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Leia ainda nesta edição:
HU dribla problemas e se mantém distante da obsessão 
Ebserh. Página 7

Carreira é o assunto do momento em Brasília: Fasubra 
negocia com o governo pendências do Termo do Acordo de 
Greve e realiza o I Encontro Nacional de Aprimoramento 
da Carreira. Página 3 

8 de Março – Dia Internacional da Mulher. Página 2   

Edital de convocação
para o XI Consintufrj
A direção do Sintufrj, no uso das suas atribuições estatutárias, convoca 
todos os trabalhadores técnico-administrativos em educação filiados à 
entidade sindical para realização do XI Consintufrj, que será realizado 
no mês de maio de 2016. Para tanto será realizada Assembleia Geral 
de Sindicalizados até o dia 10 de março para aprovação da pauta do 
referido Congresso e demais encaminhamentos.

Diretoria executiva do Sintufrj 
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ida ao Consuni cobrar atendimento à pauta de reivindicações interna e garantia 
do direito de a categoria estar representada nos órgãos colegiados foram as 
ações empreendidas pelo Sintufrj no Dia Nacional de Luta organizado pela 
Fasubra. Páginas 4, 5 e 8



2 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1150 – 29 de fevereiro a 6 de março de 2016 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

DOIS PONTOS

8 de março, Dia 
Internacional da Mulher

A data será comemorada pelo 
Sintufrj com atividades lúdicas e 
políticas no Espaço Cultural da en-
tidade (Fundão), na terça-feira, dia 
8 de março, das 9h às 12h, quando 

 “As sufragistas”
O direito a escolher os próprios 

governantes mobilizou mulheres 
de todo o mundo durante boa parte 
da primeira metade do século 20. 
Mais antes, já no fim do século 19, 
surgiram as primeiras ativistas do 
feminismo. Eram as sufragistas, 
conhecidas por terem iniciado um 
movimento no Reino Unido a favor 
da concessão, às mulheres, do direi-
to ao voto. Nesta época a mulheres 
não eram vistas como cidadãs e 
eram subjugadas por maridos e 
patrões. Este é o tema do filme “As 
sufragistas”, que entrou em cartaz 
no dia 24 de fevereiro. 

O longa-metragem é baseado 
em fatos reais e acompanha a luta 
de um grupo de britânicas pelo di-
reito ao voto. “O filme se passa na 

Pagamento de convênios do Sintufrj
Os trabalhadores que usu-

fruem de convênios com o Sin-
tufrj, cuja forma de pagamento 
é através de boleto, atenção. Foi 
criado um link no site da entida-

de (www.sintufrj.org.br) denomi-
nado Novo sistema de impressão 
de boleto que permite à própria 
pessoa imprimir o boleto de pa-
gamento.

Londres do início do século 20 e 
retrata o crescimento das aparições 
em público das sufragistas, mu-
lheres que resistiam à opressão de 
forma passiva, mas, a partir do mo-
mento em que começam a encarar 
uma crescente agressão da polícia, 
decidem se rebelar publicamente. 

“As sufragistas”, conta com Hele-
na Bonham Carter no papel de Edith 
Ellyn, uma ex-professora que passou a 
ajudar nas campanhas da organização 
Women’s Social and Political Union 
(WSPU), quando rodou a Inglaterra 
para mobilizar mulheres a lutar por 
seus direitos, incluindo, principal-
mente, o direito ao voto. Meryl Streep 
interpreta Emmeline Pankhurst, líder 
do movimento pelo sufrágio feminino, 
fundadora da WSPU.

Adesão ao plano Amil
Quem estiver interessado em 

fazer adesão à Amil plano de saúde 
deve entrar em contato com o setor 
de Convênios do Sintufrj (telefones 
3977-7426/3977-4726) e deixar 
nome e telefone. 

Em virtude da chegada de 

Lembrete da direção 
sindical aos aposentados

Não esqueça que no mês do 
seu aniversário é necessário se di-
rigir à sua agência bancária para 
se recadastrar. Caso não tome essa 
providência, você corre o risco de ter 

Reunião do GT-Segurança
Na quinta-feira, dia 3 de mar-

ço, das 10h às 13h, no Espaço 
Cultural do Sindicato (Fundão), 
será realizada a reunião do GT-
-Segurança do Sintufrj. Pauta: 

Paulo Henrique Amorim na CUT-RJ
A CUT-RJ lança a campanha 

“Desliga a Globo que o Brasil me-
lhora”, com palestras dos jorna-
listas Paulo Henrique Amorim e 
Miro Borges, na quinta-feira, dia 3 
de março, às 18h, no auditório da 
Central, no Centro do Rio (Avenida 
Presidente Vargas, 502, 15º andar). 
A campanha é para esclarecer a 

Rúgbi no Fundão
O campo de rúgbi da Cidade 

Universitária será inaugurado na 
sexta-feira, 4 de março, às 8h30, 

Prefeitura da UFRJ abre inscrição para eleição à Cissp
As inscrições para a eleição da 

Comissão Interna de Saúde do Ser-
vidor Público (Cissp) da Prefeitura 
da UFRJ podem ser feitas na Secre-

Curso de combate ao Aedes detecta descaso com o descarte do lixo
A segunda etapa do curso de 

controle e combate ao mosquito 
Aedes aegypti, promovido pela Pre-
feitura da UFRJ, em parceria com 
a Vigilância Municipal de Saúde da 
Prefeitura do Rio de Janeiro, foi reali-
zada no dia 25 de fevereiro, com au-
las práticas para servidores e terceiri-
zados e saída a campo para inspeção 
e eliminação de possíveis depósitos 
de larvas do mosquito.

Depois de uma palestra de aber-

tura no Instituto de Estudos em Saúde 
Coletiva (Iesc), a turma da manhã 
(a outra estava prevista para a parte 
da tarde), com cerca de 30 pessoas, 
se dirigiu à Reitoria. No hall, foram 
montadas tendas, com distribuição de 
folhetos informativos sobre as doenças 
transmitidas pelo mosquito. Depois 
foram formadas duas equipes, que 
vistoriaram a área em torno do prédio 
para recolhimento de detritos e locali-
zação de criadouros.

Lixo no lixo
A Reitoria foi um dos locais que 

mais apresentou focos nas últimas 
intervenções da Vigilância Municipal, 
segundo a Prefeitura. E, conforme o 
grupo verificou, apesar da recente visita 
do órgão, vários novos focos foram en-
contrados em função de muitos detritos 
deixados por quem circula por lá.

Numa instalação artística em 
formato de oca, em frente ao hall, 
foi encontrada uma garrafa com 

água aberta, com larvas dentro. 
Mais garrafas e sacos plásticos fo-
ram retirados dos lagos, nos jardins.

A Prefeitura lembra que uma 
tampa de garrafa esquecida no chão, 
com água, pode tornar-se um foco e 
por isso pede que a comunidade se 
lembre de “jogar o lixo no lixo”. 

À tarde estava prevista visita 
da segunda turma ao Alojamento. 
Por enquanto não há previsão de 
novas turmas. 

também será realizada a reunião 
do GT-Aposentados e Pensionistas. 
A direção sindical vai receber com 
muito carinho todas as compa-
nheiras e companheiros. 

novos recém-concursados à uni-
versidade, a direção sindical con-
seguiu que a Amil abrisse novo 
prazo para adesões. Mas a empre-
sa estabeleceu que o número de 
interessados não pode ser menor 
do que 50 vidas. 

o pagamento do salário suspenso. 
Aproveitamos a oportuni-

dade para convidá-la(o) para 
também atualizar seu cadastro 
no Sintufrj.

informações gerais, luta por con-
curso público para os cargos da 
área de segurança e os problemas 
da terceirização. Não falte, compa-
nheira e companheiro!

