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HUCFF

Direção aguarda recursos para pagar extraquadro
A situação de crise das últi-

mas semanas no Hospital Uni-
versitário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF), com cirurgias 
e internações eletivas  suspen-
sas por conta do déficit de R$ 
7, 75 milhões para o pagamen-
to de fornecedores de insumos 
(medicamentos e materiais em 
geral), ganha mais um agra-
vante: na tarde de sexta-feira, 
dia 11, a direção da unidade 
acenava com a possibilidade 
de não poder pagar os extra-
quadro, cerca de 700 trabalha-
dores que atuam em diversos 
setores, por falta de financei-
ro (não chegou o recurso que 
fora previsto, chamado orça-
mentário).

“Até agora não temos di-

Ato em defesa da universidade pública
Na quarta-feira, dia 16, às 14h, no salão nobre do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ (IFCS), será realizado ato político em defesa da universidade pública, organizado 

pelo Sintufrj, Adufrj, Attufrj e IFCS. Todos estão convidados.

Na terça-feira, dia 8, a Fasubra, 
o Sindicato Nacional dos Servidores 
Federais da Educação Básica, Pro-
fissional e Tecnológica (Sinasefe), o 
Sindicato dos Servidores de Ciência, 
Tecnologia, Produção e Inovação 
em Saúde Pública (Asfoc-SN), o Sin-
dicato Nacional dos Auditores Fiscais 
do Trabalho (Sinait), a Federação 
Nacional dos Sindicatos dos Traba-
lhadores em Saúde, Trabalho, Previ-
dência e Assistência Social (Fenasps) 
e o Sindicato Nacional dos Funcio-
nários do Banco Central (Sinal) se 
reuniram no Sindicato Nacional 
dos Docentes (Andes-SN), com suas 

Fasubra e entidades adotam medidas contra a adesão automática à Funpresp

nheiro para pagar os extra-
quadro”, disse o diretor Edu-
ardo Côrtes na sexta-feira. 
Normalmente o pessoal é pago 
no dia 10 de cada mês.

A quantia prevista é de R$ 1, 
33 milhão e, segundo o diretor, 
o orçamentário foi reservado. 
“Não é que a gente gastou em 
outra coisa. Reservamos o or-
çamentário. Mas não manda-
ram o financeiro e estamos sem 
poder pagar esses trabalhado-
res”, disse, acrescentando que 
“lamenta muitíssimo e que irá 
brigar (pelos recursos) ”. 

O diretor informou que fa-
ria um comunicado interno 
avisando os diretores de Divisão 
e chefes de serviço a respeito do 
problema. ESTUDANTES de medicina e de outros cursos do CCS fazem ato em defesa do HU

Foto: Renan Silva

respectivas assessorias jurídicas, para 
tratar da lei que obriga a adesão au-
tomática dos novos concursados à 
Fundação de Previdência Comple-
mentar do Servidor Público Federal 
do Poder Executivo (Funpresp). 

O Congresso Nacional aprovou a 
Lei nº 13.183/2015 e as Orientações 
Normativas nº 9 e nº10 que impõem 
a todos os recém-concursados a ade-
são automática à Funpresp desde 
o dia 5 de novembro de 2015. No 
entendimento das entidades, a ação 
impositiva fere a Constituição Fede-
ral. De acordo com o parágrafo 16 
do artigo 40, a adesão ao regime de 

previdência complementar acorre 
somente com a opção do servidor.

“§16 – Somente mediante sua 
prévia e expressa opção, o disposto 
nos §§14 e 15 poderá ser aplicado 
ao servidor que tiver ingressado no 
serviço público até a data da pu-
blicação do ato de instituição do 
correspondente regime de previdên-
cia complementar. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 
15/12/1998).” 

Também fere o artigo 202, 
que afirma ser facultativa a op-
ção, ou seja, somente pela vonta-
de do servidor:

“Art. 202 – O regime de previ-
dência privada, de caráter comple-
mentar e organizado de forma autô-
noma em relação ao regime geral de 
previdência social, será facultativo, 
baseado na constituição de reservas 
que garantam o benefício contrata-
do, e regulado por lei complemen-
tar. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998) (Vide 
Emenda Constitucional nº 20, de 
1998).”

A ação do governo Federal e do 
Congresso Nacional se deve ao fato 
da Funpresp, até o momento, não 
obter êxito na busca de seus objeti-

vos. Após sua criação em 2013, hou-
ve baixa adesão dos trabalhadores do 
serviço público federal.

Encaminhamentos
As entidades reafirmaram a 

disposição de fortalecer a luta polí-
tica contra a Funpresp, em defesa 
de uma previdência cem por cento 
pública e integral, e ainda este mês, 
o PSOL abrirá uma ação direta de 
inconstitucionalidade (Adin) no 
Supremo Tribunal Federal contra a 
Lei nº 13.183/2015, que será acom-
panhada pelas entidades sindicais 
como amicus curiae.
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REPARAÇÃO HISTÓRICA

 “A presença do General Emílio Garrastazu Médici na lista dos Doutores Honoris Causa é 
uma afronta a nossos estudantes e professores vitimados por sua ação. A revogação do título 
conferido não nos trará de volta os que morreram, mas os reparará moralmente, assim como 
a seus familiares, nos devolverá a dignidade, reafirmará nosso compromisso com a liberdade, 

a democracia, os direitos humanos e resgatará a UFRJ enquanto lugar da formação não 
apenas de profissionais e pesquisadores, mas também, e sobretudo, de cidadãos.”

