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Todas as categorias do serviço público no país estão se 
mobilizando para enfrentar os golpistas, que, se conseguirem tomar 
a presidência da República de Dilma Rousseff e dos 54 milhões 
de eleitores que a elegeram, vão fazer a festa e encher os bolsos 
vendendo nossos direitos aos capitalistas nacionais e internacionais. 

Os traidores da pátria no Congresso Nacional imediatamente 
aprovarão o PLP 257/2016, que elimina os poucos direitos 
conquistados pelos servidores públicos. Só com mobilização 
impediremos que isto ocorra. Leia mais sobre o goLpe da direita na 
página 8  

Falta um mês para o início do

Confira o calendário de reuniões das unidades que ainda não 
elegeram seus representantes para o congresso. página 3

Quem vai pagar a conta do golpe contra
a democracia são os trabalhadores

Na terça-feira, dia 17 

de maio, às 10h, no 

auditório do Bezão (CCS), 

será realizada a reunião 

dos aposentados para 

eleição de delegados ao XI 

Consintufrj. 

Saiba por que, aposentado 

e aposentada, você não 

pode ficar ausente das 

discussões deste congresso. 

Reunião dos 
aposentados
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VACINAÇÃO NA UFRJ

Inscrição para o 
Intensivão/Enem 
termina dia 13  

Até sexta-feira, dia 13, estão 
abertas as inscrições para o 
curso Intensivão do Sintufrj, 
preparatório para o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) e o vestibular da Uerj. 
Os interessados devem se dirigir 
à subsede sindical no HUCFF, 
no Fundão, das 11h às 20h. 

Estão sendo oferecidas 60 

vagas, mas caso o número de 
inscritos ultrapasse o número 
de vagas, a prioridade será por 
ordem de inscrição.

As aulas do Intensivão co-
meçam dia 16 de maio, das 16h 
às 20h40, na subsede sindical 
no HUCFF, de segunda a sexta-
-feira. Mais informações pelo 
telefone (21) 3866-6939.

A vez agora é dos grupos prioritários
Novo lote com apenas mil doses da vacina chegou na sexta-feira, dia 6, no CVA 

Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Gripe 
iniciada no dia 30 de 

abril prossegue até 20 de maio 
e destina-se a grupos prioritá-
rios: crianças com idade entre 6 
meses e 5 anos, gestantes, idosos, 
mulheres com até 45 dias após o 
parto, pessoas com doenças crô-
nicas e profissionais de saúde que 
lidem diretamente com paciente.

Este ano a gripe (por conta do 
vírus influenza A) chegou mais 
cedo. Já são mais de 1.500 casos 
registrados, segundo o Ministério 
da Saúde. O maior número é na 
região Sudeste, com 209 mortes 
de janeiro a abril. São Paulo lide-
ra com 988 casos e 149 óbitos. No 
estado do Rio houve oito mortes.

Doses chegam aos
poucos à UFRJ
No dia 2, começou a campa-

nha de vacinação no Centro de 

Vacinações de Adultos (CVA) da 
Coordenação de Políticas de Saú-
de do Trabalho (CPST) da UFRJ. 
Logo pela manhã, uma grande 
fila se formou à porta do CVA, no 
bloco L do Centro de Ciências da 
Saúde (CCS).  

Só que as 2.800 doses enviadas 
até o dia 3 de maio pela Secretaria 
Municipal de Saúde – da vacina 
trivalente, contra influenza A 
(H1N1); A (H3N2) e Influenza 
B – não foram suficientes. Ter-
minaram na quarta-feira, dia 4. 
E o serviço foi suspenso. 

No dia 6, sexta-feira, chega-
ram mais mil doses. A vacinação 
foi retomada, mas, segundo o 
CVA, nesse mesmo dia as doses 
poderiam acabar, porque a fila 
era imensa.

Prioridade é necessária
A coordenadora do CVA, 

Maira Fontanelli, alertou en-

faticamente: “Neste primeiro 
momento será distribuída so-
mente aos grupos prioritários: 
idosos, gestantes, comorbidades 
(associação de duas patologias), 
puérperas (até 45 dias após o 
parto), profissionais de saúde 
que lidem diretamente com 
pacientes”. 