O roteiro do filme foi escrito 
por Abi Morgan (“Shame”, “A 
Dama de Ferro”) e a direção é de 
Sarah Gavron (“Um lugar cha-
mado Brick Lane”).

população sobre o quanto a Globo 
faz mal ao país e faz parte do mo-
vimento pela democratização da 
mídia, na qual a CUT tem papel 
destacado.

Tradicional inimiga das cau-
sas populares e democráticas, a 
Rede Globo, líder do monopólio 
midiático brasileiro, tem se supe-

rado cada vez mais em termos de 
manipulação da informação, da 
mentira e do assassinato de repu-
tações. No momento ela aposta 
suas fichas no cerco midiático 
ao ex-presidente Lula e a tudo o 
que ele representa em termos de 
melhoria de vida dos mais pobres 
e desfavorecidos.

com o treino de duas equipes do Sul-
-Americano feminino nos dias 5 e 6, 
no complexo de Deodoro. As equipes 

são Colômbia e Brasil. O Sul-Ameri-
cano é um evento-teste para os Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.

taria da subprefeitura da Praia Ver-
melha e no gabinete da Prefeitura, 
no Fundão, de 1º a 15 de março. 

As eleições ocorrerão de 21 a 23 

de março. A apuração será no último 
dia de votação e a divulgação do re-
sultado no dia 24. No dia 28 de mar-
ço será marcada a posse dos eleitos. 

MAIOR foco do mosquito, 
no campus, é na Reitoria

Foto: Renan Silva
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GT-APRIMORAMENTO 

Fasubra discute com o MEC as 
pendências do acordo de greve 
A terceira reunião do grupo 

de trabalho (GT) que trata do Apri-
moramento da Carreira foi realiza-
da quarta-feira, dia 24, na Secreta-
ria de Ensino Superior (Sesu) do 
Ministério da Educação (MEC). Fo-
ram discutidas a cláusula sétima do 
Termo de Acordo de Greve de 2015, 
contemplando as seguintes temáti-
cas: atualização das atribuições dos 
cargos; atualização dos requisitos 
de ingresso; racionalização de car-
gos (unificação, criação e extinção 
de cargos).

Até o dia 1º de abril as enti-
dades que compõem o GT devem 
encaminhar ao MEC uma tabela 
atualizada com as propostas para 
os requisitos de ingresso, atribui-
ção de cargos, cargos extintos e 
em extinção, cargos que podem 
ser criados e cargos que podem ser 
aglutinados. Com base nesse ma-
terial serão discutidas as atribui-
ções dos cargos e os requisitos de 
ingresso detalhadamente. Todos 
esses itens compreendem a racio-
nalização. As próximas reuniões 
foram agendadas para os dias 13 
e 14 de abril.

Debates no grupo
Na primeira reunião do GT 

houve a organização da mesa de 
discussões; na segunda, tratou-
-se da metodologia. As entidades 
participantes deveriam enviar 
sugestões sobre o aprimoramen-
to de carreira em 18 de dezem-
bro de 2015 ao MEC. Após discu-
tir o tema na última plenária, a 
Fasubra encaminhou a discus-
são de questões como a incor-
poração do Vencimento Básico 
Complementar (VBC), temas 
relacionados à racionalização, 
mudança nos padrões de venci-
mento e de capacitação, Reco-
nhecimento de Competências e 
Saberes (RSC) e técnico-admi-
nistrativo substituto. Para oti-
mizar a realização do debate nos 
sindicatos, a Federação preparou 
o I e o II Encontro Nacional de 
Aprimoramento da Carreira, a 
serem realizados em fevereiro e 
março, em Brasília. 

 A Fasubra e o Sinasefe apre-
sentaram propostas semelhantes. 
Já a Associação Nacional dos Di-
rigentes das Instituições Federais 
de Ensino Superior (Andifes) e o 
Conselho Nacional das Institui-
ções da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnoló-
gica (Conif) não encaminharam 

propostas, segundo a Sesu. Os do-
cumentos foram compartilhados 
com as entidades.  Na quinta-feira, 
dia 25, foi discutido o documento 
preparado pela Comissão Nacio-
nal de Supervisão da Carreira 
(CNSC), que apresenta a posição 
da Fasubra, Sinasefe e MEC sobre 
a racionalização de cargos.

  
Edital da Capes 

A Fasubra questionou as 
orientações emitidas pela Coor-
denação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes) 
às universidades, referentes às 
dúvidas sobre o Programa Na-
cional de Formação em Adminis-
tração Pública. De acordo com a 
Fasubra, a Capes está orientando 
que a destinação de vagas para os 
trabalhadores seja somente nas 
instituições em que estão lotados.

 Para a Federação, o acordo 
especifica que as vagas são des-
tinadas aos trabalhadores, inde-
pendentemente da instituição em 
que estão lotados. A Sesu afirmou 
que a Capes será contatada para 
esclarecimentos. A Capes prorro-
gou o prazo das inscrições para o 
Programa Nacional de Formação 
em Administração Pública por 
um mês, o edital será publicado, 
afirmou a Sesu.

 
Orientação Normativa nº 06

De acordo com o Ministério 
do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MPOG), a nova minuta 
sobre as normas de insalubrida-
de está sendo finalizada e será 
encaminhada aos órgãos com-

petentes, como o Ministério da 
Educação, Ministério da Saúde e 
INSS. O MPOG informa que ela 
não será enviada às entidades 
sindicais, pois são 34, o que di-
ficultaria a imediata publicação 
após retorno dos órgãos.

 A Fasubra foi contrária à 
forma de encaminhamento do 
MPOG, em não enviar para dis-
cussão das entidades sindicais, já 
que esse ponto faz parte do acordo 
de greve. Conforme o MPOG, se a 
nova minuta não contemplar to-
dos os problemas, pelo menos vai 
minimizar o prejuízo financeiro 
dos servidores que não puderam 
ser contemplados.

 Para tentar contornar a situ-
ação, a Fasubra solicitou que os 
órgãos, ao receberem a minuta, 
chamem a entidade sindical li-
gada àquela categoria para a 
discussão da mesma antes de 
retornar para o MPOG. O MPOG 
informou que não é contra que 
os órgãos chamem as entidades 
sindicais antes do envio da minu-
ta com as sugestões, mas que isso 
fica a critério dos órgãos.

 A Fasubra perguntou qual a 
estimativa de publicação da nova 
minuta e o  MPOG respondeu 
que será no máximo em duas se-
manas. A Federação solicitou ao 
MEC que seja comunicada sobre 
o recebimento da minuta para 
discutir detalhadamente o docu-
mento e posterior reunião com a 
Sesu para encaminhamento de 
possíveis sugestões para o texto.  

 O MPOG informou também 
sobre os projetos de lei – PL 

4253/15 e PL 6244/13 – que tra-
mitam no Congresso Nacional e 
tratam de mudanças na carreira 
dos trabalhadores técnico-admi-
nistrativos.