UFRJ revoga título de Médici
Em uma sessão histórica e 

emocionada, o Conselho Universi-
tário da UFRJ (Consuni) revogou e 
anulou, por unanimidade e acla-
mação, o título de Doutor Honoris 
Causa concedido em 1972 ao ge-
neral Emílio Garrastazu Médici, 
presidente da República durante 
a ditadura militar. A sessão tam-
bém teve seu simbolismo por ter 
sido realizada em 10 de dezem-
bro, Dia Internacional dos Direi-
tos Humanos.

A proposta foi apresentada 
pela Comissão da Verdade (CVM) 
da UFRJ “como reparação moral 
aos estudantes e professores da 
UFRJ torturados, mortos e de-
saparecidos e como resgaste da 
dignidade acadêmica do Con-
selho Universitário”. Segundo a 
Comissão Especial de Mortos e 
Desaparecidos (CEMD), 24 estu-
dantes e dois professores da UFRJ 
foram assassinados ou desapare-
ceram quando Garrastazu Médici 
governou o país. 

“A estes mortos e desapareci-
dos, que inscreveram com sua dor 
e sofrimento páginas de grandeza 
na história de nossa universida-
de, deve a UFRJ sua homenagem. 
Eles lutaram e foram assassina-
dos por seu amor à liberdade e 
à democracia. Inadmissível que, 
ao invés de seus nomes, esteja 
inscrito na lista dos homenage-
ados desta universidade um dos 
principais responsáveis pela vio-
lência e morte que os vitimou, 
eles e tantos outros, jovens e não 
jovens, que não se submeteram 
ao arbítrio e à brutalidade”, diz o 
documento da CVM/UFRJ.

A dor e o sofrimento foram re-
latados no Consuni por familia-
res e vítimas da ditadura. Os estu-
dantes fizeram uma performance 
dando voz a vários dos 24 estu-
dantes da UFRJ vitimados pela di-
tadura, entre eles Mário Prata, 
que dá nome ao diretório central 
dos estudantes da universidade. 
Entre os professores que se pro-
nunciaram estavam as professo-
ras Jessie Jane, ex-presa política, 
e Maria Auxiliadora Santa Cruz, 
irmã de Fernando Santa Cruz, es-
tudante da UFF que dá nome ao 
diretório central dos estudantes, 
que falaram com emoção.

O coordenador-geral do Sin-
tufrj Francisco de Assis enalteceu 
o momento histórico, mas la-
mentou que os técnicos-adminis-
trativos estivessem oficialmente 
fora dessa reparação. Isso porque 
a bancada está sem representação 
nos órgãos colegiados superiores 
da UFRJ devido à não finalização 
do processo eleitoral com abertu-
ra das urnas da eleição realizada. 

O dirigente sindical aproveitou 
a oportunidade para cobrar tam-
bém a reposição automática do 
quadro de pessoal dos HUs e os des-
dobramentos para a solução da cri-
se do Instituto Politécnico de Cabo 
Frio. Francisco informou ainda que 
as entidades Sintufrj, Adufrj e DCE 
estão juntas para combater o golpe 
contra a democracia com a tenta-
tiva de impeachment da presidente 
Dilma Rousseff.

História
Segundo o relatório da CVM/

UFRJ, “o período em que o general 
Médici ocupou a presidência da 
República é reconhecido como o 
mais brutal dos 24 anos de ditadu-
ra. As mortes oficialmente assumi-

das cresceram enormemente, não 
obstante o notório ocultamento de 
números e fatos durante o regime 
militar, sobretudo no que tange à 
repressão. Entre 1969 e 1970, pri-
meiro ano do governo Médici, 39 
mortes foram oficialmente regis-
tradas pelas instituições governa-
mentais de repressão. Entre 1971 e 
1972, 70 mortes foram divulgadas 
e em 1973 as cifras oficiais falam 
de 28 mortos.

Mas durante muitos anos ar-
gumentou-se que os atos de vio-
lência, as torturas e assassinatos 
eram cometidos por indivíduos 
fora do controle institucional, à 
revelia e/ou conhecimento dos 
dirigentes e líderes militares civis 
da ditadura, numa tentativa de 
isentá-los de responsabilidade. 
O argumento nunca mereceu 
credibilidade e ficou totalmente 
desacreditado quando da abertu-
ra à consulta pública, em 2014, 
de documentos do acervo pessoal 
de Médici, doado em 2014 pela 
família ao Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro (IHGB).

As 32 caixas de manuscri-
tos trouxeram ao conhecimento 

público prontuários médicos de 
presos políticos, relatórios oficiais 
e correspondências trocadas com 
autoridades e figuras públicas 
que comprovam, sem sombra de 
dúvida, como declarou o advo-
gado Wadith Damous, presidente 
da Comissão Estadual da Verdade 
do Rio de Janeiro, que a cadeia de 
comando das torturas e desapare-
cimentos começava no Palácio do 
Planalto, e que o general Médici 
tinha total conhecimento do que 
se passava nos porões da ditadura.

O Relatório da Comissão Es-
pecial sobre Mortos e Desapareci-
dos registra um total de 362 mor-
tos e desaparecidos, sendo que 
149 morreram ou desapareceram 
no período de 1969 a 1974, quan-

SESSÃO do colegiado encheu para homenagear os mortos 
e perseguidos políticos do general Garrastazu Médici

FRANCISCO de Assis lamentou a ausência da representação 
da categoria na sessão que ficará na história da UFRJ

Repúdio ao 
impeachment 
de Dilma

Nesta sessão histórica de 10 de 
dezembro, o Conselho Universitário 
da UFRJ aprovou também moção 
de repúdio ao impeachment da 
presidente Dilma Rousseff.

do Médici, na condição ilegal de 
presidente da República, era o 
comandante em chefe das Forças 
Armadas e exercia total controle 
sobre o aparato de informação e 
repressão.
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HUS

Manifestação da Fasubra no Seminário Nacional dos Hospitais Universitários
Por que não trabalhar uma forma de unificar os trabalhadores da Ebserh ao RJU?

