público, e também 
conversou com algumas pessoas. 
O principal questionamento foi 
em relação ao retorno imediato 
das aulas. “A retomada das aulas 
depende de uma solução jurídica 
a ser adotada em comum acordo 
pela universidade com o Ministério 
Púbico Federal, de preferência me-
diante a assinatura de um Termo de 
Ajuste de Conduta, tendo em vista o 
caráter emergencial do qual a situ-
ação se reveste”, respondeu a UFRJ.

“Achei desrespeitoso cortar a 
fala da professora Eleonora. Por 
diversas vezes o Conselho Universi-
tário é prorrogado em decorrência 

de uma discussão aberta”, disse 
Marcella Freire, residente-docente 
do instituto, lamentando o fato 
do reitor não ter apresentado na 
sessão as iniciativas as quais se 
comprometeu a encaminhar, “para 
que o Consuni deixe de achar que 
o Instituto Politécnico não existe”.  

Alguns dos compromissos 
assumidos pelo reitor foram: ten-
tar um convênio com o Instituto 
Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Fluminense (IFF) sob 
a coordenação do Nides; conseguir 
a colaboração do  Termo de Ajuste 
de Conduta para o pagamento das 
bolsas dos residentes para reposi-
ção das aulas de janeiro a abril de 
2016 e tornar a residência docente 
um curso de pós-graduação re-

conhecido pela universidade. Foi 
consenso, segundo Marcella, que o 
convênio será entre o IFF e a UFRJ, 
para que o instituto também per-
tença à UFRJ e não somente ao IFF.

Marcella informou que no dia 
8 de dezembro a UFRJ e o reitor 
do IFF, Luiz Augusto Caldas, vão 
se reunir com o Ministério da 
Educação para discutir o convênio. 

“A ideia é de um projeto 
compartilhado. O IFF assumiria a 
certificação dos alunos e o instituto 
ficaria subordinado ao campus 
de Santo Antônio de Pádua, que 
tem um projeto pedagógico se-
melhante, e a UFRJ ficaria com a 
parte da formação dos docentes. 
Mas caberá ao Consuni fazer as 
considerações finais. Mas tudo 

que o reitor se comprometeu com 
a gente na reunião está mantido”, 
explicou a mãe de aluno Magali 
Vieira Dura. Ela informou que foi 
a própria comunidade que propôs 
as medidas acordadas. 

Exposição – Nos pilotis da 
Reitoria, os estudantes de Cabo Frio 
organizaram uma exposição para 
mostrar à comunidade da UFRJ os 
trabalhos que desenvolvem no ins-
tituto. Com destaque para o barco 
com propulsão a energia solar do 
Projeto Albatroz, desenvolvido pelo 
IPUFRJ, que ganhou o sexto lugar 
no Desafio Solar Brasil, em novem-
bro. A competição anual foi criada 
pela UFRJ em 2010 e hoje conta com 
a participação de escolas técnicas e 
universidades de todo o país.

o instituto nasceu como parte da 
política de interiorização da UFRJ, 
e isso consta nos atos institucio-
nais da universidade. E o que deu 
forma ao processo inicial foi a 
constituição de uma experiência 
pedagógica a pedido da Cidade de 
Cabo Frio, trabalho iniciado em 
2008. Algumas vezes o assunto 
foi debatido no Consuni, mas sem 
solução efetiva. 

“Uma flor nasceu. É feia. Mas 
é flor. Furou o asfalto, o tédio, o 
nojo e o ódio”, concluiu Eleo-
nora, citando Carlos Drummond 
de Andrade, sendo aplaudida de 
pé pelo público de Cabo Frio que 
aguardava pela sessão do Consuni 
desde muito cedo.

Precipitação
A sessâo foi encerrada sem 

que a professora tivesse tempo de 
apresentar a conclusão do rela-
tório, que dizia: “O que fizemos 

nos últimos três anos? Buscamos 
garantir que a experiência que 
deu frutos tão importantes para 
centenas de pessoas não se encer-
rasse. Estamos tratando de uma 
experiência educacional que deu 
certo, estamos tentando dar forma 
institucional à luta de uma comu-
nidade pela defesa de um de seus 
direitos sociais fundamentais: a 
educação”. Por fim, ela pedia que 
o colegiado reconhecesse a exis-
tência de um processo de institu-
cionalização sob responsabilidade 
do Núcleo Interdisciplinar para o 
Desenvolvimento Social (Nides), 
órgão suplementar do Centro de 
Tecnologia.

O reitor justificou sua atitude 
informando que não poderia pror-
rogar a sessão além do tempo regi-
mental, e se comprometeu a voltar 
ao tema no início da próxima 
sessão, provavelmente no dia 10 de 
dezembro, quando informaria aos 

conselheiros as decisões aprovadas 
na reunião do dia anterior com a 
comunidade de Cabo Frio para dar 
desdobramentos.

Eleonora acredita que há um 
lado positivo na atitude do reitor, 
que, ao suspender as bolsas dos 
professores (em abril), embora 

tenha trazido um prejuízo para 
a comunidade, interrompeu um 
ciclo de se “empurrar com a bar-
riga” a resolução do problema, 
inclusive porque mobilizou a 
comunidade e envolveu parla-
mentares, Assembleia Legislativa 
e Ministério Público.

BARCO com propulsão a energia solar MAGALI Dutra e o coordenador do Sintufrj Francisco de Assis

ELEONORA Camenietzki

MARCELLA Freire

Fotos: Ranan Silva
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GÊNERO E ETNIA

A Coordenação de Políticas Sociais realizou dois eventos em 
um para marcar o Dia Internacional da Não Violência Contra 
a Mulher (25/11) e o Dia Nacional da Consciência Negra 
(20/11), na sexta-feira, 27 de novembro, no Espaço Cultural 
do Sintufrj. As atividades constaram de oficinas, exibição de 
filme, roda de conversa e shows. A cantora Elisa Fernandes e 
o grupo de samba de raiz do Projeto Unificar brindaram os 
presentes com um repertório de MPB especial para a ocasião. 