 
PL 4253/2015

 A Federação questionou a 
postura do governo sobre a possí-
vel extinção do cargo de auxiliar 
de enfermagem. Para a Fasubra, 
o governo está descumprindo o 
acordo a partir do momento em 
que encaminhou o PL 4253/2015 
sem fazer a discussão com as 
entidades, inclusive na mesa de 
Aprimoramento de Carreira. A 
Federação encaminhou o Ofício 
027/16 no dia 17 de fevereiro ao 
MEC que diz:

 “FASUBRA-Sindical, carac-
terizando a quebra do acordo, 
desrespeitando a Convenção nº 
151 da OIT, recentemente ra-
tificada pelo Brasil. Inclusive. 
Essa atitude do Governo em 
desconsiderar o que foi acorda-
do em mesa de negociação para 
pôr fim ao movimento grevista 
dos técnicos-administrativos, 
fere dois princípios basilares 
da negociação coletiva, qual 
seja, a boa-fé e a lealdade en-
tre as partes, sobretudo quando 
o ente público descumpre essas 
regras.”

 
Vencimento Básico  
Complementar 

 Passados 10 anos da im-
plantação do PCCTAE, parte 
da categoria de técnicos-admi-
nistrativos em educação ainda 

possui Vencimento Básico Com-
plementar – VBC. O VBC é uma 
parcela salarial complementar 
que surgiu em função do enqua-
dramento do servidor no PCC-
TAE. Em 2005, ao ser enquadra-
do na tabela salarial do PCCTAE 
(Lei nº 11.091/05), tiveram seus 
vencimentos reduzidos.

 A diferença entre os valores 
da nova tabela e o salário recebi-
do anteriormente no PUCRCE se 
transformou em VBC. Esta parce-
la, de acordo com a lei, deveria ser 
absorvida nas tabelas posteriores. 
Para que isso não ocorresse, em 
toda negociação, a Fasubra in-
cluiu no acordo de greve um item 
que garante a não absorção desse 
valor na nova tabela. O objetivo 
agora é excluir a expressão que 
permite esta absorção.

 Participaram da reunião do 
GT-Aprimoramento represen-
tantes das seguintes entidades: 
Fasubra Sindical, Sindicato Na-
cional dos Servidores Federais da 
Educação Básica, Profissional e 
Tecnológica (Sinasefe), Conse-
lho Nacional das Instituições da 
Rede Federal de Educação Pro-
fissional, Científica e Tecnológi-
ca (Conif), Associação Nacional 
dos Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior 
(Andifes/Forgepe), Coordena-
ção-Geral de Gestão de Pessoas 
(CCGP), Secretaria de Educa-
ção Profissional e Tecnológica 
(SEPT) do MEC e Secretaria de 
Relações de Trabalho do Minis-
tério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão (MPOG/ SRT).

Sintufrj participa do I Encontro de Aprimoramento da Carreira
Nos dias 26 e 27 de fevereiro 

foi realizado o I Encontro Na-
cional de Aprimoramento da 
Carreira. O objetivo do evento 
foi debater temas relacionados 
à carreira e elaborar propostas 
que serão discutidas na base da 
Federação. 

Na manhã da sexta-feira, 
dia 26, foram discutidas as 
mudanças nos padrões de ven-
cimento e capacitação, reco-
nhecimento de saberes e com-
petências e técnico-substituto. 
No período da tarde, o tema 
discutido foi a relação CIS-
-Fasubra-CNSC. O Sintufrj foi 

representado pelo coordenador 
de Administração e Finanças 
Nivaldo Holmes Filho.

O resultado será apresenta-
do no II Encontro Nacional de 
Carreira de 2016, no dia 31 de 

março, e o produto final será 
levado à plenária nacional da 
Fasubra em abril.

Foto: Fasubra
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CARREIRA

Dia Nacional de Luta tem mobilização no HU
Racionalização e negociações da Fasubra com o governo sobre este tema da carreira foram 
os assuntos discutidos pela direção sindical com os trabalhadores do hospital

No Dia Nacional de Luta da Fa-
subra, 24 de fevereiro, o Sintufrj re-
alizou também reunião no Hospital 
Universitário Clementino Fraga Fi-
lho (HUCFF) com o objetivo de mo-
bilizar os trabalhadores com cargos 
em processo de racionalização. Na 
quinta e  sexta-feira seguintes, a di-
reção da Federação reuniu-se com 
o MEC para debater o aprimora-
mento da carreira da categoria. 

A atividade na subsede sindical 
no HUCFF foi conduzida pelo coor-
denador-geral do Sintufrj Francisco 
de Assis, que situou os presentes so-
bre a atual negociação da Fasubra 
com o governo a respeito do tema. 

Proposta da Fasubra 
A Fasubra está propondo a alte-

ração da Lei da Carreira para a hie-
rarquização dos cargos nos níveis 
de classificação. “Hoje temos 365 
cargos na carreira, e a tese da Fasu-
bra é fundir cargos com as mesmas 
funções. Pois assim faremos justiça 
no que se refere à remuneração 
dos trabalhadores com o mesmo 
fazer, mas que estão hierarquiza-
dos diferentemente. Temos como 
argumentação a atualização das 
atribuições frente às mudanças no 
mundo do trabalho e do surgimen-

Calendário
Novas reuniões serão realizadas 

para informar a categoria sobre os 
desdobramentos das negociações 
com o governo e sobre os encontros 
realizados sobre a carreira, para 
que o Sintufrj defina em conjunto 
com os trabalhadores os encami-
nhamentos políticos.  

Nos dias 24 e 25 de fevereiro 
houve negociação com o governo 
sobre o aprimoramento da carrei-
ra. Nos dias 26 e 27 de fevereiro foi 
realizado o I Encontro Nacional de 
Aprimoramento da Carreira, e as 
propostas aprovadas serão debati-
das com a categoria e o resultado 
apresentado no II Encontro Nacio-
nal de Carreira, marcado para o dia 
31 de março. 

to de novas tecnologias”, explicou 
Francisco de Assis.

Mas para que isso ocorra, cha-
mou a atenção o dirigente sindical, 
é preciso que os trabalhadores este-
jam mobilizados e envolvidos para 
pressionar o governo. Até agora o 
governo sinalizou com a racionali-
zação de seis cargos, mas a deman-
da da categoria é bem maior. Fran-
cisco de Assis citou como exemplo 
os auxiliares administrativos, que 
têm as mesmas atribuições dos as-
sistentes administrativos e por essa 
razão reivindicam equiparação 
salarial. 

“Na UFRJ são aproximada-
mente 400 auxiliares administra-
tivos. Mas temos que mobilizar o 
conjunto da categoria, porque há 
também outros trabalhadores em 
situação similar, como, por exem-
plo, os auxiliares de enfermagem, 
entre outros. O objetivo da Fasubra 
é reunir os cargos com as mesmas 
atribuições na classe D. É uma 
negociação que está se dando e o 
conjunto da categoria tem de estar 
envolvido”, acrescentou Assis. 

Em relação aos auxiliares de 
enfermagem, que eram a maioria 
dos presentes na reunião, Francisco 
de Assis ressaltou que o universo 

desses trabalhadores é enorme e 
sua participação nessa luta é sig-
nificativa. “Temos muitos traba-
lhadores na mesma situação para 
a racionalização dos cargos. No 
país, segundo dados de 2012, são 
7.630 auxiliares de enfermagem.  É 
um contingente expressivo da cate-
goria, e sua participação nas lutas 
fortalece nossa batalha”, frisou o 
dirigente. 

Trinta horas  
A luta para implantação da jor-

nada de trabalho de 30 horas sema-
nais é uma bandeira da categoria, 
e vem sendo cobrada sua implan-

tação às universidades pela Fasubra 
e seus sindicatos de base. Esta pauta 
consta das reivindicações do Sintu-
frj neste Dia Nacional de Luta. 