O Seminário Nacional dos 
Hospitais Universitários, 
organizado pela Coorde-

nação de Seguridade da Fasubra e 
realizado nos dias 5 e 6 de dezem-
bro, discutiu temas relevantes em 
relação à situação dessas unidades 
de saúde e de seus trabalhadores 
após a assinatura do contrato com 
a Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh). 

Técnicos-administrativos lo-
tados em hospitais universitários 
país afora puderam compartilhar 
dificuldades e problemas cotidia-
nos ocasionados pela gestão da 
Ebserh que, segundo Fernando 
Haddad, ministro da Educação na 
época de implementação da em-
presa (2013), mostrariam a mu-
dança radical dos hospitais após 
um ano, em desafio à Fasubra. 

Três anos depois a gestão 
da Ebserh é questionada pelos 
problemas que surgiram nos HUs 
após sua adesão. Confira a mani-
festação da Federação.

Contra a terceirização
“A Federação tem como eixo 

principal de luta a posição con-
trária a qualquer forma de pri-
vatização, sendo a favor de um 
modelo de gestão sob controle da 
universidade. Lamentavelmente 
quando a Federação precisou de 
outros setores da comunidade 
universitária na resistência contra 
a instituição da Ebserh, prevaleceu, 
nos momentos de maiores emba-
tes, apenas os técnicos-administra-
tivos. Em algumas universidades 
houve apoio de alunos e em outras 
de pouquíssimos docentes. Nos 
hospitais universitários existem 
muitos médicos docentes e residen-
tes estudantis que não abraçaram 
a luta contra a Ebserh. Paralelo à 
luta contra o modelo dessa empre-
sa, somos contra a terceirização, 
porém defendemos o trabalhador 
terceirizado, temos diretores ter-
ceirizados na Fasubra, nos sindi-
catos e não vamos abandonar os 
trabalhadores cedidos que sofrem 
assédio e passam por conflitos na 
gestão da Ebserh.”

Objetivo do debate
“O objetivo do debate é a re-

versão do quadro atual, tratando 
com seriedade e responsabilidade 
os fatos. A Fasubra nunca fugiu 
da luta em defesa dos seus proje-
tos estratégicos, da resistência à 
retirada de direitos, da disputa da 
luta interna das empresas tercei-
rizadas, das fundações privadas e 
também da Ebserh.  Procuramos 
a Ebserh durante a greve e pauta-
mos elementos na luta em defesa 
dos direitos dos trabalhadores 

cedidos. Queremos debater com 
a Ebserh os problemas dos tra-
balhadores.”

Contradições
“Detectamos contradições 

na apresentação da Ebserh e no 
acórdão do Tribunal de Contas 
da União (TCU), que justificou 
a empresa baseado em dois 
elementos principais: a terceiri-
zação e o trabalho precário. Nos 
hospitais se usa grande parte do 
custeio para pagar terceirizados, 
contratação de serviços fechados 
como setores de nefrologia, 
fisioterapia, nutrição, limpeza, 
cozinha, segurança e outros. O 
trabalho precarizado continua 
e com baixíssima qualidade. A 
Ebserh tem que saber a realidade 
dos hospitais cedidos, a gestão 

que era para melhorar, não melho-
rou, pelo contrário, continuam os 
problemas, a precarização, aumento 
do adoecimento dos trabalhadores e 
casos de assédio. O ponto eletrônico 
não funciona e todo final de mês 
o trabalhador tem que procurar a 
Ebserh para justificar a pontualidade 
e assiduidade dele.”

Papel dos hospitais
“Para a Fasubra, a Ebserh se 

distanciou da universidade, aban-
donou a questão do ensino e a 
pesquisa. A empresa não comparece 
aos conselhos superiores. Parece que 
a Ebserh é uma coisa a parte, com a 
única finalidade de prestar serviços 
do SUS. Queremos que se trabalhe 
na formação do profissional para 
que ele tenha consciência do papel 
de transformação da sociedade e não 

apenas veja a saúde como mais 
um espaço comercial para ganhar 
mais em cima dos problemas 
da saúde da população. A parte 
da assistência como elemento 
fundamental da extensão, da 
pesquisa, da pós-graduação da 
formação dos nossos estudantes 
em uma outra concepção que não 
é a mercadológica.”

Contratos da Ebserh
“A forma de constituição dos 

contratos fere a legislação, são 
heterogêneos. A Fasubra fez um 
levantamento nacional de todos 
os contratos nas universidades que 
aderiram à Ebserh. A Universidade 
Federal do Rio Grande foi a única 
que tratou de alguns elementos da 
carreira com relação aos trabalhado-
res cedidos. Em outras universidades 

SEMINÁRIO reuniu trabalhadores de HUs de todas as instituições federais de ensino superior do país

LÉIA de Souza Oliveira, 
coordenadora da Fasubra 

NEWTON Lima

ALEXANDRE dos Santos

WLADIMIR Pinheiro

LARISSA de Souza 
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HUS

Manifestação da Fasubra no Seminário Nacional dos Hospitais Universitários
Por que não trabalhar uma forma de unificar os trabalhadores da Ebserh ao RJU?

os trabalhadores foram cedidos sem 
consulta, não puderam opinar e 
sem nenhum elemento no con-
trato que garantisse direitos como: 
política de capacitação, política de 
avaliação, carga horária e outros. 
Nós queremos debater isso com a 
Ebserh, temos resolução consensual 
aprovada por unanimidade. E não 
só apenas discutir a situação dos 
trabalhadores cedidos, mas também 
dos trabalhadores da Ebserh, que 
são trabalhadores da universidade. 
E quem representa os trabalhadores 
das universidades é a Fasubra e não 
uma outra confederação que está re-
presentando agora os trabalhadores 
da Ebserh, como também represen-
tamos os trabalhadores das funda-
ções, das empresas terceirizadas das 
áreas de vigilância e limpeza. Todos 
são trabalhadores da universidade.”