O grupo definido como 
prioritário para a imunização 
segue orientação da própria 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), porque é considerado 
mais suscetível ao agravamento 
de doenças respiratórias. “Tem 
que haver prioridade (para os 
grupos mais suscetíveis), se há 
um estoque limitado”, reforçou 
a coordenadora do CVA. 

Segundo ela, o programa 
de imunização do governo, um 
dos mais bem-sucedidos e com 
reconhecimento internacional, 
sofreu, em função da crise polí-

tica no país, um grande desabas-
tecimento de todas as vacinas no 
ano passado e no início deste ano.

Já aconteceu de em outras 
campanhas, quando a meta de 
prioridades era atingida, o servi-
ço ser aberto à comunidade. Mas 
este ano não há como prever se 
isso será possível.

Na fila
Jaqueline Correia Villaça 

Menezes é professora univer-
sitária, mora em Teresópolis e 
faz o doutorado em Ciências 

Farmacêuticas na UFRJ. Grávida 
de 30 semanas, ela conseguiu ser 
vacinada. “Tenho sempre atua-
lizada a carteirinha. Trabalho 
aqui no laboratório (no CCS), 
e acho ótimo o CVA funcionar 
aqui”, disse.

Maria de Fátima do Nasci-
mento, técnica em enfermagem 
há 30 anos na equipe do Centro 
Cirúrgico do HU, aguardava 
sua vez na fila. Ela acha muito 
importante a presença do CVA 
no Centro de Ciência da Saúde 
pela facilidade de acesso.

Atenção: O prazo para inscrição no Enem é 
de 9 a 20 de maio.

Convênio Espaço Saúde Sintufrj e Cepe
O Espaço Saúde Sintufrj fechou 

convênio com o Clube dos Empregados 
da Petrobras (Cepe), no Fundão, para 
oferecer aos trabalhadores sindicali-
zados e dependentes hidroginástica e 
recreação. 

As aulas de hidroginástica começarão 

em setembro, às terças e quintas-feiras, 
pela manhã e no horário do almoço.

As atividades de recreação (jogos 
e brincadeiras lúdicas, entre outras) 
serão iniciadas imediatamente, às 
quintas-feiras, das 16h às 18h, para 
ambos os sexos. 

Oficinas oferecidas pela PR-5
Estão abertas as inscrições para as ofici-

nas oferecidas pelo Programa de Formação 
Continuada de Servidores Públicos (Pro-
fos), através da Pró-Reitoria de Extensão 
(PR-5), na UFRJ. Os interessados devem 
acessar o site http://profos.pr5.br/index.
php/cursos/30-projeto-cultura-arte-para-

-servidores-publicos-oficinas-presenciais.
As oficinas são: Dança do Ventre, Ini-

ciação Teatral, Tai Chi Chuan, Iniciação 
à Dança de Salão, Artesanato, Canto, 
Fantoches, Expressão Vocal, Popular de 
Fotografia e de Edição de Vídeo: Apren-
dendo a Contar Histórias Audiovisuais. 

Fotos: Renan Silva

FILAS que chegavam ao HUCFF marcaram a primeira semana de vacinação na UFRJ
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XI CONSINTUFRJ

Delegados são eleitos pelas suas unidades
Até sexta-feira, dia 
6, foram realizadas 
14 reuniões por 
locais de trabalho 
que elegeram 43 
delegados efetivos 
e 18 suplentes ao 
XI Congresso do 
Sintufrj (Consintufrj). 
As reuniões para 
tirada de delegados 
deverão ocorrer 
em todas as 76 
unidades da UFRJ 
até o dia 20 de maio. 
Desde 26 de abril 
essas reuniões estão 
sendo realizadas 
pela direção do 
Sintufrj com este 
propósito. 
Representantes 
das três teses 
que servirão de 
base para as 
discussões políticas 
no congresso 
têm participado 
das reuniões com 
os dirigentes do 
Sindicato.   
O XI Consintufrj será 
realizado nos dias 9, 
10 e 11 de junho, em 
Miguel Pereira.

Veja as unidades que já 
elegeram seus represen-
tantes ao XI Consintufrj:

 Prefeitura Universitária: 10 efe-
tivos e dois suplentes.

 Hospital Universitário (DRH, 
CIR e DFM): dois efetivos.

 Instituto de Neurologia De-
olindo Couto: quatro efetivos e 
dois suplentes.

 Escola de Comunicação (ECO): 
dois efetivos e dois suplentes.

 Escola de Química: dois efetivos 
e um suplente.