“No Conselho Universitário 
vamos fazer nossas cobranças, 
como a instituição da jornada de 
30 horas, mas sem redução do sa-
lário, e a destinação de vagas para 
técnicos-administrativos nos cursos 
de graduação e pós-graduação na 
UFRJ. Essas reivindicações constam 
da nossa pauta interna já entregue 
à Reitoria. E queremos que não te-
nha como resposta um protocolo de 
intenções, mas ações efetivas. Não 
basta uma portaria sobre a aplica-

ção das 30 horas pela universidade, 
porque no Siape continua constan-
do o regime de 40 horas semanais. 
Reivindicamos que haja um envol-
vimento dos reitores para institu-
cionalizar de fato esse regime, que 
já é um direito dos trabalhadores”, 
lembrou o coordenador-geral do 
Sintufrj. 

ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Categoria exige respeito da Reitoria às decisões de assembleias
Na reunião realizada no dia 

22 de fevereiro entre a Reitoria 
e as três chapas concorrentes à 
eleição de representantes técnico-
-administrativos para os órgãos 
colegiados da UFRJ – Conselho 
Universitário (Consuni), Conselho 
de Ensino de Graduação (CEG) e 
Conselho de Ensino para Gradua-
dos (Cepg) –, mais uma vez não 
houve consenso entre as partes 
para formulação de uma proposta 
que pusesse fim ao impasse. 

De acordo com o pró-reitor de 
Planejamento, Desenvolvimento 
e Finanças, Roberto Gambine, 
que participou da reunião, a 
questão será levada à discussão 
no Conselho Universitário. Ele 
adiantou que caberá ao Conselho 
Universitário decidir se as urnas 
serão abertas – como reivindica 
uma das chapas – ou se será rea-
lizada uma nova eleição – como 
propõe as outras duas chapas.  

Desrespeito
Essa solução proposta pela Rei-

Entenda o que está ocorrendo

toria desrespeita a decisão aprovada 
pela categoria em três assembleias, 
qual seja, a de dar continuidade ao 
processo eleitoral, o que inclui o 
recebimento e a análise das recla-
mações das duas chapas a respeito 
do processo eleitoral conduzido 
pela Administração Central. Os 
trabalhadores querem a apuração 
dos votos dos 1.843 técnicos-admi-
nistrativos que foram às urnas nos 
dias 8, 9 e 10 de abril de 2015 para 
eleger seus representantes às três 

instâncias superiores de decisão da 
universidade.   

Os técnicos-administrativos 
que compõem a comissão eleito-
ral e são favoráveis à continuida-
de do pleito, ou seja, a contagem 
dos votos e posse dos eleitos, jus-
tificam sua posição afirmando 
que é inadmissível um conselho 
(o Consuni) de maioria docente e 
sem a bancada técnico-adminis-
trativa validar ou não a eleição 
da categoria. 

Ao fim dos três dias de vota-
ção, duas das três chapas concor-
rentes, alegando irregularidades 
no processo eleitoral, recorreram 
ao Conselho Universitário e à 
Reitoria para impor a realização 
de novas eleições. Por quatro ve-
zes os técnicos-administrativos 
em assembleia geral aprovaram 
a continuidade do processo, por 
entenderem que não caberia a 
um conselho de maioria docente 
e sem representação técnico-ad-
ministrativa avaliar a validade da 
eleição da categoria. 

No dia 14 de janeiro, enfim 
a Reitoria convocou a comissão 
eleitoral para dar sequência ao 
pleito: apurar irregularidades 
e marcar a abertura das urnas. 
Mas não houve desdobramentos 
para se chegar a uma solução. 
Nova reunião foi marcada para 

o dia 15 de fevereiro, mas sem 
resultados práticos. Integrantes 
da comissão eleitoral resolveram 
então produzir um relatório rela-
tando todo o trabalho realizado e 
externando preocupação quanto 
ao desfecho do pleito. Em 17 de 
fevereiro, a comissão eleitoral 
enviou ofício encaminhando ao 
reitor o documento com cópias 
para serem encaminhadas aos 
representantes das chapas envol-
vidas e à Ouvidoria da UFRJ. 

Preocupada em pôr fim à 
falta de representação técnico-
-administrativa nos órgãos co-
legiados, a direção do Sintufrj 
encaminhou também cópia do 
arquivo digital de todo o proces-
so administrativo relacionado à 
eleição para total conhecimento 
da Reitoria, da Ouvidoria e das 
chapas que disputaram o pleito.

TRABALHADORES se reúnem com a vice-reitora Denise 
Nascimento e o pró-reitor Roberto Gambine, na Reitoria

ASSIS conclama para mobilização pela racionalização

Fotos: Renan Silva
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COBRANÇA

Sintufrj cobra, no Consuni, atendimento das 
reivindicações dos técnicos-administrativos
Para chamar a atenção dos conselheiros, os trabalhadores espalharam nas bancadas 
bonecos de papelão coloridos com diversas frases, tais como: “TAEs sem vez nos órgãos 
colegiados” e “Governo compartilhado sem TAE não existe” 

No Dia Nacional de Luta da 
categoria, organizado pela 
Fasubra, na quinta-feira, 

dia 25, a diretoria do Sintufrj foi 
ao Conselho Universitário (Consu-
ni) cobrar da Reitoria compromis-
sos assumidos em relação à pauta 
interna de reivindicações. Desde 
outubro do ano passado a catego-
ria aguarda a criação das comis-
sões propostas pelo reitor Roberto 
Leher para debater os pleitos enca-
minhados à Administração Cen-
tral na greve de 2014. 

Como a categoria está sem 
representação no Consuni, as co-
branças foram feitas pelo coorde-
nador-geral do Sintufrj Francisco 
de Assis. A abertura imediata das 
urnas da eleição para represen-
tantes dos trabalhadores técnico-
-administrativos nos três órgãos 
superiores de decisões da UFRJ 
(Consuni, CEG e Cepg) foi uma 
das principais cobranças feitas 
pela direção sindical ao reitor 
durante a manifestação na sessão 
do Consuni. 

Reivindicações 
“O Sintufrj girou a mobili-

zação neste dia para as reivindi-
cações da pauta interna, isto é, a 
ação da Reitoria para instituir as 
comissões que tratarão de temas 
importantes, como o dimensio-
namento de pessoal, que tem a 
ver com a política que a Fasubra 
vem defendendo de implantação 
de turnos contínuos. O que está 
relacionado à política de valo-
rização do trabalhador técnico-
-administrativo no sentido de dis-
cutir a questão da qualificação e 
da capacitação. Registramos aqui 
que o Grupo de Trabalho de Car-
reira do Sintufrj reivindica que a 
universidade não deixe de ofertar 
os cursos de capacitação e quali-
ficação neste primeiro semestre. 
Há uma dificuldade interna, mas 
queremos fortalecer a Pró-Reito-
ria de Pessoal para que continue 
a oferecer os cursos de capacita-
ção, que é uma obrigação legal 
relacionada ao nosso desenvol-
vimento na carreira. O Sindicato 
tem oferecido cursos, mas não 
queremos substituir a universi-
dade, que tem essa obrigação”, 
afirmou Francisco de Assis.

Adoção dos turnos únicos, 
combate ao assédio moral, valo-
rização dos técnicos-administrati-
vos em educação, democratização 
da universidade, autonomia uni-
versitária, localização do Centro 
de Convivência dos Trabalhadores 
da UFRJ, políticas de saúde do 
trabalhador, políticas de combate 
à terceirização, Ebserh e regula-
rização fundiária da Vila Resi-
dencial são os eixos principais da 
pauta interna de reivindicações 
da categoria.