Continuidade da luta
“Isso não significa que aban-

donamos nossa luta contra o 
modelo que a Ebserh representa. 
O fato da Federação discutir sobre 
os trabalhadores cedidos não sig-
nifica que a entidade abandonou 
a luta contra a Ebserh. Que bom 
que a Anel, UNE, Andes estão 
aqui. Vamos juntos levantar as 
contradições.”

Referência em
qualidade
“Queremos que os hospitais 

continuem sendo de qualidade e 
socialmente referenciados. Não foi 
após a Ebserh que o hospital uni-
versitário passou a ter qualidade. 
O hospital universitário sempre 
teve qualidade. Quando entrou 
a gestão da empresa, houve um 

discurso de que “agora viemos 
arrumar a casa”. E como fica a 
autoestima do trabalhador que já 
estava ali, que tem compromisso 
com o seu fazer? É esse sentimento 
que queremos debater. O problema 
maior dos HUs não é a gestão; até 
porque a maioria dos gestores da 
Ebserh são dos quadros dos HUs.”

Disputa entre 
trabalhador
“A Fasubra está junto com as 

universidades que não aderiram à 
empresa. Já as que aderiram – en-
quanto não conseguimos romper 
com essa política do governo Lula 
que permanece no governo Dilma 
da terceirização das fundações pri-
vadas que é um meio de corrupção 
nojenta –, nós vamos continuar 
combatendo. Mas até lá os trabalha-

dores estão se sentindo órfãos e têm 
na Fasubra um agente protagonista 
na defesa dos seus direitos, da sua 
autoestima. Sem vocês os hospitais 
universitários não seriam o que são 
hoje. Tenham orgulho do seu papel 
na história dos hospitais.”

Proposta
“Houve um momento na 

história da universidade em que 
haviam trabalhadores celetistas 
e estatutários, e vencemos a luta 
pela unificação no Regime Jurídico 
Único. Já que o problema não 
é de recurso financeiro, porque 
observamos a disponibilidade de 
recursos financeiros para gestão da 
Ebserh, por que não trabalhar uma 
forma de unificar os trabalhadores 
da Ebserh ao RJU? É um debate que 
deve ser travado dentro do Con-
gresso Nacional, mas é possível, a 
legislação permite.”

Participantes da mesa
Newton Lima, presidente da 

Ebserh, disse que a empresa se 
caracteriza prestadora de serviços 
públicos e reconheceu que ela 
“está cheia de defeitos e problemas 
que precisam ser consertados”. 
Segundo ele, a queda no número 
de trabalhadores regidos pelo RJU 
de 2800 servidores foi por motivos 
de aposentadoria, falecimento ou 
desistência. E acrescentou que a 
cada servidor RJU que sair será 
substituído por um celetista (CLT). 

Para Lima, um celetista con-
cursado tem a mesma estabilidade 
que os trabalhadores RJU: “A 
tendência é aumentar o número 
de trabalhadores celetistas e di-
minuir o número de servidores 

RJU pela política de Estado que 
já há algum tempo é vigente no 
país”. Atualmente são 17.992 tra-
balhadores RJU e 18.266 celetistas 
concursados nos HUs. 

Para Alexandre Aguiar dos 
Santos, do Sindicato Nacional 
dos Docentes (Andes-SN), a 
Ebserh é um atentado contra 
a autonomia da universidade, 
caracterizada como a ponta do 
iceberg da falta de democracia. 
Ele apontou a Fasubra como pro-
tagonista nacional na discussão 
contra a privatização da saúde 
pública. “A Ebserh não resolve 
os problemas, mas agrava”, 
concluiu Santos.

Wladimir Pinheiro, da Frente 
Nacional contra a Privatização 
da Saúde, disse que a falta de 
alternativas para os HUs é uma 
falácia. “A Fasubra Sindical já 
fez um documento com propos-
tas concretas de reestruturação 
dos Hospitais Universitários”, de-
clarou. De acordo com Pinheiro, 
no Brasil, 66% dos leitos hospita-
lares são privados, conveniados 
ao SUS, 67% dos equipamentos 
de diagnósticos para tratamento 
são privados e cerca de 82% dos 
procedimentos de alta comple-
xidade (maior custo) estão na 
mão da iniciativa privada. “A 
Ebserh traz para dentro da uni-
versidade uma lógica de mercado 
incompatível com a questão da 
prestação de serviços de saúde da 
população”, disse.

Larissa Rahneier de Souza, da 
União Nacional dos Estudantes 
(UNE), ponderou que a crise 
dos hospitais, hoje, também está 
associada à crise na educação 
brasileira. Exemplos como a greve 
geral dos professores no Paraná, 
a ocupação dos estudantes das 
escolas em São Paulo em resis-
tência ao plano de reorganização 
do ensino no estado, os cortes na 
educação pelo governo federal 
e os 75% de cortes nos cursos 
de pós-graduação basearam o 
discurso de que “o caos na edu-
cação pública também é vivido 
nos hospitais públicos”, afirmou 
Larissa. Para a UNE, a Ebserh 
não é um fato isolado, mas parte 
de um pacote do governo federal 
de desmonte do serviço público, 
privatização e precarização da 
educação. Larissa questionou so-
bre a instituição da Ebserh: “Será 
que é um problema de gestão ou 
falta de prioridade do governo?”,  
e finalizou declarando a luta por 
mais investimentos para a saúde 
e a educação.