 Instituto de Geociências: dois 
efetivos e um suplente.

 CCMN (Decania, CACG e DRE): 
três efetivos e um suplente.

 Instituto de Bioquímica Médi-
ca: dois efetivos e dois suplentes.

 CPST (CPS e DST): quatro efe-
tivos e dois suplentes.

 CAp: dois efetivos e dois suplentes.
 Instituto de Biologia: quatro 

efetivos e dois suplentes.
 Instituto de Microbiologia: três 

efetivos.
 PR-6/TIC (GSTI e STIC): dois 

efetivos e um suplente.
 Divisão de Transportes: um efe-

tivo e um suplente.

Calendário das próximas reuniões
Fique atento ao site do Sintufrj 

(www.sintufrj.org.br) para saber se 
houve alguma alteração no calen-
dário. Para agendar reunião no seu 
local de trabalho, é só ligar para a 
secretaria do Sindicato.

Dia 9/5, às 10h
 Reitoria (com os trabalhadores 

do Gabinete do reitor, pró-reitorias, 
SOC, Procuradoria Geral, CPPD, 
Divisão Gráfica, Auditoria Interna, 
SGAF, Ouvidoria, Corin), no salão 
de reuniões dos Órgãos Colegiados.

 Museu Nacional/Horto, na Ma-
nutenção.

 Iesc.
 Campus UFRJ-Macaé (S. Pessoal, 

CEG e ADM).
 Às 14h30, Nupem/Macaé (sub-

prefeitura).

Dia 10/5
  Às 7h, HUCFF (Divisão de Enfer-

magem), no hall dos elevadores, no 
12º andar.

 Às 10h, HUCFF (Divisão de Enge-
nharia e DAG), no gabinete da DAG, 
no 1º andar).

 Às 12h, Decania do CLA, na sala 
do refeitório.

 Às 12h, Escola de Educação In-
fantil, sala de reunião da creche.

Dia 11/5
 Às 10h, IPPMG, no anfiteatro no-

bre (final do corredor).
 Às 11h, Faculdade de Letras, no 

auditório E-1.
 Às 12h, Faculdade de Odontolo-

gia, na sala da graduação 2, no 2º 
andar.

 Às 13h30, FAU, no auditório 
Achimedes Memória, no 3º andar 
da Reitoria.

 Às 14h, Instituto de Matemática.
 Às 14h, Instituto de Biofísica, 

na sala G1-009, no 1º andar do 
CCS.

 Às 14h, Escola de Música, no Edi-
fício Ventura Corporate, na Avenida 
República do Chile, 330, 21º andar.

Dia 12/5
 Às 10h, FACC e CBAE, na CBAE: 

Avenida Rui Barbosa, 762, Flamen-
go.

Dia 17/5
 Às 10h, aposentados, no auditório 

Bezão (CCS).
 Às 11h, IPPN, no auditório Walter 

Mors.

Dia 18/5
 Às 10h, Faculdade de Medicina, 

na sala SSN-25, subsolo do HU, De-
partamento de Radiologia.

 Às 11h, PR-4 (Superintendência 
de Pessoal, SUB Cood, Leg, SUB. 
Rem, BEM, SOC, CPP, SUB. Form. 
Prof. SAD, SPC, SSA, DAS, SUB Ca-
dastro, SUB. PUBL, SDJ, CGP, PPFS 
(Macaé, PV, Xerém), no 9º andar da 
Reitoria.

Dia 20/5
 Às 10h, Instituto de Química, na 

sala 521. 

 

         

Biologia Bioquímica

CCMN CPST

Microbiologia TIC

Transportes
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MÊS DO TRABALHADOR

Rodas de conversas, mesas-
-redondas, caravana itine-
rante da saúde e atividades 

físicas constam da programação 
que a Coordenação de Políticas 
de Saúde do Trabalhador (CPST) 
preparou para este mês, em que se 
comemora o Dia do Trabalhador, 
com o apoio do Sintufrj e da Caixa 
Assistencial Universitária (Caurj). 
A programação se estende até 25 
de maio nos campi da Cidade 
Universitária, de Xerém e Macaé. 