A atividade serviu também para que o Sindicato lan-
çasse a campanha contra o assédio moral na universidade. 
“Estamos abrindo essa campanha porque o assédio moral 
é outra violência contra as mulheres e contra todos os 
trabalhadores. Isso acontece na nossa universidade e em 
todo o serviço público. Em todos os lugares da universidade 
estaremos combatendo esse mal horrível e que destrói a vida 
das pessoas”, anunciou a coordenadora de Políticas Sociais, 
Marli Rodrigues.

Além de Marli, a coordenadora-geral do Sintufrj Ana 
Célia e a coordenadora Delma Dutra saudaram os presentes. 
Ana Célia destacou a participação no evento da direção do 
Sindicato dos Funcionários da Universidade Federal de Juiz 
de Fora, e afirmou que é um compromisso da gestão valorizar 
a cultura negra e o combater à discriminação e ao racismo.  

“Lamentavelmente no calendário de eventos da UFRJ 
não consta a celebração do Dia Nacional da Consciência 
Negra. Mas o negro precisa ocupar seu espaço na sociedade 
e caminhar de cabeça erguida em todos os lugares. Estamos 
na luta contra toda forma de violência e discriminação e 
queremos que as mulheres não tenham vergonha de falar 
sobre qualquer assédio que sofram”, afirmou Ana Célia.

“Esse tipo de movimento que a gente acaba trazendo 
para dentro da universidade só tende a enriquecer o nosso 
dia a dia. E estamos aqui junto com vocês para contribuir no 
debate e no combate à violência contra a mulher e também 
em relação à valorização e à luta dos direitos dos negros. O 

Racismo, discriminação e violência contra a mulher são temas de debates, rodas de conversa e música, em evento organizado pelo Sintufrj

racismo e o sexismo ainda existem, batem na nossa porta, e 
temos de estar inseridos nos movimentos que os combatem. 
Já o assédio moral é uma campanha necessária, porque hoje, 
ontem e amanhã lidamos com ele na nossa universidade”, 
afirmou Delma Dutra. 

Convidadas palestrantes
As convidadas para a mesa do evento foram a técnica-

-administrativa em educação da UFRJ Josete Lima, a dirigente 
da Associação dos Trabalhadores Terceirizados da UFRJ (Attufrj), 
Teresinha Costa, a estudante de engenharia Taís Oliveira, do 
Coletivo de Mulheres da UFRJ, e a doutoranda Eloá Santos, do 
Movimento de Mulheres Olga Benário. 

Josete Lima, técnica-administrativa com 30 anos de univer-
sidade, fez um relato de sua experiência pessoal. Até 2006 ela 
nunca havia se preocupado com o movimento negro, mas agora 
se dedica a valorizar e a enaltecer a cultura e o direito dos negros. 

“Tive uma carreira bem reconhecida, exerci cargos de 
chefia e fui diretora de Pessoal durante 10 anos, mas não 
fugi do racismo e dos preconceitos. Mas, em 2006, quando fui 
convidada para fazer um livro sobre racismo e que pesquisei 
muito e adquiri conhecimento da história dos negros, tive 
então a oportunidade de ter orgulho de ser negra. Depois des-
sa experiência, o meu objetivo na universidade foi promover 
eventos ligados à consciência negra e à história dos negros no 
Brasil. A minha luta é para que sejamos respeitados, porque 
o negro construiu esse país. Temos de nos conscientizar e 
saber do nosso valor e lutar contra a discriminação e o 
racismo através do conhecimento. A minha autoestima tem 
que estar acima de qualquer discriminação”, disse Josete. 

Teresinha Costa, da Attufrj, fez questão de afirmar que 
aquela era a primeira vez que participava de um evento sobre 
os temas, e estava muito satisfeita. Ela relatou que desde 
criança foi discriminada, e com a militância na associação 
pode combater o racismo. “Apareceu essa oportunidade para 
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ir contra isso e hoje estou brigando contra o preconceito e 
essa vergonha que é o racismo”.

Taís Oliveira, do Coletivo de Mulheres da UFRJ, apresen-
tou números e dados para confirmar a discriminação da 
mulher negra na nossa sociedade. Ela destacou que a maior 
violência existente na universidade é contra as trabalhadoras 
terceirizadas. A estudante informou que o Coletivo criou um 
formulário que pode ser respondido anonimamente por 
toda a comunidade universitária, cujo objetivo é conhecer 
a situação das mulheres tendo em vista procurar formas de 
melhorar sua vivência na universidade.

Eloá Santos, do Movimento de Mulheres Olga Benário, 
reforçou que a mulher já é discriminada por ser mulher, e 
sendo negra sofre duplamente. “Por ser mulher e negra está 
fadada à violêncàia e à morte. É importante que saibamos 
sobre as centenas de mulheres que morrem nas mãos de 
seus companheiros”, observou. Eloá forneceu dados sobre 
o assassinato de negros, e afirmou: “O silêncio, a discrimi-
nação e o preconceito estão matando pessoas, mulheres e 
jovens negros. Não podemos nos calar”.

Troca de experiências
Na roda de conversa, dez pessoas puderam fazer relatos 

de suas experiências e externar suas opiniões. Nas cadeiras 
haviam bolas com frases, e com base na frase a pessoa fazia 
sua observação. Foi uma boa oportunidade para alguns 
socializarem violências sofridas por racismo e discriminação 
de uma maneira geral. 

A técnica-administrativa Lúcia leu a frase “Violência 
doméstica: o silêncio é o maior aliado do opressor” e relatou 
seu caso. “Fui torturada durante 15 anos mentalmente 
pelo meu marido. Até o dia em que resolvi reagir e ir à 
delegacia da mulher. Fiz um boletim de ocorrência. Com a 
ação realizada, formou-se um processo e a juíza determinou 
que ele saísse durante 15 dias e voltasse”.