“Não aceitamos 
acordo de gabinete”
O coordenador-geral do Sin-

tufrj Francisco de Assis também 
cobrou solução para o impasse 
que paralisou a finalização do 
processo eleitoral para os órgãos 
colegiados da bancada técnico-
-administrativa realizado no ano 
passado. 

Três assembleias da catego-
ria aprovaram a continuidade 
do processo eleitoral, que foi 
suspenso porque duas das três 
chapas concorrentes recorreram 
ao Conselho Universitário para 
realização de nova eleição, sob a 
alegação de falhas na infraestru-
tura disponibilizada pela Reitoria 
para a realização do pleito.

Enquanto isso, já há dez 
meses a UFRJ toma decisões no 

Conselho Universitário, no Con-
selho de Ensino de Graduação e 
no Conselho de Ensino para Gra-
duados, sem considerar a opinião 
dos técnicos-administrativos em 
educação, que são os responsá-
veis por tarefas vitais para o fun-
cionamento da universidade.

“A eleição para os órgãos co-
legiados já foi debatida em cinco 
assembleias. Das três últimas 
convocadas para esse fim, a cate-
goria se manifestou claramente, 
afirmando que a organização e 
execução do processo eleitoral 
são devidas à comissão paritária 
(composta de representantes da 
Reitoria e do Sindicato), como foi 
feito em todas as outras eleições. 

Então, o tema está mais do que 
superado dentro da categoria. In-
felizmente há um processo de rei-
vindicação de algumas chapas, 
que não se sentiram contempla-
das com a data que foi aprovada 
na comissão eleitoral e reivindi-
cam, inclusive, um acordo de ga-
binete, o qual não concordamos 
– diferentemente da votação de 
mais de 1.800 trabalhadores que 
foram às urnas. Que seja respei-
tada a vontade da categoria dis-
cutida em assembleia”, defendeu 
Francisco de Assis.  

Em sua fala final no Consuni, 
o dirigente sindical criticou a po-
lítica do governo federal de cortes 
de verbas para a Educação, em 
particular para as universidades 
federais, e a ampliação da tercei-
rização nessas instituições. “Isso 
tem provocado problemas infra-
estruturais. Não concordamos 
com a terceirização, mas a falta 
de pagamento aos trabalhadores 
terceirizados não pode se perpe-
tuar. No momento isso está ocor-
rendo na Faculdade Nacional de 
Direito com os vigilantes. A UFRJ  
precisa ser proativa, estar estru-
turada e debater uma política 
macro para garantir autonomia 
institucional e ir para a frente. 
Para isso precisamos lutar jun-
tos”, defendeu Assis. 

Posição da Reitoria
O reitor Roberto Leher infor-

mou que a questão da representa-

ção da bancada técnico-adminis-
trativa vem sendo acompanhada 
de forma intensa pela Reitoria, 
que também está preocupada 
com o impasse formado. E anun-
ciou que nos próximos dias a 
Reitoria se reunirá para adotar 
uma posição definitiva, que será 
informada na próxima sessão do 
Consuni.

“Realizamos quatro reuniões 
para tentarmos construir com as 
chapas uma situação de consenso 
para ter como base a deliberação 
do Conselho Universitário. Se-
gundo nosso Estatuto, coube ao 
Sintufrj a organização do proces-
so, mas obviamente não podemos 
mais postergar essa situação. A 
Reitoria está atenta e preocupada, 
sobretudo que essa representação 
tenha reconhecimento de fato e 
pleno de sua legitimidade. Com 
essa preocupação é que tentamos 
criar um ambiente de interme-
diação possível e de encaminha-
mento, para que se possa resolver 
de maneira definitiva a questão”, 
disse o reitor.

Roberto Leher fez questão de 
reafirmar no Consuni a disposi-
ção de a Reitoria “realizar uma 
tentativa final de encaminha-
mento (da questão) numa reu-
nião nos próximos dias, de modo 
que possamos ter uma decisão 
definitiva para a próxima sessão 
do Conselho Universitário e pos-
samos regularizar a situação da 
representação”. 

VÁRIOS joões-bobos ocuparam a bancada reservada à representação técnico-administrativa no Consuni, de onde falou o 
coordenador-geral do Sintufrj Francisco de Assis, acompanhado de vários outros dirigentes da entidade de classe

ROBERTO Leher disse estar preocupado com o impasse

Fotos: Renan Silva
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EDITORIAL

LUTAS

Uma das reivindicações históricas 
do movimento em defesa do 
caráter público da Universidade 

Brasileira é pauta da paridade na gestão 
dos segmentos que compõem a comuni-
dade universitária. A representação dos 
técnicos-administrativos em educação 
nos colegiados superiores foi, portanto, 
uma grande vitória para a democracia 
nas universidades, pois nos tempos de 
Ditadura os TAEs não tinham assento 
em conselhos gestores das Universidades 
e demais unidades acadêmicas, eram 
considerados serviçais e não trabalha-
dores públicos.

Porém, o que tem ocorrido nos últimos 
dez meses na UFRJ é justo o oposto desta 
história. Os TAEs da UFRJ estão sem seus 
5 (cinco) conselheiros do Consuni, 3 
(três) do CEG e 1 (um) do Cepeg. Tudo 
isso frente a uma gestão de Reitoria que 
foi eleita sobre a bandeira do “governo 
compartilhado”, onde os técnicos teriam 
vez, podendo inclusive avançar para uma 
representação de fato paritária nestes 
órgãos, que hoje contam com somente 
15% de participação da categoria.

No dia 2 de fevereiro de 2016, a Reito-

ria convocou a comissão eleitoral para dar 
encaminhamento ao desfecho do processo. 
Mas o que parecia ser o fim da novela tem 
sido um capítulo à parte, pois a mesma 
Reitoria voltou atrás e solicitou, ao longo da 
reunião da comissão eleitoral, a suspenção 
dos trabalhos para construir um acordo 
de consenso entre as chapas. A comissão 
eleitoral, por sua vez, manteve uma postura 
democrática, dizendo que acataria qualquer 
postura de consenso que não ferisse a legi-
timidade do processo.

Decisão está com a Reitoria
Porém, após três reuniões em que não 

houve consenso, a Reitoria não convocou a 
comissão, permanecendo em silêncio sobre 
o tema até o último conselho universitário 
de 25 de fevereiro, onde o Sintufrj convocou 
mobilização que cobrou uma posição.

Na ocasião o reitor Roberto Leher 
disse que haveria uma posição oficial 
até o próximo Conselho Universitário, 
em 10 de março. A direção do Sintufrj 
deixa claro que a posição democrática 
para a categoria é o respeito aos 1.843 
votos depositados nas urnas e as decisões 
de assembleia de nossa categoria.

Por isso, a direção do Sintufrj não me-
dirá esforços para que a democracia seja 
de fato respeitada em nossa instituição, 
tendo em vista

• Que as decisões que definiram datas 
e demais medidas estruturais do processo 
foram feitas em reuniões da comissão 
eleitoral com paridade entre membros 
indicados pela Reitoria e Sindicato (con-
forme estabelece estatuto da universidade 
e regimento eleitoral), seguindo o padrão 
histórico de todas as eleições com gestões 
anteriores do Sintufrj.