A vice-reitora Denise Fernandes 
abriu o Mês do Trabalhador da 
UFRJ, lembrando que a univer-
sidade é um espaço criativo que 
deve incentivar a qualificação 
do conjunto dos trabalhadores e 
também estimular o crescimento 
profissional e pessoal com atenção 
às políticas de saúde, “para que o 
trabalhador seja pleno na sua sa-
tisfação de ter não só um emprego, 
mas um emprego satisfatório”.

Data importante
Para o coordenador da CPST, 

Eduardo Oliveira, é difícil discutir o 
trabalho desenvolvido pela coorde-
nação em meio à atual conjuntura 
econômica e política do país, mas 
fez questão de registrar que a CPST 
tem história de luta.

O coordenador-geral do Sintu-
frj Francisco de Assis reafirmou a 
importância de se comemorar o 1º 
de Maio, Dia do Trabalhador, por-
que a data celebra a mobilização 
e a ação para demarcar avanços e 
combater os ataques aos direitos 
conquistados pelas categorias. 

“Embora não tenhamos muito 
a comemorar neste momento, 
em razão de uma política em 
curso que ameaça direitos, como 
o pacote de ajuste fiscal que deixa 
o serviço público em alerta, e o 
ataque brutal do Congresso Na-
cional e o Judiciário à democracia 
no país, é importante valorizar os 
programas na área de saúde da 
UFRJ e também fortalecer a nossa 
luta por novas conquistas num 
cenário difícil como o atual”, 
afirmou Assis, acrescentando: 
“A gente espera que, a partir da 
pauta interna de reivindicações 
dos técnicos-administrativos em 
educação entregue ao reitor, que 
possamos, junto com a Reitoria, 
fortalecer ações de combate ao 
assédio moral.” 

O sindicalista encerrou sua 
fala criticando a falta de condições 
de trabalho dos profissionais da 
CPST, e reiterou a reivindicação 
de construção de um novo prédio 
para abrigar a coordenação. 

Prevenção é essencial
O coordenador-geral de Saúde 

Bucal do Departamento de Atenção 

Programação pela saúde do servidor 
Básica do Ministério da Saúde, 
Ademir Fradic Bacic,  parabenizou 
a organização do evento pelo en-
foque dado à promoção da saúde 
do trabalhador, com a inclusão 
da Faculdade de Odontologia e 
do Instituto de Nutrição Josué de 
Castro na pauta. ‘‘É importante 
tratar a saúde como um todo, com 
uma atitude proativa de forma a 
conseguir atuar na prevenção e 
tentar chegar um pouco antes da 
doença”, disse, elogiando a presen-
ça de autoridades universitárias e 
representantes dos trabalhadores.

Uma nova cultura
“Temos na Pró-Reitoria de 

Pessoal ações para capacitação, 
desenvolvimento, mas, quando se 
pensa em saúde do trabalhador, 
não podemos pensar apenas em 
ações corretivas”, observou o dire-

tor da Divisão de Aperfeiçoamento 
da Carreira, Renan de Oliveira Fon-
tes, que representou a pró-reitora de 
Pessoal, Regina Dantas. 

Para ele, o olhar deve ser 
de prevenção: “Precisamos do 
servidor para cumprir a missão 
(da universidade), e para que a 
UFRJ faça seu trabalho é preciso 
que seus trabalhadores tenham 
saúde”. Para que isso ocorra, 
ele propôs uma mudança de 
cultura: “Deve ser feita uma 
mudança de cultura de forma 
que a instituição passe a olhar o 
servidor não apenas como agente 
que vai levar a universidade a 
cumprir sua missão, mas como 
ser humano que precisa de 
apoio. E, consequentemente, a 
instituição crescerá e atingirá 
eficácia, e nossos objetivos serão 
cumpridos”.

 “Agita CT”
Bem próximo da Decania do CT, 

no hall do segundo andar do bloco A 
do Centro de Tecnologia, desde cedo se 
desenvolvia outra atividade da progra-
mação, o “Agita CT”, com orientação 
nutricional e oficinas de promoção da 
saúde para a comunidade da UFRJ, 
com a participação da equipe do 
Espaço Saúde Sintufrj, da CPST e do 
Instituto de Nutrição Josué de Castro. 

Até o dia 6 de março, o Odon-
tomóvel (consultório móvel usado 
em programas da Faculdade de 
Odontologia) ficou estacionado 
no hall do CT para atender a 
comunidade universitária.  

2º Desafio Saúde  
No dia 4, o Espaço Saúde 

Sintufrj, em parceria com a CPST, 
realizou a corrida de 10 quilôme-
tros de revezamento por equipe. 