O estudante Daniel, do Coletivo Zumbi, narrou que 
foi à praia durante a semana e a polícia o abordou com a 
justificativa de que ele estava em atitude suspeita. “Inquiri 
os policiais. Falei que estavam me abordando pelo fato de 
ser negro. Havia outras pessoas na praia e eles só vieram 
falar comigo. Pelo fato de sermos negros já somos vistos 
como bandidos. Por isso temos de nos impor, não podemos 
baixar a cabeça”, afirmou.  
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SAÚDE DO TRABALHADOR

Pela primeira vez o Centro de 
Tecnologia (CT) e o Centro 
de Ciências da Saúde (CCS) 

se uniram e realizaram, de 24 a 27 
de novembro, a I Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho 
Integrada da UFRJ. As palestras trata-
ram de diversos aspectos da seguran-
ça no trabalho, como a importância 
das Comissões Internas de Saúde do 
Servidor Público (Cissps), a gestão 
de risco em incêndio, a ergonomia 
no ambiente de trabalho e os re-
sultados das Brigadas de Incêndio. 
Mas o tema central foi o processo de 
certificação da UFRJ junto ao Corpo 
de Bombeiros do Estado do Rio de 
Janeiro (CBMERJ).

A escolha do tema tem tudo a 
ver com a realidade na universida-
de. O coordenador do Programa 
de Segurança e Saúde no Trabalho 
da Decania do CT e integrante da 
Comissão de Certificação dos pré-
dios do CT, e que também fez parte 
da Comissão de Eventos, Huascar 
da Costa Filho, explicou que tanto 
os dois centros como a Faculdade 
de Letras foram notificados pelo 
Corpo de Bombeiros em janeiro 
de 2015 para que certificassem os 
prédios junto à corporação. 

Situação de risco
Os prédios em questão são 

antigos e não atendem às exi-
gências do Código de Segurança 
Contra Incêndio e Pânico (Cos-
cip) estabelecido pelo Decreto nº 
897, de 21 de setembro de 1976, 

CT e CCS realizam semana integrada 
de prevenção de acidentes de trabalho
Evento discute a necessidade de certificação da UFRJ no CBMERJ e da constituição das Cissps  

e às legislações complementares 
do Corpo de Bombeiros do Estado 
do Rio de Janeiro. Embora o pra-
zo de 180 úteis dias para o cum-
primento das exigências tenha 
vencido em outubro, a equipe da 
Comissão de Certificação apre-
sentou aos bombeiros o trabalho 
que vem sendo desenvolvido e 
conseguiu mais seis meses para 
cumprir a exigência.  

A expectativa dos organiza-
dores do evento era conscientizar 
a comunidade sobre normas e 
condutas de segurança e sobre a 
necessidade de criar as comissões 
internas.

Sintufrj: hora 
de mobilizar 
O coordenador-geral do Sintufrj 

Francisco de Assis parabenizou os 
organizadores por escolherem um 
tema que é importante para toda a 
comunidade universitária. “Precisa-
mos avançar muito mais na criação 
das comissões locais e na mobiliza-

ção da categoria com esse objetivo. 
Mas é importante que a gente saia 
daqui mobilizado também para 
fazer pressão contra o ajuste do 
governo. No dia 3 de dezembro o 
Sintufrj realizará uma assembleia 
e discutirá com a categoria que o 
eixo da luta no momento é o en-
frentamento contra a perda de di-
reitos e de verbas para a Educação”, 
antecipou o dirigente sindical.

Ampliar o
trabalho conjunto
Segundo Huascar da Costa, 

o desejo dos organizadores da 
semana integrada é que a inicia-
tiva obtenha a adesão de outros 
centros nas próximas edições. 
“Futuramente pretendemos fazer 
um evento vultoso para toda a 
universidade”, disse ele.

Para Raquel Galdino, sub-
coordenadora de Segurança e 
Saúde no Trabalho da Coorde-
nação de Políticas de Saúde do 
Trabalhador da UFRJ (CPST/
PR-4) e técnica em segurança 
do trabalho, o apoio para as 
ações na área de segurança do 
trabalho tem que vir da alta 
gestão. Ela defende o envol-
vimento de diretores e deca-
nos, que devem se atualizar e 
se informar sobre o que é um 
processo de certificação de um 
prédio e qual a responsabilida-
de que a instituição tem com o 
universo enorme e flutuante de 
sua população, inclusive de mi-

lhares de jovens.
O decano do CT, Fernando Ri-

beiro, destacou a importância da 
integração entre os centros para 
a realização de um planejamento 
integrado que evite ações redun-
dantes, trabalho duplicado e des-
perdício de energia, considerando 
o tamanho da universidade, que 
cresceu muito rápido nos últimos 
anos, mas de maneira atabalhoa-
da e sem planejamento.

Roberto Santos, representan-
te da decania do CCS e também 
membro da Comissão de Even-
tos, comentou que a união dos 
dois grandes centros mostra que 
“estamos com foco num único 
objetivo: a melhora das condições 
de trabalho dentro da universida-
de”. Ele acredita que esta seja uma 
iniciativa precursora, e aproveitou 
para informar que o CCS está ofe-
recendo à comunidade 30 vagas 
no curso de brigadista voluntário 
(informações no site do CCS).

A pró-reitora da Pessoal, Re-
gina Dantas, destacou o fato de 
hoje a UFRJ contar com um grupo 
apaixonado de pessoas envolvi-
das com a questão da segurança, 
e espera que, a partir da integra-
ção dos dois centros, o espírito (de 
parceria) contagie os demais. Ela 
lembrou que a CPST está organi-
zando o I Fórum de Políticas de 
Saúde do Trabalhador da UFRJ, de 
2 a 4 de dezembro, no auditório da 
Coppetec, do qual espera que sur-
jam políticas para toda a UFRJ.

Certificação e Cissps 
Na primeira palestra, o tenen-

te-coronel do Copo de Bombeiros 
Albert Luci fez um histórico sobre 
a conformação de regulamentos e 
legislação específica, e informou 
parâmetros e exigência para edi-
ficações escolares. Segundo ele, 
as notificações não se resumem à 
UFRJ, mas, de modo geral, alcan-
çam todas as instituições públicas.

O presidente da Comissão de 
Certificação e diretor adjunto de 
Planejamento e Desenvolvimento 
Institucional da Coppe, Fernando 
Sepúlveda, apresentou o trabalho 
da comissão criada para atender 
às demandas judiciais e à certi-
ficação junto ao CBMERJ, mas 
também à preservação da vida e 
do patrimônio.

Sepúlveda listou as ações rea-
lizadas a partir da criação de uma 
das primeiras brigadas na UFRJ, a 
da Coppe, em 2001. Ele informou 
que está  nos planos da comissão 
a implantação de brigadas em 
toda a universidade, bem como o 
treinamento de mil brigadistas, a 
contratação de bombeiros profis-
sionais civis e a certificação dos 
prédios acompanhada de investi-
mento em infraestrutura.