Assessoria de 
imprensa da Fasubra

Fotos: Fasubra

SEMINÁRIO reuniu trabalhadores de HUs de todas as instituições federais de ensino superior do país
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FACULDADE DE EDUCAÇÃO

Atividades são suspensas por 
precariedade do prédio
Laudo da CPST comprova que as instalações oferecem riscos à integridade física e à saúde dos servidores

No dia 8 de dezembro a Con-
gregação da Faculdade de Educa-
ção decidiu suspender as aulas e as 
atividades técnico-administrativas 
temporariamente devido à dete-
rioração do prédio. A decisão foi 
provocada pela organização dos 
trabalhadores, que desde junho so-
licitou à Ouvidoria da UFRJ parecer 
técnico da Subcoordenação de Se-
gurança e Saúde do Trabalhador da 
Coordenação de Políticas de Saúde 
do Trabalhador (CPST) sobre as 
condições de trabalho na unidade. 

O relatório técnico da CPST 
entregue em 30 de novembro con-
fi rmou as denúncias dos traba-
lhadores e recomendou a retirada 
de todo o pessoal administrativo e 
dos estudantes do local. Depois do 
incêndio da Capela São Pedro de 
Alcântara no Palácio Universitário, 
em março de 2011, as condições do 
prédio da Faculdade de Educação 
vêm se degradando. Tamanho é o 
risco à saúde que foi recomendada 
ampla campanha de vacinação dos 
servidores da unidade. 

A Faculdade de Educação tem 
750 alunos, 41 técnicos-adminis-
trativos, 125 docentes e 21 professo-
res substitutos.

Deliberações
A Congregação decidiu pela 

retirada temporária do pessoal ad-
ministrativo e estudantes do pré-
dio. Eles serão transferidos para 
salas disponíveis no condomínio 
da Praia Vermelha ou para con-
têineres. As obras e o cronograma 
de intervenções necessários para 
viabilizar as atividades adminis-
trativas e acadêmicas na unidade 
serão discutidos paulatinamente. A 
comunidade aguarda a conclusão 
do novo prédio da faculdade em 
construção no campus do Fundão 
até o fi m de 2016. 

Em junho deste ano os técni-
cos-administrativos da Faculdade 
de Educação registraram na Ouvi-
doria da UFRJ o problema da de-
terioração da estrutura do Palácio 

Universitário e a completa falta de 
condições de trabalho. No docu-
mento solicitaram parecer técnico 
da CPST sobre as condições de se-
gurança e saúde do trabalhador 
e previsão da alocação dos setores 
técnico-administrativos. Eles tam-
bém manifestaram a decisão de 
que se não houvesse condições mí-
nimas de trabalho suspenderiam as 
atividades.  

“Vários professores não dão 
aula aqui no prédio. Eles se deslo-
cam para o Fundão, Macaé, etc. Já 
os técnicos-administrativos estão 
aqui todos os dias, no seu horário 
de trabalho integralmente. Então, 
quem mais sofre com as conse-
quências dessa deterioração do 
prédio somos nós”, explica a fun-
cionária Rojane Fieldler. “Temos 
um histórico grande sobre essa de-
terioração, só que agora culminou 
com as doenças. O professor Levi 
(Carlos Levi, ex-reitor) fez muitas 
promessas e não cumpriu. O mofo 
instalado é perceptível, não precisa 
de nenhum laudo técnico. Por isso 
recorremos à Ouvidoria. Foram si-
tuações que vivenciamos todos os 
dias, e agora decidimos nos posi-
cionar. O laudo recomenda nossa 
remoção por uma questão de saúde 
e segurança. Todos aqui dentro es-
tão ameaçados nas suas condições 
de trabalho. Está inviável. Ninguém 
quer deixar de trabalhar. Só quere-
mos condições de trabalho adequa-
das”, acrescenta. 

Para a representante técnico-
-administrativa na Congregação 
da Faculdade de Educação, Joyce 
Teixeira, a decisão de suspender as 
atividades na unidade foi resulta-
do da organização dos trabalha-
dores. “Pleiteávamos condições 
favoráveis de trabalho desde o iní-
cio do ano. Até que resolvemos fa-
zer uma manifestação à Ouvidoria 
solicitando um parecer para que 
tivéssemos a clareza das condições 
reais de trabalho na faculdade. 
Nós fomos os primeiros servidores 
a pleitear o laudo. Demos o pri-

meiro passo, que depois mobilizou 
os docentes e os estudantes. Os 
técnicos tiveram um papel muito 
importante nessa luta para conse-
guir um local adequado de traba-
lho. Foi uma resposta demorada, 
mas conseguimos um resultado”, 
afi rmou.  

Laudo 
O laudo acusa deterioração da 

forração do teto, paredes, moldura 
de madeira das janelas, na maio-
ria das salas de uso administrativo 
da unidade devido à presença de 
umidade, mofo e descascamento de 
pintura e reboco.

Após as chuvas dos meses de 
outubro e novembro, as salas onde 
não havia infi ltrações apresen-
taram ocorrências. E depois das 
chuvas de 22 novembro vários am-
bientes apresentaram infi ltrações 
de água pelo telhado, provocando 
danos à edifi cação, instalações, 
equipamentos e mobiliários.