• Que o questionamento apresentado por 
parte das chapas concorrentes ao processo, 
nunca foi feito à comissão eleitoral, mas sendo 
encaminhado diretamente ao Consuni, onde 
os técnicos estão sem representação, sendo 
o processo reconhecido pelas mesmas, até 
o momento em que houve discordância 
em relação à terceira marcação de data 
para realização do pleito. Pois antes houve 
adiamentos em função de falhas de apoio 
infraestrutural por parte da Reitoria, 
especialmente da Superintendência de 
Pessoal da Gestão Levi (PR-4). 

• Que houve igual possibilidade de 
propaganda e preparação das chapas 

ao processo, com espaço institucional 
no jornal e site do Sindicato, tendo 
este processo ocorrido por mais de um 
mês, devido aos adiamentos das datas 
de eleição. 

• Que mais de 1.843 técnicos-ad-
ministrativos foram às urnas, muitos 
votando pela segunda vez consecutiva, 
em decorrência do adiamento das datas.

• Que as últimas três assembleias 
da categoria (reuniram ao todo quase 
500 trabalhadores) tomaram a posição 
de que a comissão eleitoral continue 
os trabalhos de verificação dos fatos 
ocorridos na eleição; em não havendo 
problemas, que apure os votos. Sendo 
a última assembleia, de sindicalizados 
e não sindicalizados, do dia 3 de de-
zembro de 2015, com ponto de pauta 
específico para o tema.

O Sintufrj convoca toda a categoria 
para exigir respeito e soberania às de-
cisões da categoria na UFRJ!

Direção do Sintufrj  
Unidade na Luta

Direito de os técnicos-administrativos opinarem sobre os rumos da UFRJ está sendo cassado

Estudantes do Instituto Politécnico de 
Cabo Frio e da Faculdade Nacional de Direito 
e moradores da Vila Residencial e da Praia 
do OI, conhecida como a Praia do Mangue, 
também foram à sessão do Conselho Uni-
versitário (Consuni) na quinta-feira, 25, 
apresentar suas demandas.   

O coordenador-geral do Sintufrj Francisco 
de Assis aproveitou o espaço aberto para a 
entidade para anunciar o apoio do Sindicato 
à luta dos moradores da Praia do Mangue, 
que correm risco de remoção: “São pessoas 
que estão lá desde antes da construção da 
universidade do Brasil. Muitos deles traba-
lharam para a universidade e têm o direito 
de permanecer em seu espaço”.  

O representante dos moradores da Praia 
do Mangue, Mário Luiz, leu um manifesto. 
Ele estava acompanhado de João Batista da 
Silva, aposentado da UFRJ e filho de moradores 
mais antigos da área, que chegaram ao local 
em 1950 e jamais foram indenizados pelo 
acordo feito com o Escritório Técnico da então 
Universidade do Brasil. 

As representantes da Vila Residencial 
Vera Valente e Rejane Gadelha informaram 
no Consuni os problemas que os moradores 

Manifestações agitam o Consuni    

enfrentam pela falta da regularização fun-
diária da área em que vivem. Essa é a luta 
mais antiga da comunidade. 

Já os estudantes do Instituto Politécnico de 
Cabo Frio cobraram a garantia pública do reitor 
para o pagamento dos professores bolsistas e o 
retorno dos alunos já matriculados quando as 
aulas forem reiniciadas, conforme foi prome-
tido pela Reitoria em reunião. “A nossa luta é 
para manter o funcionamento do instituto”, 
reiterou o coordenador-geral do Centro Aca-
dêmico Cândido de Oliveira (Caco), Caio Sad. 

Os estudantes da Faculdade de Direito, 
por sua vez, cobraram o pagamento dos 
vigilantes terceirizados. 

Sobre a luta do movimento estudantil, 
Francisco de Assis fez questão de  registrar 
que na Universidade Federal da Paraíba 
os estudantes estão em greve de fome 
por assistência estudantil. Ele destacou a 
presença da dirigente do Sintesp-PB e da 
Fasubra, Eurídice Ferreira, que apoiam os 
estudantes. “Aqui (na UFRJ) também temos 
que continuar fortalecendo o movimento 
estudantil para que tenhamos assistência 
de verdade para nossos estudantes”, disse o 
sindicalista aos conselheiros.

O Sindicato dos Jornalistas do Município 
do Estado do Rio de Janeiro abriu o ano em 
campanha salarial. Uma das principais rei-
vindicações é o cumprimento, por parte das 
empresas, do pagamento de um piso de R$ 
5.190 para a jornada de cinco horas de traba-
lho. Além do piso, a luta da categoria é contra 
atrasos nos salários, por melhores condições 
de trabalho e contra cortes de direitos. 

No último ano, entre demissões e novas 
contratações, o salário do jornalista nas 
empresas de comunicação do Rio foi redu-
zido em 30% em média, de acordo com o 
Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese).

A campanha salaria 2016 é unificada para 
os três segmentos: rádio e TV, jornais e revistas 
e assessorias de imprensa. A mobilização da 
categoria no Rio conquistou, em maio de 
2015, a inclusão dos jornalistas de todo o 
estado na Lei do Piso Regional, à revelia dos 
patrões e do governo estadual. 

Já no início deste ano, jornalistas de 

Jornalistas lutam por salários e outros direitos 
sonegados pelos barões da mídia comercial

empresas jornalísticas e de rádio iniciaram 
mobilizações em favor do pagamento dos 
salários e cumprimento de direitos. No dia 22 
de fevereiro, os jornalistas da Rádio Tupi e do 
“Jornal do Commercio”, junto com as demais 
categorias que atuam nos Diários Associados, 
paralisaram suas atividades. 

No dia 24 de fevereiro, os Diários Asso-
ciados anunciaram o restabelecimento do 
plano de saúde, que estava suspenso, mas não 
pagaram o 13º e os 50% restantes do salário de 
janeiro. Os jornalistas dos Diários Associados 
permanecem em estado de greve.

No mesmo dia, 24, os jornalistas da 
Ejesa, que edita os jornais “O Dia” e “Meia 
Hora”, fizeram paralisação de meia hora para 
protestar contra os atrasos nos salários e o 
corte de benefícios. Os trabalhadores exigem 
o pagamento dos salários atrasados, do 13º 
e das férias, a normalização do plano de 
saúde, a regularização dos depósitos de FGTS 
e INSS e a apresentação de um cronograma 
de pagamentos da empresa.

MANIFESTAÇÃO dos trabalhadores em frente ao jornal “O Dia” 

MÁRIO Luiz e João Batista da Silva com manifesto 
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ÀS ESCURAS

HU precisa de recursos para recuperação do sistema elétrico
Os temporais e os 
fortes ventos que 
deixaram o Rio de 
Janeiro em estado de 
atenção na semana 
passada, somados à 
falta de investimentos 
para manutenção das 
instalações elétricas, 
resultaram em graves 
consequências para um 
dos mais importantes 
hospitais universitários 
do país, o Clementino 
Fraga Filho, na UFRJ.

Depois de três dias sofren-
do com a interrupção por 
algumas horas do forne-

cimento de energia, o Hospital 
Universitário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF) entrou em colapso 
na noite de segunda-feira, dia 22, 
que se prolongou até a manhã do 
dia seguinte. Metade dos andares 
da unidade hospitalar ficou cerca 
de 15 horas sem luz.  

Na terça-feira, dia 23, cirurgias 
foram suspensas, elevadores fica-
ram parados e a escuridão tomou 
conta de corredores. Segundo a 
direção, não houve óbitos, mas se-
gundo o diretor-geral da unidade, 
Eduardo Côrtes, os danos só não 
foram maiores pelo empenho das 
equipes médicas e de enfermagem. 