Raquel Galdino fez uma ex-
planação sobre as políticas para 
a saúde do trabalhador, a criação 
da CPST, em 2010, a implan-
tação do Subsistema Integrado 
de Atenção à Saúde do Servido 
(Siass) e a importância da UFRJ 
ser a unidade 50 do Siass. 

Segundo a técnica, é an-
tiga a proposta de criação das 
comissões de saúde nos locais 
de trabalho, originada em se-
minários que reuniram a co-
munidade em 1993 e em 2003, 
inclusive com a participação do 
Sintufrj no debate,  e em 2010 
a ideia ganhou nova ênfase. 
Desta vez, com a proposta de 
criação das comissões internas 
de saúde do servidor público 
(Cissps), que são parecidas com 
as comissões internas de pre-
venção de acidentes (Cipas) das 
empresas privadas, formada por 
servidores eleitos pela categoria 
e treinados.

Raquel disse que a primeira 
Cissp do país foi a da Prefeitura 
Universitária da UFRJ, criada em 
2013. E que a UFRJ vem enfren-
tando desafios para expandir as 
comissões, por falta de interesse 
dos trabalhadores em compô-las 
(a adesão é voluntária e sem re-
muneração) e por incompreen-
são de chefias, que por vezes não 
liberam os trabalhadores para as 
reuniões organizativas.

“O dia em que conseguirmos 
mudar essa cultura, começare-
mos a ver as ações acontecendo 
e a UFRJ começará a mudar”, 
disse ela, esperando que outras 
unidades se interessem pela 
constituição das Cissps.

FRANCISCO de Assis

HUASCAR, Raquel Gaudino, Roberto Santos, Regina Dantas, Fernando Ribeiro, tenente-coronel Luci e Francisco de Assis

Fotos: Renan Silva
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A falta de recursos para os 
hospitais universitários 
chegou ao limite máxi-

mo no Hospital Clementino 
Fraga Filho (HUCFF). Desde 
o dia 28 de novembro a uni-
dade suspendeu a realização 
de cirurgias eletivas (aquelas 
que não são de emergência), 
e a partir de 30 de novembro 
foram interrompidas as inter-
nações eletivas.

A audiência pública convocada 
pelo Conselho Regional de Medicina 
(Cremerj), no dia 27, que contou 
com a participação de parlamenta-
res, foi justamente para discutir a 
situação dos hospitais universitá-
rios. O diretor do HUCFF, Eduardo 
Côrtes, já havia declarado ante-
riormente que se os recursos não 
chegassem, teria que interromper 
a prestação de serviços na unidade.

Decisão difícil
Na manhã de segunda-feira, 

dia 30, as divisões do HUCFF se 
reuniram. “A gente está agora em 
reunião no gabinete de crise para 
avaliar a situação. Pela falta de 
repasse, fui obrigado a fazer isso. 
Hospitais do Rio e a maioria dos 
hospitais universitários do país 
também estão suspendendo (os ser-
viços). A Uerj parou desde a semana 
passada, como a UFF e o Gaffrée e 
Guinle”, lamentou Eduardo Côrtes. 

A causa da suspensão das ci-
rurgias eletivas e das internações 
eletivas foi a falta de repasse do go-
verno federal do dinheiro do Fundo 
Nacional de Saúde aos hospitais, 
“uma despesa obrigatória pela 
Constituição Federal e não discri-
cionária”, afirmou Côrtes. “Pela 
primeira vez na história acontece 
a redução do repasse. Nosso hospi-
tal tem aproximadamente R$ 10 
milhões de financeiro (recursos) 
atrasados. Não temos como pagar 
fornecedores. Não tem dinheiro 
para comprar remédio. Uma situ-
ação lastimável, angustiante para 
todos nós que não estamos tendo 
saída”, explicou o diretor. 

Na reunião do gabinete de cri-
se participavam todas as divisões 
do hospital: Enfermagem, Médica, 
Apoio Gerencial, Compras, Recursos 
Humanos, Almoxarifado, Farmácia, 
para reavaliar, momento a momen-
to, a situação. A reunião se repetiria 
diariamente, duas vezes por dia.

“A posição (tomada) é esta. A 
única coisa que pode mudá-la é os 
recursos saírem. Aí a gente regula-
riza a situação”, resumiu o diretor, 
explicando que com os R$ 10 mi-
lhões, o HUCFF pagaria as dívidas 
com os fornecedores de medica-
mentos. “Isso até aqui, novembro. 
No mês que vem serão mais R$ 4,2 
milhões (em despesas)”.

SOS HU

Unidade suspende internações e cirurgias eletivas  
Se não chegar dinheiro à unidade, o atendimento ao público será ainda mais precarizado

Durante a tarde, o Jornal do 
Sintufrj entrou novamente em 
contato com o diretor para sa-
ber se havia chegado recursos. 
“Até 14h28 não recebemos 
nada. Até chegarem os recursos, a 
decisão não muda. Mas estamos re-
avaliando todo dia a situação”, vol-
tou a informar Côrtes, lamentando 

As unidades de saúde, assim 
com o HU, vêm enfrentando si-
tuações como falta de insumos 
(material de consumo hospitalar) 
e medicação, com suspensão de in-
ternações e exames. Na audiência 
no Cremerj, Eduardo Côrtes rela-
tou que serviços básicos já haviam 
sido cancelados e se a ausência 
do repasse persistisse, mais de mil 
atendimentos diários também po-
deriam ser paralisados.

“Nos últimos quatro meses, 
por conta dos atrasos nos repas-
ses do Fundo Nacional de Saú-
de, nossa situação se complicou 
muito. O hospital, hoje, tem um 
déficit de R$10 milhões. Estamos 
a ponto de tomar a decisão de 
interromper a partir deste sába-
do (28) as cirurgias eletivas e, de 
segunda-feira (30), as interna-
ções, pois não temos mais condi-
ções de prestar um atendimento 
adequado. É muito difícil ter que 
tomar essa decisão”, declarou.

Além do relato da audiência, 
o site do Cremerj também regis-
tra o depoimento dos diretores 
dos outros hospitais.