O laudo também indica sinais 
de fezes de morcego nas paredes 
externas e internas em vários locais 
do prédio, como na escada perto 

da sala 105 – Biblioteca Central, 
Setor de Apoio à Administração e 
também na escada do Instituto de 
Economia, a qual permite acesso à 
Faculdade de Educação.

Os danos à saúde vão desde 
sintomas de crises alérgicas, tais 

O edifício do Palácio Univer-
sitário, em estilo greco-romano 
foi herdado pela Universidade do 
Brasil em 1944. O local abrigou 
o primeiro hospital psiquiátrico 
brasileiro, o Hospício Pedro II. A 
universidade, no fi nal dos anos 40 
do século XX, sob a direção do rei-
tor Pedro Calmon, salvou o prédio 
da destruição e do abandono a que 
fora relegada a sede do antigo hos-
pício. A sua primeira restauração 
foi realizada de 1948 a 1952. 

Transferida a sede da Reitoria 

Palácio Universitário abriga 
a Faculdade de Educação

Fotos: Renan Silva

como rinite, sinusite e dermatite de 
contato, até o perigo de contrair do-
enças como raiva, histoplasmose, 
tifo, sarna leptospirose, salmonelo-
se, ornitose, estas transmitidas por 
morcegos, ratos, gambás, micos e 
pombos.

da UFRJ para a Cidade Universi-
tária, na Ilha do Fundão, o Palá-
cio continuou a abrigar algumas 
unidades e teve sua parte nobre 
destinada ao Fórum de Ciência 
e Cultura. Em 2011, o Palácio 
Universitário sofreu grande revés 
com o incêndio da Capela São 
Pedro de Alcântara. O incêndio 
destruiu o teto da capela e afetou 
parte do prédio. Desde então suas 
condições de infraestrutura, devi-
do à falta de verbas, vêm se dete-
riorando gradativamente.
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INSTITUCIONAL

Na quarta-feira, dia 9, a 
Reitoria realizou audiência 
pública, no auditório Horá-

cio Macedo (CCMN), para expor a 
situação orçamentária da universi-
dade – déficits e perspectivas para 
2016. Estavam presentes muitos es-
tudantes, técnicos-administrativos, 
docentes, terceirizados, decanos e 
diretores de unidade. O evento foi 
transmitido pela WebTV UFRJ.

Segundo a Reitoria, esta é pri-
meira de muitas outras audiências 
públicas que serão convocadas em 
outros campi, como Praia Verme-
lha, Macaé e Duque de Caxias, in-
clusive sobre outros temas, entre os 
quais assistência estudantil e obras.  

A audiência no Roxinho foi aberta 
com a saudação do diretor do Diretória 
Central dos Estudantes da UFRJ, Pedro 
Paiva, do coordenador-geral do Sintu-
frj Francisco de Assis e da presidente 
da Adufrj, Tatiana Roque, que, com 
o reitor Roberto Leher, a vice-reitora 
Denise Nascimento e decanos, com-
puseram a mesa inicial.

Posicionamentos   
Pedro Paiva criticou os cortes 

na Educação e suas consequências 
para a UFRJ e a falta de salários 
dos terceirizados. “A gente percebe 
que não adianta ter boa vontade de 
fazer com que a UFRJ funcione se a 
gente não tem verbas. A UFRJ pre-
cisa ter uma posição de cobrança 
muito séria ao governo”. 

Francisco de Assis afirmou que 

Crise financeira da UFRJ é 
discutida em audiência pública  

a luta dos técnicos-administrativos 
por  orçamento é permanente. E 
lembrou também da luta da catego-
ria para que cargos da Carreira não 
fossem terceirizados. “Lamentamos 
hoje a opção do governo, como 
também de muitos gestores de 
investirem mais de 50% do custeio 
para pagar terceirização, quando 
esses recursos deveriam ser inves-
tidos na instituição”, disse. Para o 
sindicalista só existe um caminho: 
“lutar e resistir”.

“Quando se trata de dinheiro 
público, é importante ter clareza 
dos gastos para poder discutir 
prioridades”, disse Tatiana Ro-
que, acrescentando que a Adufrj 
desempenha um duplo papel: 
combater os cortes do ajuste 
fiscal e reunir os docentes para 

discutir as raízes dos problemas.
O reitor destacou que instru-

mentos como a audiência pública 
devem ser parte de um método de 
funcionamento da universidade, 
para que a comunidade possa 
vivenciar plenamente a autonomia 
que a Constituição assegura.

Para Leher, a instituição 
deve se pautar pelo uso crítico da 
razão diante de uma conjuntura 
complexa em que se deve recusar 
qualquer perspectiva reducionista 
de análise. “Temos que ter uma 
visão descentrada e mais estra-
tégica, e compreender que o que 
está em jogo são questões que se 
referem à vida democrática do 
país”, afirmou. Ele acrescentou 
que a política de ajuste “torna o 
futuro das universidades imerso 

em uma cerrada e difícil neblina 
para enxergarmos um futuro 
diferente em relação à política 
governamental”.

Terceirizados 
O pró-reitor de Planejamen-

to, Desenvolvimento e Finanças 
(PR-3), Roberto Gambine, e o 
pró-reitor de Gestão e Governan-
ça, Ivan Ferreira Carmo (PR-6), 
quando listavam as necessidades de 
recursos para encerrar o ano letivo 
de 2015 e a proposta orçamentária 
para 2016, foram interrompidos 
por manifestações de terceirizados. 
“Estamos há quatro meses sem 
salário, passando fome. Queremos 
uma resposta”, gritaram da plateia 
alguns trabalhadores.