Participaram 74 alunos da aca-
demia de ginástica do Sindicato. 
A concentração dos corredores foi 
às 7h15 e a largada às 7h45.

Logo após a corrida, a enfer-
meira Riany Brittes fez palestra 
sobre Álcool e Drogas, no Espaço 
Cultural do Sintufrj.

E, no dia 5, a CPST promoveu 
uma roda de conversa sobre a saúde 
do trabalhador no campus Xerém. 

Fotos: Renan Silva

VICE-reitora abriu a programação, na Decania do CT. No mesmo dia, o Espaço Saúde Sintufrj lançou o 2º Desafio Saúde

Calendário
No dia 19 de maio, das 

13h30 às 16h30, será realizada 
a aula inaugural do curso Nar-
rativas e Escuta Sensível, aberta 
a todos os servidores, na Decania 
do CCMN, no Fundão. E, no dia 
25, a Caravana da Saúde chega 
ao campus UFRJ-Macaé.
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XI CONSINTUFRJ

 O Congresso do Sintufrj 
é a instância máxima de 
deliberações da categoria, 
e este ano, nos dias 9, 10 
e 11 de junho, em Miguel 
Pereira, será realizada 
a sua 11ª edição. E, ao 
contrário do que alguns 
podem pensar, a partici-
pação dos aposentados é 
imprescindível para que 
sejam inseridos nas lutas 
por garantias de direitos. 

Dentre todos os direitos 
a serem preservados pelo 
aposentado (e os pensio-
nistas), o principal é a 
paridade com os ativos. 
Porque, como essa con-
quista ficou restrita aos 
técnicos-administrativos 
em educação das insti-
tuições federais de ensino 
superior, em toda a cam-
panha salarial os suces-
sivos governos ameaçam 
cassá-la. 

Na perspectiva de a direita 
assumir o poder central do país, 
tanto a paridade como qualquer 
outra conquista – como, por exem-
plo, a manutenção dos ganhos 
judiciais (3,17%, 28%) – só serão 
preservadas com toda a categoria 
unida (aposentados, pensionistas 
e ativos) nas ruas lutando. 

Novas conquistas
O reposicionamento dos apo-

sentados e pensionistas na nova 
carreira dos técnicos-administra-
tivos em educação é uma bandeira 
que o Sintufrj levantou e a Fasubra 
abraçou. A reivindicação constou 
da pauta específica negociada com 
o governo na última campanha 
salarial, mas tudo indica que 
essa conquista demandará muita 
mobilização.

No I Seminário de Formação 
e Integração Social dos Aposenta-
dos e Pensionistas realizado pelo 
Sindicato, os presentes aprovaram 
a Carta de Miguel Pereira, em que 
propõem à Fasubra a realização de 
um Dia Nacional de Luta pelo Re-
posicionamento dos Aposentados e 
o encaminhamento de discussão 
na categoria da aplicação da Lei 
nº 12.008/2009, do ex-presidente 

Por que os aposentados devem participar do congresso
Além da necessidade de se organizarem para defender direitos, eles têm experiências de lutas e 
combatividade para compartilhar com a categoria, principalmente com os recém-ingressos

Eleição de delegados ao
XI Consintufrj
A reunião será realizada na terça-feira, 
dia 17 de maio, às 10h, no auditório do 
Bezão (CCS). Os aposentados têm direito 
a eleger cerca de 160 delegados, mas 
para isso precisam garantir a presença de 
mais de 800 pessoas. 

Lula, que dá prioridade às pessoas 
com mais de 60 anos em tramita-
ção de processos administrativos 
e judiciais. O mesmo direito é 
estendido às pessoas portadoras de 
deficiência e com doenças graves. 

Projetos de lei e emendas cons-
titucionais que ferem direitos dos 
aposentados tramitam no Congresso 
Nacional, e só não serão aprovadas 
se houver luta. A PEC 555/2006, 
que acaba com a contribuição 
previdenciária de servidores públicos 
aposentados é uma delas. Outra, é a 
PEC 176/12, que retira pessoas idosas 
com doença grave ou deficiência da 
fila de precatórios. Pela proposta, 
o poder público deverá pagar seus 
débitos com essas pessoas imediata-
mente após o trânsito em julgado da 
sentença condenatória, obedecendo 
a ordem cronológica decrescente da 
idade do credor. 