Noite de terror
No início da noite do dia 19, 

sexta-feira, o temporal causou 
um breve apagão no Fundão, por 
conta de problemas nos cabos da 
Light. Mas no HU a situação foi 
agravada por uma sucessão de 
eventos. Os ventos, que atingiram 
quase 70 quilômetros por hora, 
levaram parte do telhado recém-
-recuperado, na área onde fica 
a subestação de energia, no 13º 
andar. “Com a entrada de água 
na subestação de alta-tensão, 
tivemos uma derrubada nos ca-
bos da linha”, explicou o diretor 

da Divisão de Engenharia, Jairo 
Villas Boas. Foram quase quatro 
horas sem luz.

Sábado, dia 20, mais chuva e 
nova queda de energia. Quando 
a Light tentou religar o forne-
cimento, os disjuntores da su-
bestação no 13º andar do prédio 
desarmaram. Quando a situação 
foi contornada, por volta de 1h, 
os aparelhos de ar condicionado 
do CTI e do Centro Cirúrgico não 

voltaram a funcionar. No domin-
go, dia 21, a situação se repetiu, 
e a equipe verificou que um dos 
disjuntores estava quebrado. Foi 
trocado, e por volta de 1h30 a 
energia voltou.

Situação piora 
“Na segunda-feira (dia 22) a 

chuva foi muito forte. Caiu (a ener-
gia, por volta das 21h) no hospital 
inteiro”, informou Jairo Villas Boas. 

O diretor Eduardo Côrtes 
resumiu a situação: “O vento 
entrou, arrancou parte do te-
lhado. Entrou água. Queima-
ram dois macrodisjuntores e o 
sistema caiu, porque afetou a 
subestação do subsolo (além da 
subestação de alta-tensão do 13º 
andar). Um dos geradores (que 
passou por manutenção no 
dia 9 de fevereiro) não entrou 
(em ação) por alguma razão e 
está sendo inspecionado. Com 
isso, um dos andares ficou sem 
energia. Nesse andar, havia um 
paciente no respirador, mas a 
bateria do aparelho acabou e foi 
ventilado à mão por uma equi-
pe de enfermagem. Felizmente 
não houve nenhuma morte. 
Hoje (dia 23), não tínhamos 

Segundo ele,  quando a equipe 
percebeu que entrou muita água, 
a subestação (do 13º andar) foi 
desligada. As outras (que mantêm 
parte dos andares) foram religadas 
e o hospital voltou a funcionar até o 
5º andar, por volta das 22h30.

Do 5º andar para cima, o pré-
dio ficou sem energia, com exceção 
das áreas atendidas pelos geradores, 
como o CTI e o Centro Cirúrgico. 
Mas sem ar condicionado. E os ele-
vadores permaneceram parados. 

O hospital tem três geradores, 
mas o que atende ao CTI Cardíaco 
e à Unidade Coronariana, no 7º an-
dar, além de algumas áreas de labo-
ratório e pesquisa, falhou. Segundo 
os técnicos, o aparelho havia passa-
do recentemente por manutenção 
preventiva. 

A situação foi normalizada 
pouco depois das 10h30 da ter-
ça-feira, dia 23, depois de duas 
inspeções na subestação, quan-
do foi constatado que ela estava 
seca, e os diretores do HU decidi-
ram religá-la.

“No momento o hospital está 
funcionando normalmente”, ga-
rantiu o diretor Eduardo Côrtes. 
O gerador que apresentou defeito 
está sendo revisado e o telhado, 
recomposto.

Alguns trabalhadores não 
tiveram condições físicas (idade 
avançada, pressão alta, entre ou-
tros problemas) de subir tantos 
andares e ficaram aguardando 
no subsolo que os elevadores 
voltassem a funcionar. “Mas 
muitos, com presteza, responsa-
bilidade, conseguiram subir até 
13 andares de escada para ren-
der os colegas de trabalho”, disse 
José Caetano Ribeiro, atendente 
de enfermagem da Central de 
Material e coordenador de Admi-
nistração do Sintufrj.

No Centro Cirúrgico, um gru-
po de técnicas de enfermagem 
relatou as dificuldades que enfren-
tam para trabalhar: “Quando falta 
luz é complicado. Há vários apare-
lhos, e as baterias às vezes não se-

Equipe nota dez 

guram. Cerca de 80% das cirurgias 
são com anestesia e é preciso apa-
relhagem”, explicou Kátia Regina, 
técnica em enfermagem que, na 
sexta-feira, em meio à primeira 
falta de luz, desceu os 13 andares 
pela escada e às escuras.

“Hoje cheguei às 6h e não 
tinha elevadores. Subi de esca-
da. Pedi a um amigo para me 
acompanhar, porque nos corre-
dores estava um breu”, contou 
Eliane Fernandes.

Uma servidora relatou um 
problema adicional num dos 
CTIs: não havia água, porque 
a bomba também parou com a 
falta de energia, o que, em mui-
tos casos, dificultou a higiene 
dos pacientes. “A gente chorou 
ao ver a situação”, disse ela.

Côrtes: “Nunca houve uma reforma importante”
elevadores e como transportar pa-
cientes. Mas às 10h30 voltou a luz 
e as cirurgias serão remarcadas.”

Côrtes informou que está bus-
cando uma forma legal de adqui-
rir rapidamente os macrodisjun-
tores, mas acrescenta: “Nunca 
houve uma reforma importante 
(na parte elétrica). Temos um 
projeto pronto de reforma de toda 
a parte elétrica que ficou avaliado 
em R$ 14 milhões”. O diretor des-
tacou a falta de investimento ao 
longo dos anos. “Administrar um 
hospital que a toda hora sofre com 
problemas hidráulicos, elétricos, 
encarece a gestão. Precisamos de 
investimento”, desabafou. 

Apesar do acúmulo de proble-
mas, ele acha que é possível che-
gar recursos ainda este ano para 
o HU, mas só se não houver cortes 
nas emendas de bancada prome-
tidas para a unidade, que somam 
cerca de R$ 40 milhões.

Ebserh, nunca
 “O sentimento daqueles que 

querem que a situação piore para 
aderir à Ebserh não é novo. Isso 
é péssimo, porque prejudica a 
instituição. Sabemos que a atual 
Reitoria é contra (a Ebserh) e eu 
também. A Ebserh nunca enviou 
um plano de recuperação para o 
hospital. Só fala em pessoal. En-
tão, não vai resolver os problemas 
que enfrentamos atualmente. 

Além disso, a Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares fere a 
autonomia universitária, nossa 
liberdade de contratualização, 
e é ruim para o país”, afirmou 
Côrtes.

“Nós somos o hospital 
que menos recebe dinheiro do 
Rehuf (Programa Nacional de 
Reestruturação dos Hospitais 
Universitários Federais) e de to-
das as outras entradas de recur-
sos. E talvez um dos melhores 
hospitais universitários e/ou se 
não o que ainda está em melho-
res condições no Rio de Janeiro. 
Como falta gestor? É falta de 
recursos, de gente. Aposentaram 
centenas de pessoas que não 
foram repostas. A Reitoria pro-
meteu resolver esse problema”, 
lembrou o diretor.

Segundo ele, há décadas 
não há investimento no sistema 
hidráulico e elétrico do prédio. 
“Há cinco anos o hospital (a ala 
sul) foi implodido e não vieram 
recursos sequer para fechar (a 
parede aberta), o que provavel-
mente ajudou a entrada do vento 
de 70 quilômetros por hora que 
arrancou as telhas de baixo para 
cima. Mesmo assim, com todos 
os esforços temos conseguido 
aumentar o número de leitos, 
a produtividade, melhorando a 
qualidade do atendimento para 
a população”, finalizou. 