Por causa do não pagamento de 
salários e benefícios pela empresa 
Venturelli aos trabalhadores, a 
Reitoria foi ao Ministério Público do 
Trabalho (MPT). Gambine explicou 
que a UFRJ não tem pagamentos em 
atraso, e que na audiência pública, 
no dia 4, o MPT determinou que a 
Venturelli fornecesse à UFRJ os dados 
bancários dos trabalhadores para 
regularização dos atrasos.

Tabelas mostram 
orçamento 
desproporcional 
à expansão
Os pró-reitores apresentaram 

tabelas com a variação do orçamen-
to entre 2007 e 2015 que mostram o 
resultado do processo de expansão: 
em 2011, o orçamento chegou 
a mais de R$ 500 milhões, mas 
começou a cair em 2012. Hoje está 
em torno de R$ 400 milhões. 

Em 2002 a UFRJ tinha 25.507 
alunos. Em 2014, 47.992 alunos. 
Um crescimento de 90% em 12 anos. 

Gambine mostrou reflexos 
do contingenciamento em 2014, 
o que jogou despesas não pagas 

para o ano seguinte, com impacto 
negativo de quase R$ 63 milhões 
em 2015. Diante das dificuldades, a 
UFRJ levou ao MEC a reivindicação 
de suplementação de recursos para 
poder fechar o ano. Em setembro 
este valor era da ordem de R$ 
258.394.000. Mas o que veio foi 
cerca de 10% do solicitado. Depois, 
a UFRJ fez um ajuste nas contas, 
e atualmente o déficit está em R$ 
128.690.209.

Limites x previsões
Gambine explicou que os limites 

orçamentários para 2016 alocam 
recursos de custeio da ordem de 
R$ 371.545.261 e de investimento, 
R$ 82.205.689, totalizando R$ 
453.750.950 para a UFRJ.

Enquanto isso, a previsão de 
despesas para 2016 é de R$ R$ 
621.712.107 de custeio, incluindo 
o déficit de 2015 e despesas como 
limpeza e manutenção dos campi 
e hospitais, energia, segurança e 
serviços terceirizados. Já a previsão 
de investimentos é da ordem de R$ 
81.718.200. O total geral seria, então, 
de R$ 703.430.307. Uma diferença 
grande entre o previsto e o necessário.

 
Gasto com 
energia dobrou
Ivan Carmo mostrou os efeitos da 

elevação da tarifa de energia. Ele com-
parou o mês de abril de 2014 (quando 
os gastos foram de pouco mais de R$ 2 
milhões) com o de 2015 (com gastos 
superiores a R$ 4 milhões), embora 
o consumo tivesse sido semelhante.

O pró-reitor apresentou tam-
bém um quadro de distribuição de 
serviços terceirizados por centros, 
com a variação do quantitativo 
entre julho (eram 5.561 trabalha-
dores) e novembro (passaram a 
4.981), a maioria nos hospitais, no 
Centro de Ciências da Saúde (CCS) 
e na Administração Central. 

No dia 10 de dezembro, a PR-3 
enviou para conhecimento dos 
conselheiros uma tabela detalha-
da com a proposta orçamentária 
de 2016:

Limite orçamentário 2016 – 
R$ 453.750.950.

Proposta preliminar de orça-
mento a partir das despesas execu-
tadas em 2015 – R$ 507.421.293.

Déficit nas despesas previstas 
para o exercício de 2016 – R$ 
53.670.343.

Déficit previsto no orçamento 
de 2015 – R$ 128.690.210.

Déficit para o orçamento 2016 
– R$ 182.360.553.

O público quis saber 
Arnaldo Bandeira, ex-coorde-

nador do Sintufrj, questionou o 
fato de as empresas terceirizadas 
ganharem licitações, mas não 
pagarem os trabalhadores e de-

Déficit pode chegar a R$ 182 milhões
saparecerem. Quis saber também 
quanto a Petrobras paga pelo alu-
guel da área que ocupa na Cidade 
Universitária. 

Esteban Crescente, da base do 
Sintufrj, perguntou sobre a deman-
da de investimento em capacitação 
para os servidores.

Terezinha Costa, vice-presidente 
da Associação dos Trabalhado-
res Terceirizados da UFRJ, disse 
que para a universidade fazer o 
pagamento dos terceirizados da 
Venturelli com salários atrasados, 
depende da empresa  enviar os dados 
dos empregados, e denunciou que 
ainda há terceirizados que trabalha-
ram na Qualitécnica que até hoje 
não receberam seus direitos, porque 
a empresa não forneceu os dados. 

Evandro Cardoso, ex-coorde-
nador do Sintufrj, chamou atenção 
para as obras inacabadas da UFRJ, 
enquanto as empresas que ocupam 

o campus fazem obras faraônicas.
Francisco de Assis avaliou que a 

universidade não pode se adaptar à 
situação. Para ele, é importante dis-
cutir o dimensionamento da força 
de trabalho e reivindicar servidores 
para a universidade. 

O coordenador de Comuni-
cação do Sintufrj Rafael Coletto 
lembrou que a Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (Ebserh) 
continua rondando a UFRJ, e 
questionou a posição da Reitoria 
para os problemas dos HUs. 

Respostas do reitor 
Em relação aos terceiriza-

dos, Roberto Leher afirmou que 
“esta forma de contratação é 
absolutamente destrutiva para 
a universidade, e que a Rei-
toria estuda juridicamente a 
possibilidade de trabalhar com 
cooperativas organizadas pelos 

próprios trabalhadores”. 
O coordenador-geral do Sin-

tufrj Francisco de Assis respondeu 
que a universidade não pode se 
adaptar à situação. Para ele, é 
importante discutir o dimensio-
namento da força de trabalho 
e reivindicar servidores para a 
universidade. 