Huap – O diretor do Hospi-
tal Universitário Antônio Pedro 
(UFF), Tarcísio Rivello, informou 
que, em outubro, suspendeu todas 
as internações e cirurgias que não 
são de emergência. Em 2013, o 
hospital recebeu R$ 50 milhões 
em repasses; atualmente são R$ 
36 milhões, além do que o preço 
dos insumos aumentou.

Gaffrée – O diretor do Hospi-
tal Universitário Gaffrée e Guinle 

o rumo da crise: “A gente não quer 
fechar o hospital. Queremos man-
ter e até aumentar o atendimento”.

“A situação dos 
hospitais é caótica”
Foi o que avaliou o presiden-

te do Cremerj, Pablo Vazquez, 
na audiência pública convocada 

A crise nos hospitais 
universitários 

(Unirio), Fernando Ferry, explicou 
que a unidade acumula dívida de 
R$ 15 milhões com fornecedores 
e que já foram fechados 106 leitos 
devido à falta de insumos.

Hupe – O diretor do Hospital 
Universitário Pedro Ernesto (Uerj), 
Rodolfo Acatauassu Nunes, infor-
mou que a falta de recursos tem 
impactado o pagamento de forne-
cedores, residentes e das firmas de 
prestação de serviço, como limpeza 
e manutenção, e houve a suspen-
são de cirurgias eletivas. Os resi-
dentes pararam as atividades por 
falta do pagamento das bolsas.

Próximos passos – Além 
dos diretores de hospitais e par-
lamentares, participaram da 
reunião representantes dos sin-
dicatos dos médicos do Rio de 
Janeiro e de Niterói, São Gonçalo 
e Região, do Conselho Regional 
de Enfermagem do Rio de Janei-
ro e representantes das comissões 
de Saúde da Câmara Municipal e 
da Alerj, e da Comissão Nacional 
de Seguridade Social e Família.

Como resultado da audiência, 
o Cremerj irá buscar audiências 
com o Ministério da Educação, 
com o Ministério da Saúde, com 
a Secretaria de Estado de Ciência, 
Tecnologia e Inovação do Rio de 
Janeiro e com a Secretaria Munici-
pal de Saúde do Rio de Janeiro. Na 
audiência ficou decidido que serão 
organizadas mobilizações no en-
torno das unidades de saúde.

Não à Ebserh – A decisão dos 
hospitais universitários de não 
aderirem à Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (Ebserh) 
também foi tema da reunião. 
Representante da Comissão de 
Saúde da Câmara Municipal, o 
vereador Paulo Pinheiro avalia 
que o governo tem negado re-
cursos aos hospitais na tentativa 
de que a gestão seja terceirizada. 
Para o presidente do Sindicato dos 
Médicos, Jorge Darze, a adesão à 
Ebserh não resolve a crise. Ele ci-
tou o exemplo do Piauí, primeiro 
a aderir, mas onde continua fal-
tando insumos, equipe e recursos.

para debater medidas para solu-
cionar os problemas dos hospitais 
universitários em crise por falta 
de orçamento, e que reuniu di-
retores dos hospitais da UFRJ, da 
UFF (Antônio Pedro), da Unirio 
(Gaffrée e Guinle) e da Uerj, o 
Hospital Estadual Pedro Ernesto.

Para Vazquez é preciso uma 

política financeira que garanta a 
assistência médica, a formação de 
recursos humanos e a pesquisa. 
“Mesmo que exista crise econômi-
ca, temos que garantir o atendi-
mento à população. Vamos denun-
ciar por todos os meios, porque a 
crise não justifica a suspensão desta 
fonte de financiamento”, declarou.

Foto: Renan Silva

Foto: Renan Silva / Efeito: ESM 

EDUARDO Côrtes
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“Quem dança seus males 
espanta”. A frase tem tudo a 
ver com os alunos da Oficina 
de Dança do Sintufrj. Não há 
idade, problemas e dores que os 
impeçam de fazer o que mais 
gostam: dançar. As aulas, que há 
vários anos eram ministradas no 
Espaço Cultural, foram transferi-
das para o ambiente climatizado 
do Espaço Saúde do Trabalhador. 

A mudança é resultado da 
colaboração entre as Coorde-
nações de Educação, Cultura e 
Formação Sindical e de Esporte 
e Lazer, visando ao bem-estar 
dos técnicos-administrativos em 
educação e seus dependentes. 

Segundo a coordenadora 
administrativa do Espaço Saúde, 
Carla Nascimento, houve um 
aumento significativo de servi-
dores sindicalizados na Oficina 
de Dança após a transferência de 
local das aulas. 

Atualmente a turma conta 
com 36 alunos. Muitos alunos 
da educação física passaram a 
fazer dança também. “Eu acho 
que funciona muito melhor se a 
gente abrir esse leque de opções. 
Politicamente foi muito positivo 
pensar essa integração. Nós temos 
alunos marombeiros que tinham 
preconceito sobre a dança, mas 
que já disseram que querem 
frequentar as aulas”, disse Carla. 

Deleite dos alunos
É visível a felicidade dos alu-

nos da Oficina de Dança após a 
aula. É cientificamente compro-
vado que dançar faz bem ao corpo 
e à mente, além de aproximar as 
pessoas. Dores, estresse, estafa e 
até problemas de mobilidade já 
foram curados com a dança. 

Liliane Pereira da Silva, alu-
na da Oficina desde sua criação, 
há 23 anos, conta que há 15 
anos atrás sofreu um acidente 
ne trabalho e ficou 23 dias no 
hospital. Mas seus colegas da 
Oficina enchiam o quarto e 
nunca a deixaram sozinha. 

Mas Liliane tem também 
um outro sentimento de grati-
dão para com a dança. Ela só 
conseguiu superar a sequela 
do acidente e recuperar os 
movimentos de um dos braços 
com a dança. “Eu não me dei 
bem com fisioterapia, porque os 
exercícios provocavam uma dor 
muito grande, e com a dança 
eu consegui me recuperar. No 
início eu não conseguia fazer 
passos simples como rodar, por 
exemplo, mas os professores e 
meus colegas de oficina sempre 
me deram força e motivação para 
continuar”, relatou. 