Espaço garantido
Desde 2013, quando a chapa 

Unidade na Luta assumiu seu 
primeiro mandato no Sintufrj (está 
no segundo mandato), aos poucos 
os aposentados e pensionistas da 
UFRJ foram atendendo ao chamado 
da direção sindical para ocuparem 
lugar de destaque na organização 
das lutas e das atividades de lazer 
e cultura da categoria. Somente 
participar das mobilizações e dos 
eventos não bastava. 

Afinal, os aposentados têm voz 
e um histórico invejável de resis-
tência e luta nesta universidade 
que deve ser socializado. Quem 

ganha com isso são os trabalha-
dores na ativa.   

Preparação para as lutas
A direção sindical realizou 

dois Seminários de Formação e 
Integração Social de Aposentados 
e Pensionistas com o objetivo de 
atualizá-los sobre as demandas 
da categoria e instrumentalizá-los 
para melhor se organizarem para 
a conquista de seus direitos. 

Outra iniciativa da entidade foi 
também garantir a participação de 
grupos de aposentados em fóruns 
de discussão voltados para as 
demandas do segmento. Em abril 
deste ano, por exemplo, 20 pessoas 
participaram do IV Encontro de 
Aposentados e Aposentandos da 
Fasubra, em Brasília.

UMA das reuniões de aposentados e pensionistas do Sintufrj

 Agenda sindical
A Coordenação de Aposentados e Pensionistas do 

Sintufrj e o GT-Aposentados e Pensionistas põem em prática, 
semanalmente, uma agenda de compromissos que é 
cumprida chova ou faça sol. Confira:

. Na primeira terça-feira do mês, pela manhã, os 
aposentados realizam reunião na sede da entidade, 
no Fundão, quando decidem sobre a agenda do mês e 
montam o bazar. 

. As segundas terças-feiras do mês são dedicadas 
a ações políticas, como ida à Reitoria verificar o 
andamento de processos dos aposentados ou agendar 
visitas a parlamentares para tratar de projetos de 
emendas constitucionais (PECs) em tramitação 
no Congresso Nacional, entre outras atividades de 
mobilização. 

. A terceira terça-feira do mês é para visitas de 
solidariedade a companheiros doentes ou impedidos 
fisicamente de participar das reuniões e encontros.

. A última terça-feira do mês é reservada para 
atividade sociocultural, como ida a museu, passeios a 
cidades próximas, ou um happy hour, com música e 
dança, ou um almoço-dançante.  

Em janeiro, em comemoração ao Dia do Aposentado, 
a Coordenação e o GT-Aposentados e Pensionistas 
organizaram um baile de carnaval, com concurso de 
fantasia, e uma palestra sobre a “Melhor idade”. 

 Programação de maio
. Terça-feira, dia 10, a Coordenação e o GT de 

Aposentados e Pensionistas lideram a ida à Reitoria para 
questionar as falhas de comunicação entre a UFRJ e os 
bancos a respeito do recadastramento, pois várias pessoas 
ficaram sem salário.   

. Terça-feira, dia 17 – Reunião geral dos aposentados 
para eleição de delegados ao XI Consintufrj, às 10h, no 
Bezão (CCS).

. Terça-feira, dia 24, na sede do Sindicato, reunião 
para organização da confraternização.

. Terça-feira, dia 31, almoço-dançante e churrasco de 
confraternização e comemoração dos aniversariantes do 
mês, no Espaço Cultural do Sintufrj. 

MOMENTO de lazer no I Seminário de Formação e Integração Social, em Miguel Pereira
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Está prevista para ser iniciada 
esta semana a construção da 
parede estrutural de con-

traventamento e de fechamento 
da fachada lateral do prédio do 
Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho (HUCFF). A obra, cuja 
previsão de término é de até um 
ano, deveria ter sido feita logo após 
a implosão da “perna seca”, em 
2010. Quem vai pagar os custos de 
R$ 6,2 milhões é a Reitoria.  

No dia 19 de dezembro de 
2010, parte do prédio do Hospi-
tal Universitário foi implodida. 
Meses antes, em junho, a ala D, 
conhecida como “perna seca”, 
havia sofrido abalo estrutural e 
foi interditada pela Defesa Civil. 
Segundo engenheiros, não valeria 
a pena fazer uma reforma.