TELHADO do HU devastado. Diretor e técnico inspecionam as obras de recuperação

KÁTIA Regina ELIANE Fernandes EDUARDO Côrtes

Fotos: Renan Silva
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E m mais uma 
animada edição da atividade deno-
minada Pedalada Sindical – que 
une luta com atividade física –, 
dezenas de técnicos-administra-
tivos em educação atenderam ao 
chamado do Sintufrj e percorre-
ram, na manhã do dia 24, Dia 
Nacional de Luta convocado pela 
Fasubra, cerca de sete quilômetros 
de vias na Cidade Universitária. O 
objetivo dos ciclistas foi chamar 
a atenção do governo e da comu-
nidade universitária sobre suas 
reivindicações.

A primeira Pelada Sindical 
organizada pelo Sintufrj foi em 
julho de 2015, durante a greve da 
categoria. O protesto foi contra o 
ajuste fiscal. Desta vez os eixos da 
luta foram o aprimoramento da 
carreira; pela representação da 
categoria nos órgãos colegiados; 
em defesa da universidade pública, 
gratuita e de qualidade; contra a 
entrega dos hospitais universitários 
à Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh); contra a 
cobrança de cursos de especiali-
zação nas universidades federais, a 
Reforma da Previdência Social e a 
Fundação de Previdência Comple-
mentar do Servidor do Executivo 
(Funpresp).

Espaço Saúde
amima a galera
Os manifestantes começaram a 

se reunir em frente ao Espaço Cul-
tural, às 7h. O Sintufrj alugou 100 
bicicletas para uso dos ciclistas. 
Mais da metade dos participantes 
da Pedalada Sindical frequenta o 
Espaço Saúde do Sintufrj. Habi-
tuados aos benefícios da atividade 
física, eles fizeram a diferença na 
manifestação lúdica de mobili-
zação. A equipe de professores de 
educação física do Sindicato pro-
moveu um animado aquecimento 
em frente à sede da entidade. 

O coordenador-geral do Sintufrj 
Francisco de Assis agradeceu a todos 
a presença, e informou o percurso e 
os motivos do ato. Ele explicou que 
há uma negociação em curso com 
o governo sobre o aprimoramento 
da carreira e “vamos mostrar a 
mobilização da categoria”.

Às 8h, os ciclistas saíram em 
grupo da Praça da Prefeitura guia-
dos pelo carro de som do Sintufrj, 
de onde a professora do Espaço 
Saúde Michele Gomes animava 
a marcha. O trajeto durou mais 
de uma hora, e na maior parte do 
trajeto os manifestantes ocuparam 
apenas uma parte das pistas, o que 
não evitou a lentidão do trânsito de 
veículos na Cidade Universitária.

ÚLTIMAPÁGINA

Manifestação sobre duas rodas

Eu curti porque...

Reitoria e HU
Viaturas da UFRJ, sendo duas 

da Divisão de Segurança (Diseg), 
organizaram o trânsito para a 
passagem dos ciclistas. Os mani-
festantes ocuparam duas faixas 
da Avenida Horácio Macedo e da 
Athos de Macedo (entre o CCMN e o 
CT), depois seguiram até a Avenida 
Pedro Calmon, próximo à Ponte 
do Saber. Pararam por alguns 
instantes em frente à Reitoria, onde 
uma equipe do Sintufrj esperava 
com água mineral. 

Durante a parada, Esteban 
Crescente, do Departamento de 
Juventude do Sintufrj, lembrou que 
a mobilização na UFRJ era uma 
atividade pelo Dia Nacional de 
Luta dos técnicos-administrativos, 
e congregava lazer, bem-estar, saú-
de e combatividade. E a parada em 
frente à Reitoria era para chamar 
a atenção para as reivindicações 
por mais espaços para a cate-
goria nos colegiados superiores, 
aprimoramento na carreira, pela 
racionalização de cargos e mais 
concursos públicos.

A segunda parada foi em 
frente ao Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho, onde 
os ciclistas receberam mais água 
mineral e o coordenador sindical 
Francisco de Assis expôs aos usu-
ários os problemas que a unidade 
hospitalar enfrenta por falta de 
recursos governamentais. “Temos 
que brigar para que esse hospital 
continue sendo de excelência. O 
que está faltando é investimento. 
Temos que lutar contra a Ebserh 
e em defesa dos trabalhadores”, 
disse o sindicalista. 

Por fim, ele convocou os ma-
nifestantes para o ato seguinte, 
no Conselho Universitário, para 
reivindicar a representação da 
categoria nos órgãos colegiados; 
cursos de capacitação; enca-
minhamentos para a pauta de 
reivindicações interna entregue à 
Reitoria durante a greve, confor-
me acordado com o reitor; dimen-
sionamento da força de trabalho 
para fundamentar a adoção dos 
turnos contínuos na UFRJ.

Ao término da Pedalada Sin-
dical, que durou 1h15, os ciclistas 
foram recebidos pelos organizado-
res da atividade com um kit com 
frutas, suco e barra de cereal. Mais 
uma vez o coordenador-geral do 
Sintufrj agradeceu a todos a par-
ticipação; assim como aos compa-
nheiros da Diseg e aos motoristas 
da UFRJ o apoio, até mesmo  à 
Polícia Militar, que a partir de 
determinado trecho acompanhou 
a manifestação. 

DISPOSIÇÃO e alegria marcaram a segunda Pedalada Sindical organizada pelo Sintufrj 

DENISE Pereira de Souza WALDINÉIA Nascimento

ARTHUR Oscar de Castro FRANCISCO Gomes da Costa 

“Muito boa a atividade. É a 
segunda vez que participo. E a 
locutora? Nota dez. Tudo muito or-
ganizado”, disse Francisco Gomes 
da Costa, técnico de laboratório do 
Instituto de Microbiologia, 39 anos 
na UFRJ e frequentador do Espaço 
Saúde há sete anos. 

“Sou militante estudantil e o 
Sintufrj dá muito apoio ao nosso 
movimento. Estou aqui dando 
meu apoio em troca. Achei muito 
bom o ato. Descontraído, mas com 
momentos importantes na Reitoria 
e no HU”, disse o estudante do 

segundo período de Engenharia 
Mecânica, Arthur Oscar de Castro.

“Adorei. É a segunda vez que 
venho. Saí do plantão e vim para 
cá. O ato concilia saúde e política, 
que, afinal, são uma coisa só: o 
bem-estar físico, mental e político. 
Acho até que poderiam organizar 
passeios ciclísticos periodicamente 
na Cidade Universitária. Seria uma 
forma de confraternização, e é 
saudável”, disse Denise Pereira de 
Souza, tecnóloga em radioterapia 
do IPPMG. 

“É a primeira vez que par-

ticipo. Achei maravilhoso. Se 
pudesse, faria algo assim com os 
trabalhadores terceirizados. Só 
acho que são necessários cartazes 
ou bandeiras com palavras de 
ordem para informar à população 
as motivações do ato. Se precisar 
podem contar comigo, porque 
a luta é unificada. Vivemos os 
mesmos problemas: técnicos-
-administrativos, estudantes, 
professores e terceirizados”, disse 
Waldinéia Nascimento, presidente 
da Associação dos Trabalhadores 
Terceirizados da UFRJ. 
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