OFICINAS DE DANÇA DO SINTUFRJ

Dançar faz bem à saúde, cura timidez e aproxima as pessoas
Professores qualificados, vários horários e locais disponíveis. Matrículas abertas para todos os ritmos 

A aluna Vera Lúcia curou 
a depressão com a dança e o 
convívio na Oficina. “A dança, 
hoje, representa quase tudo na 
minha vida. Eu sofri de depressão 
durante anos, fiquei de licença 
médica pelo Ipub três vezes, não 
reconhecia as pessoas, me perdia 
na rua e tomava diversos remé-
dios controlados. Então comecei 

a fazer aula de dança recomen-
dada pelo meu médico, e até 
parei de tomar medicamentos. 
Às vezes sinto dores, mas depois 
que eu começo a dançar tudo 
melhora”, contou.  

Ela frequenta a Oficina de 
Dança do Sintufrj há quase 3 
anos e hoje se sente uma nova 
pessoa: “Eu sou uma nova Vera. 

Deixei de ser mal-humorada e 
agressiva”.  

Para Aleni Conceição de 
Carvalho Vieira, de 55 anos, 
felicidade é o que proporciona a 
arte de dançar. “Já faço parte da 
Oficina há mais de 10 anos. De-
pois que comecei a fazer aula de 
dança, eu me tornei uma melhor 
pessoa, feliz, bem-humorada 

e disposta. Não abro mão das 
aulas”, garantiu.  

 “Foi muito acertada a 
mudança para um local que 
realmente contemplasse a ativi-
dade. Eu mesma liderei diversos 
abaixo-assinados em outras 
gestões para que dessem mais 
atenção à oficina, e, quando 
voltei e vi a mudança, fiquei 
muito satisfeita. Houve uma va-
lorização da atividade, o que fez 
um diferencial muito grande”, 
destacou Mônica Caruso Stoque. 

Para a aluna Aleni Vieira, 
a qualidade dos professores da 
Oficina de Dança está muito 
acima das expectativas: “Eu 
destaco a qualidade dos profes-
sores de dança que o Sintufrj 
tem. Eu digo para todo mundo 
que não abro mão de fazer aula 
de dança aqui, porque os meus 
professores são do mesmo time 
do Jayme Aroxa e do Carlinhos de 
Jesus. Eu tenho aqui qualidade. 
Eles estão no mesmo nível desses 
mais conhecidos”, orgulha-se a 
técnica-administrativa. 

Mais de duas décadas 
bailando com a categoria 

Davi Vieira Adão é um dos 
professores fundadores da Ofi-
cina de Dança, onde ensina há 
22 anos. Mas há quase 30 anos 
se dedica à profissão. “O legal 
é que algumas pessoas para as 
quais dei aulas ao longo desses 
anos se formaram professores 
de dança. Isso incentiva o nosso 
trabalho”, afirmou Davi.  

Para ele, a dança é muito 
mais que uma atividade, por-
que influencia na qualidade de 
vida. “Os alunos aprendem a 
técnica e a diferenciar um estilo 
musical do outro. Explicamos 
ritmo a ritmo e mostramos as 
diferenças entre um e outro. Tem 
algumas pessoas que não fazem 
certos tipos de movimento, então 
fazendo as aulas de dança elas 
superam essas limitações e saem 
satisfeitas”, disse Davi.  

Amor compartilhado
A interação entre os profes-

sores Davi Vieira Adão, Edison 
Paixão e Luiz Ferreira ultrapassa 
os limites da Oficina. O grande 
destaque é o amor que ambos 
têm ao trabalho que realizam 
na Oficina de Dança do Sintufrj. 
“Nós amamos o que fazemos; é 
a nossa vida”, destacou Edison. 

“É muito bom que esteja-
mos juntos e reunidos ajudan-
do no dia a dia do trabalhador 
da UFRJ. Eles chegam estressa-
dos e saem tranquilos”, explica 
Luiz Ferreira. 

Dia, local e horário das aulas  

• Às 2as e 3as-feiras, das 13h às 14h, na subsede do Sintufrj no HU.
• Às 3as e 5as-feiras, das 17 às 19h, e às 6ª-feiras, às 7h, no Espaço Saúde do Trabalhador, no Fundão.
• Às 4as e 6as-feiras, das 16h às 19h, na Praia Vermelha. 

Fotos: Renan Silva

AULAS da Oficina de Dança no Espaço Saúde do Trabalhador

PROFESSORES Edison Paixão, Davi Vieira e Luiz Ferreira MÔNICA Stoque

ALENI Vieira LILIANE da Silva VERA Lúcia
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ONU critica Brasil, Vale e BHP
A Organização das Nações Uni-

das (ONU), em comunicado divul-
gado dia 25 de novembro, e que traz 
falas do relator especial para assun-
tos de Direitos Humanos e Meio 
Ambiente, John Knox, e do relator 
para Direitos Humanos e Substân-
cias Tóxicas, Baskut Tuncak, criti-
cou a demora de três semanas para 
a divulgação de informações sobre 
os riscos gerados pelos bilhões de 
litros de lama vazados no rio Doce 
pelo rompimento da barragem, no 
dia 5 de novembro.

“As providências tomadas pelo 
governo brasileiro, a Vale e a BHP 
para prevenir danos foram clara-
mente insuficientes. As empresas e 
o governo deveriam estar fazendo 
tudo que podem para prevenir mais 
problemas, o que inclui a exposição 
a metais pesados e substâncias tó-
xicas. Este não é o momento para 
posturas defensivas”, disseram os 
especialistas no comunicado.

Em entrevistas, a presidente 
Dilma Rousseff tem negado negli-
gência no caso. A Samarco, joint 
venture formada por Vale e BHP 
para explorar minérios na região, 
por sua vez, tem afirmado que suas 
operações eram regulares, licencia-
das e monitoradas dentro dos me-
lhores padrões de monitoramento 
de barragens.

A ONU menciona a contradição 
nas informações divulgadas sobre 
o desastre, em especial a insistên-
cia da Samarco de que a lama não 
continha substâncias tóxicas. E des-
creve com detalhes o desastre ecoló-
gico provocado pelo vazamento, in-
cluindo a chegada da lama ao mar.