Desde então, a fachada lateral 
permaneceu aberta, e o interior 
do prédio, à mostra. Só que a 
construção de parede estrutural 
de contraventamento é necessária, 
não apenas para proteger a edifi-
cação contra a ação do vento, mas 
também para aumentar a rigidez 
da estrutura.

Motivos da longa espera 
A licitação iniciada em 2014 

foi interrompida por falta de 
recursos e problemas no projeto. 
Em 2015 foi retomada, mas, se-
gundo o diretor Eduardo Côrtes, 
como os recursos continuavam 
escassos, não andou. Porém, o 
reitor Roberto Leher incluiu os 
recursos necessários para a obra no 
orçamento da UFRJ para 2016, e a 
licitação foi concluída em março. 

O contrato com a empresa que 
venceu a licitação, a Engenew En-
genharia Ltda., foi assinado no dia 
3. A obra está prevista para começar 
esta semana e deve durar de 10 a 
12 meses. Embora com orçamento 
de R$ 9 milhões, o custo a ser pago 
é o definido na licitação, ou seja, 
cerca de R$ 6,2 milhões. O reitor 
já repassou ao hospital cerca de 
R$ 500 mil, e igual valor deverá 
ser repassado mensalmente. O 
canteiro de obras já foi iniciado.

Ampliação do hospital  
Segundo Côrtes, o contra-

ventamento é uma parede de 
concreto, e a obra não é das mais 
fáceis, porque é preciso unir as 
lajes (dos andares) do prédio com 
o paredão. “É uma obra de arte da 
engenharia”, diz o diretor.

Ele destaca que a obra é 
importante, porque permite a 
ampliação do hospital. “Sem 
esta parede, aquela extremidade 
sul do hospital é instável e, com 
um vento de 100 quilômetros por 
hora, pode balançar. Não é uma 
parede de alvenaria. É estrutural”, 
ressalta Côrtes.

HUCFF

Começa obra na fachada lateral da unidade
A empresa que fará a obra 

no HUCFF foi responsável pela 
construção do novo prédio do 
Ladetec (Laboratório de Apoio ao 
Desenvolvimento Tecnológico do 
Instituto de Química), ao lado da 
Praça da Isonomia. Mesmo assim, 
Côrtes alertou os responsáveis 
sobre o alcance social do trabalho 
que executarão, já que qualquer 
problema ou erro na conclusão 
do projeto prejudicará milhares 
de pessoas e pacientes. 

O Escritório Técnico Univer-
sitário (ETU) foi convidado pela 
direção do hospital para atuar na 
fiscalização da obra, e a Reitoria 
está nomeando uma comissão de 
acompanhamento. 

Mais licitações
O diretor anunciou com orgu-

lho que o Hospital Universitário é a 
unidade na UFRJ que mais realiza 
processos de licitação. “Hoje o HU 
é a unidade que mais faz licitações 
na UFRJ, depois de sair do zero”, 
comemorou. Segundo ele, antes 
muitas compras eram feitas com 
dispensa de licitação sob a alega-
ção de que eram emergenciais. 

“Foi uma luta. Não tínhamos 
funcionários. Mas, com o esforço 
desta gestão e praticamente com 
a mesma equipe anterior, treina-
mento, estímulo e modernizando 
procedimentos, a gente conseguiu. 
Já fizemos (de janeiro a maio) 70 
pregões”, informou Côrtes.

Até agora, na UFRJ, apenas a 
Comissão Interna de Saúde do 
Servidor Público (Cissp) da Pre-
feitura Universitária foi criada e 
já está na segunda gestão. Em 
março, foram eleitos os atuais 
integrantes, que se queixam da 
falta de apoio institucional para 
pôr em prática as ações de saúde.  

A Cissp faz parte da estrutura 
do Subsistema Integrado de Aten-
ção à Saúde do Servidor (Siass), 
que foi criado por decreto em 
2009 com a tarefa de normatizar 
a política de saúde do trabalha-
dor no serviço público federal. Na 
UFRJ, a Coordenação de Políticas 
de Saúde do Trabalhador (CPST) 
é a sede da unidade 50 do Siass. 