O reitor afirmou ser de acordo 
que é estratégico recompor na 
Carreira cargos e funções extintas. 
E destacou que se deve fortalecer 
o caráter público dos HUs e lutar 
por recursos e pela recuperação da 
força de trabalho. Por fim, reiterou 
a necessidade de defender a demo-
cracia no país, e que isso é uma 
responsabilidade ética e política 
das universidades. 

Sobre capacitação dos técni-
cos-administrativos em educação, 
o reitor explicou que já foram 
alocados recursos para esse fim.

Terceirizados 
se manifestam 
contra a falta 
de pagamento 
de salários e 
benefícios

IVAN Carmo, Roberto Gambine, Vitor Iório (CCJE), Anaise Borges (CCS), Denise 
Nascimento, Roberto Leher, Lilia Pougy (CFCH), Fernando Ribeiro (CT), João Graciano 
(CCMN), Tatiana Roque (Adufrj), Pedro Paiva (DCE) e Francisco de Assis (Sintufrj)

Foto: Renan Silva
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ÚLTIMA PÁGINA

Os trabalhos manuais 
são excelentes terapias 
ocupacionais. Todas as 

quintas-feiras, de 9h às 16h, na 
subsede do Sintufrj no HU, cores 
e formas tomam conta do am-
biente. São momentos de muita 
alegria e troca de experiências 
para as frequentadoras da Ofici-
na de Pintura do Sindicato. 

Comandada pela professo-
ra Fátima Ruivace, aprende-se 
de tudo em pintura. As técnicas 
ensinadas na oficina são inú-
meras e variadas. Aprende-se 
a pintar em tecido, em tela, 
em embalagens, em madei-
ra, MDF, gesso, cerâmica, em 
vidro... E ainda é ensinado de 
canja a fazer fuxicos e mosai-
cos. Todo o material utilizado 
nas aulas pelas alunas é forne-
cido pelo Sintufrj. 

O prazer de aprender
e da convivência
 “Faz mais de três anos 

que estou na oficina. Sempre 
amei trabalhos manuais. Faço 
fuxicos e muitas outras coisas, 
e aqui aprendi também muita 
coisa. O estresse vai embora 
com os afazeres, e a convivên-
cia com as colegas é muito boa. 
Você passa o dia todo e nem vê. 
É uma terapia! Se não venho, 
sinto falta”, declara Luci Barre-
to da Silva.

Uma das poucas alunas que 
está na ativa na universidade, 
a assistente administrativa do 
Arquivo da Prefeitura Universi-
tária, Glória Dias da Silva, re-
força a declaração das colegas 
em relação das aulas servirem 
como terapia. Aluna há cerca 
de 10 anos, ela diz ter muito 
prazer em realizar trabalhos 
manuais, e destaca a amizade 
do grupo. “Realmente é uma 
terapia. Aqui todos nós já somos 

Pintando o sete 
para desestressar 
e encantar

uma família. E a nossa professo-
ra é excelente!”, afirma

Quitéria de Lima está aposen-
tada há três anos. Ela conheceu a 
oficina quando foi à subsede sin-
dical no HU e viu os trabalhos das 
alunas expostos. “Fiquei encan-
tada”! A preocupação de Quitéria 
é se há risco de a oficina acabar, e 
justifica seu temor: “A gente vive 
ouvindo boatos”. 

Ela também é aluna da 
Oficina de Patchwork e diz que 
adora as aulas das oficinas. “É 
uma válvula de escape, por isso 
procuro não faltar”, observa. Os 
trabalhos que faz, dá de presente 

e diz que todo mundo adora.
Quitéria ainda ressalta que 

o Sindicato proporciona muitas 
coisas aos seus sindicalizados e 
sugere que a entidade mostre os 
serviços que oferece. 

Início com crianças 
A professora Fátima veio pa-

rar na UFRJ convidada por uma 
enfermeira do HU que tinha au-
las com ela em Niterói. A funcio-
nária ficou viúva e tentava for-
mas de sair da depressão. Fátima 
foi então ensinar pintura no Ins-
tituto de Puericultura e Pediatria 
Martagão Gesteira (IPPMG) para 

ajudar as crianças no tratamen-
to, porque muitas se recusavam 
a tomar os remédios e a fazer o 
tratamento necessário. Depois do 
IPPMG, foi convidada para criar 
a Oficina de Pintura no Sintufrj. 

“No IPPMG foi um sucesso. As 
crianças ficaram bem mais flexíveis 
e abertas aos tratamentos. Pena que 
não houve continuidade”, lamenta 
a professora. Sobre o trabalho no 
Sindicato, Fátima afirma estar sa-
tisfeita com as alunas, que apren-
dem de tudo. Inclusive crochê, que 
ela ensina “sem compromisso”. E 
diz que o carro-chefe mesmo é a 
pintura em tecido.

Para provar o benefício 
que faz às pessoas o trabalho 
artesanal, Fátima, que é pe-
dagoga formada, cita a aluna 
Celina dos Santos: “Quando 
ela entrou aqui não conse-
guia determinar os espaços, 
não distinguia o limite do 
espaço, não identificava for-
mas, só via tudo por inteiro. 
Agora consegue. Digo isso 
para ratificar que a oficina 
trabalha a coordenação mo-
tora do aluno”. A aluna Celi-
na, além de pintura, faz aula 
de dança no Sintufrj. “Apro-
veito tudo”, conta.  

FÁTIMA Ruivace LUCI Barreto da Silva 

QUITÉRIA de Lima GLÓRIA Dias da Silva 
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Fotos: Renan Silva
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