“As autoridades brasileiras pre-
cisam discutir se a legislação para a 
atividade mineradora é consistente 
com os padrões internacionais de 
direitos humanos, incluindo o di-
reito à informação. O Estado tem 

a obrigação de gerar, atualizar e 
disseminar informações sobre o 
impacto ambiental e a presença de 
substâncias nocivas, ao passo que 
empresas têm a responsabilidade 
de respeitar os direitos humanos”, 
afirmou Tuncak.

Os dois especialistas classifi-
caram a tragédia como mais um 
exemplo de negligência de empre-
sas em proteger os direitos huma-
nos e traçam um quadro desolador 
pós-desastre para as comunidades 
afetadas.

“Poderemos jamais ter um re-
médio eficaz para as vítimas, cujos 
parentes ou ganha-pão podem es-
tar debaixo dessa onda de lixo tó-
xico, e nem para o meio ambiente, 
que sofreu danos irreparáveis. Em-
presas trabalhando com atividades 
envolvendo o uso de material de 
risco precisam ter a prevenção de 
acidentes no centro de seu modelo 
de negócios.”

Destruição ambiental 
No dia 5 de novembro toneladas 

de lama – 62 milhões de metros cú-
bicos de rejeitos de minério e água 
– vazaram no rompimento de uma 
barragem da empresa Samarco em 
Mariana (MG), no maior desastre 
ambiental da indústria da minera-
ção brasileira.

A Samarco, fruto da sociedade 
entre a brasileira Vale e a anglo-
-australiana BHP Billiton, é respon-
sável pela exploração de minério de 
ferro no município.

Até agora, o ‘tsunami marrom’ 
destruiu vilarejos, como o distri-
to de Bento Rodrigues, deixando 
oficialmente 13 mortos, sendo 11 
já identificados e 8 desaparecidos. 
Centenas de pessoas ficaram desa-
brigadas. A lama alcançou também 
outros distritos de Mariana.

Os rejeitos no Rio Doce afetaram 

dezenas de cidades na Região Leste 
de Minas Gerais e no Espírito Santo. 
A onda de lama chegou a alcançar 
a cidade de Colatina, no Espírito 
Santo, distante 400 km de Mariana. 
O abastecimento foi interrompido e 
os moradores estão recebendo água 
em caminhões-pipa. No dia 22 de 
novembro a onda chegou ao mar.

A ministra do Meio Ambiente, 
Izabella Teixeira, afirmou que a 
mancha de lama proveniente do 
rompimento da barragem em Ma-
riana deve se espalhar por uma ex-
tensão de 9 km no mar. A estimativa 
foi baseada em um estudo feito pelo 
grupo de pesquisa do oceanógrafo 
Paulo Rosman, da UFRJ.

O rejeito de mineração de ferro 
é composto por terra, areia, água e 
resíduos de ferro, alumínio e man-
ganês. Ainda não se sabe se a com-
posição é tóxica para humanos, 
mas, de acordo com especialistas, 
ela funcionaria como uma “espon-
ja”, absorvendo outros poluentes 
para dentro do rio.

“Impacto de lama no mar se-
ria como dizimar Pantanal”, 
diz biólogo

A chegada da onda de lama ao 
oceano Atlântico teria um impacto 
ambiental equivalente à contami-
nação de uma floresta tropical do 
tamanho do Pantanal brasileiro. 

A afirmação é do biólogo André 
Ruschi, diretor da escola Estação 
Biologia Marinha Augusto Ruschi, 
em Aracruz, Santa Cruz, no Espírito 
Santo, em entrevista a Luis Barru-
cho, da BBCBrasil. 

De acordo com a Ruschi, os 62 
bilhões de litros de rejeitos do bene-
ficiamento do minério de ferro – o 
equivalente a 25 mil piscinas olím-
picas – despejados ao longo de 500 
km da bacia do rio Doce atingiriam 
cerca de 10 mil km² numa região 
conhecida como Giro de Vitória, 
importante celeiro de nutrientes 
para animais marinhos, como a 
tartaruga-de-couro (ameaçada de 
extinção), o golfinho pontoporia 
e as baleias jubartes. A foz do rio 
Doce está localizada no distrito de 
Regência, na cidade de Linhares, 
litoral norte do Espírito Santo.

Ele estima que a descarga tó-
xica contaminaria principalmente 
três Unidades de Conservação Mari-
nhas – Comboios, Costa das Algas 
e Santa Cruz, que juntas somam 
200.000 hectares (2.000 km²) no 
oceano. A Ruschi lembra, contudo, 
que, como o ecossistema marinho é 
mais vulnerável do que o terrestre, 
o impacto no mar seria proporcio-
nal à contaminação de uma área 
continental dez vezes maior – ou 
20.000.000 hectares (200.000 km²)  
de floresta tropical primária.

CORPOS foram soterrados na lama

O FIM de um sonho para milhares de pessoas que viviam sua vida simples. Até quando se amontoarão em abrigos improvisados?

Fotos: Internet
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O rompimento das barragens 
de rejeitos da mineradora 
Samarco – joint venture da 

Vale com a australiana BHP Billi-
ton – em Mariana (MG), ocorrido 
no dia 5 de novembro, foi uma das 
maiores catástrofes ambientais do 
país e vai alterar a vida de milhões 
de pessoas e animais.

A mineradora Samarco teve 
um lucro líquido de R$ 2,8 
bilhões em 2014. Como se sabe, 
o Brasil é uma “mãe” para as 
mineradoras. O “pai” das mi-
neradoras é Fernando Henrique 
Cardoso. Em 1996, com a Lei 
Kandir, isentou de ICMS as ex-
portações de minérios!

O que aconteceu com a Vale, 
privatizada a preço de banana, é 
o mesmo que se pretende fazer 
com a Petrobras: colocar a em-
presa completamente a serviço 
dos acionistas, não do Brasil. 
O que significa auferir lucros a 
curto prazo, custe o que custar.

A questão-chave está no ritmo 
da exploração das reservas minerais.

Soberania capitalista – Num 
país soberano, o ritmo é ditado pelo 
interesse público. É de interesse da 
população brasileira, por exemplo, 
inundar o mercado com o petróleo 
do pré-sal, derrubando os preços? 
Claro que não.

Quem lucra, neste caso, são os 
países consumidores. Os Estados 
Unidos, por exemplo. Portanto, 
quando FHC privatizou parcialmente 
a Petrobras, vendendo ações na bolsa 
de Nova York, ele transferiu parte da 
soberania brasileira para investidores 
estrangeiros. Eles, sim, querem retor-
no rápido. Querem cavar o oceano 

às pressas, até esgotar o pré-sal. É a 
dinâmica do capitalismo!

Destruição – O Brasil não 
pode esquecer, por exemplo, do 
que aconteceu na serra do Navio, 
no Amapá. Uma das maiores 
reservas de manganês do mundo 
foi esgotada porque interessava 
aos esforços dos Estados Unidos 
na Segunda Guerra Mundial. Fi-
camos com o buraco e a destruição 
ambiental…

Obviamente, não é um proble-
ma brasileiro. 

Nas famosas minas de diamante 
de Serra Leoa, na África, e de onde 
saíram bilhões de dólares em dia-
mantes, lá não tinha rede de esgoto, 
nem de distribuição de água.

O mesmo está acontecendo 
neste exato momento com o coltan, 
do Congo, um mineral utilizado 
pela indústria eletroeletrônica. A 
exploração do coltan financia uma 
guerra interminável de milícias, que 
exportam o mineral para a Bélgica 
praticamente de graça!

Serra Leoa, Congo, Brasil… In-
felizmente, estamos no mesmo nível.

Lucro
O ritmo da exploração do 

minério de ferro de Carajás é um 
crime de lesa-pátria. Por que ha-
veria de ser diferente nas reservas 
de Minas Gerais?

A economia do estado, tanto 
quanto a brasileira, ainda é 
extremamente dependente da 
exportação de commodities. À 
Vale interessa produzir rápido, 
derrubar o preço a qualquer custo 
para apresentar lucro no balanço.

Infelizmente, a elite brasilei-

ra até hoje se mostrou incapaz 
de formular um projeto soberano 
de país. Isso vale para PSDB, PT 
e todos os outros, como ficou 
evidente na tragédia de Mariana.

Não podemos culpar a mi-
neradora Samarco pela tragédia 
antes de uma investigação inde-
pendente e rigorosa. Mas, será 
que ela vai acontecer?

Blindagem
Do prefeito de Mariana ao sena-

dor tucano Aécio Neves, passando 
pelo governador petista Fernando 
Pimentel, todos deram piruetas para 
salvaguardar a Samarco. Pimentel 
deu uma entrevista coletiva na sede 
da mineradora!

Enquanto isso, milhões de me-
tros cúbicos de lama desceram o rio 
do Carmo e chegaram ao rio Doce.

A Samarco diz que a lama é 
inerte, ou seja, não oferece risco à 
saúde. Numa situação ideal, não 
caberia à Samarco dizer isso — com 
reprodução martelada em todos os 
telejornais da Globo.

A Vale, afinal, é grande patroci-
nadora. Espanta é que os governos 
federal, estadual e municipal, que em 
tese deveriam atuar de forma inde-
pendente — em nome do interesse 
público — não o façam.

Providências?
A primeira providência que 

deveria ter sido tomada seria uma 
análise de emergência na lama, para 
determinar se ela oferece algum risco 
à saúde. Afinal, milhões de brasileiros 
podem entrar em contato com os 
rejeitos, seja nas margens dos rios, 
seja através da água consumida.

Além disso, o tsunami de lama 
carregou corpos humanos e de 
animais por uma longa extensão, 
de centenas de quilômetros.

No entanto, a não ser pelo 
esforço de relações públicas da 
Samarco, as pessoas afetadas  estão 
totalmente no escuro.

Mais adiante, outras questões 
importantes vão surgir.

Ressarcimento?
O rio do Carmo foi completa-

mente destruído, de ponta a ponta. 
Quem vai pagar a conta? O Estado 
brasileiro ou a Samarco?

A Samarco fez o que se espera 
de uma empresa privada, que 
pretende minimizar os impactos 
sobre si do desastre ambiental que 
produziu.

De forma competente, acionou 
seu esquema de relações públicas 
para deixar no ar a ideia de que 
o rompimento de duas barragens 
foi consequência de um terremoto. 
Transferiu os desabrigados para 
hotéis, evitando a ebulição de 
centenas de pessoas que, conjunta-
mente, poderiam conjurar contra 
uma empresa da qual sempre 
desconfiaram.

Erros
Os moradores de Bento Rodri-

gues sempre acharam um exagero 
o crescimento vertical, contínuo, 
da barragem, para guardar mais 
e mais lama. Segundo os sobre-
viventes, a Samarco começou 
a comprar novas áreas de terra 
porque pretendia construir uma 
outra barragem, mais próxima 
do povoado, para dar conta do 

armazenamento dos rejeitos.
Que a Samarco cuide de seus 

interesses é parte do jogo.
O espantoso é ver a captura 

do Estado brasileiro, em todas as 
esferas, pelo interesse privado.

Fiscalização?
Basta uma consulta às pessoas 

comuns, que vivem sob as barra-
gens de rejeitos — que se contam 
às centenas em Minas — para 
que elas denunciem: as empresas 
aumentam indefinidamente as 
cotas, sem transparência, sem 
qualquer consulta pública, sem 
planos de resgate de emergência, 
sem um básico sinal sonoro para 
dar o alerta em caso de acidente.

É bem mais barato que cons-
truir uma nova barragem, certo? 
Lembrem-se: estas empresas estão a 
serviço do lucro de seus acionistas e a 
maioria deles não mora em Mariana, 
provavelmente nem mora no Brasil.

Minas Gerais, acossada pela 
crise econômica, sucumbe à lógica 
das mineradoras. Está tramitando 
na Assembleia Legislativa um 
projeto para simplificar o licen-
ciamento ambiental, de autoria 
do governo Pimentel.

Órfãos
Os desabrigados das margens 

do rio do Carmo fazem o papel, em 
carne e osso, da crise de representação 
da política brasileira. Ninguém os 
ouve, nem consulta. Quando muito, 
são sobrevoados por helicópteros que 
“representam” um Estado servil ao 
poder econômico.

Partes do texto do blog do jornalista  Luiz 
Carlos Azenha
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