Reivindicações
A nova gestão da Cissp na 

Prefeitura Universitária reivin-
dica apoio do prefeito Paulo 
Mário e também da Reitoria para 
promover políticas de saúde do 
trabalhador. Uma das queixas 

Cissp da Prefeitura reivindica apoio institucional 
Para realização de ações de saúde aos servidores e local adequado para funcionar 

dos 13 eleitos e um suplente para 
o mandato de dois anos (2015-
2018) foi a mudança de endereço 
onde a Cissp funcionava – a 
casinha pré-moldada no Horto 
da UFRJ. 

Segundo os cisspeiros, a sala 
que passaram a ocupar na sede 
da Prefeitura, com o Serviço 
Social e o Núcleo de Intervenções 
Breves em Álcool e Drogas (NIB), 
mal dá para eles, muito menos 
atende às demandas de trabalho 
da comissão. 

Outra cobrança é em relação 
à emissão de certificado do curso 
de capacitação dos cisspeiros. 
O curso é obrigatório, integra 
o regimento interno da Cissp 
e habilita os cisspeiros a reali-
zar ações para a promoção da 
saúde, vigilância e prevenção 
de acidentes. O curso acabou 
no final de 2015, e até hoje os 
trabalhadores não obtiveram o 
certificado. A comissão avalia 
que isso é um desestímulo para 

os trabalhadores participarem 
das ações de saúde. 

A equipe de reportagem do 
Jornal do Sintufrj procurou o 
prefeito Paulo Mário Ripper 
mais de uma vez para que ele co-
mentasse as reivindicações dos 
cisspeiros, mas não houve retor-
no. A assessoria de comunicação 
da Prefeitura também foi acio-
nada, porém até o fechamento 
desta edição, na sexta-feira, 6,  
não tinha entrado em contato 
com a redação do jornal. 

Trabalho
As ações em saúde do traba-

lhador na Prefeitura Universitá-
ria começaram a ser fomentadas 
pela enfermeira do trabalho e 
doutora em saúde do trabalha-
dor, Marilurde Donato. Ela veio 
da Escola de Enfermagem Anna 
Nery na gestão do Prefeito Hélio 
de Mattos, em 2009, para desen-
volver trabalho com dependentes 
de álcool e outras drogas, entre 

os servidores da Prefeitura. Ma-
rilurde, que fez parte da primeira 
gestão da Cissp, foi reeleita para 
a segunda gestão.

Os cisspeiros fizeram um 
levantamento inicial das con-
dições de trabalho na Prefeitura, 
como necessidade da prevenção 
de acidentes de trabalho, ausên-
cia de condições de trabalho, au-
sência de extintores de incêndio, 
não observância das normas de 
segurança no local de trabalho, 
entre outras questões, para levar 
ao prefeito Paulo Mário.

Atuais cisspeiros
Alzira Trindade, Angela Iaffe, 

Boaventura Souza Pinto, Cláudio 
Gonçalves Fernandes, Edson José 
da Costa, Iracema Ferreira, Ivan 
Coelho, Jaildo Elias da Silva, 
Josafa dos Santos, Marilurde 
Donato, Milton Francisco da 
Silva, Sérgio de Oliveira Flores, 
Wilson Coelho e Aparecida Lúcia 
Castro (suplente).

Foto: Renan Silva

FACHADA lateral do prédio cuja obra já deveria estar pronta desde 2010
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É CRIME

São constantes os casos de assédio 
moral levados ao conhecimento do Sin-
tufrj, o que comprova que este tipo de 
crime odioso contra o trabalhador cresce 
a cada dia na UFRJ. Mas, por enquanto, 
a Reitoria se limita a incentivar discussões 
sobre o tema em fóruns qualificados em 
vez de adotar uma atitude firme para coi-
bir o problema, através da implantação 
de uma política que puna o assediador. 

Enquanto isso não ocorre, a Superin-
tendência de Pessoal segue anotando 
as denúncias dos servidores que têm a 
coragem de apontar quem comete este 
tipo de infração. Na maioria das vezes, 
quem ainda sai perdendo é o assediado, 
que é transferido para outra unidade 
e o assunto é dado como encerrado. O 
assediador, bem, este sai à caça da pró-
xima vítima.   

Assédio moral é a conduta abusiva, 
através de gestos, palavras, comporta-
mentos, atitudes, que atentem, seja por 
sua repetição ou sistematização, contra 
a dignidade ou integridade física de 
uma pessoa, ameaçando seu emprego 
ou degradando o ambiente de trabalho.

Assédio moral está virando rotina na UFRJ
O problema tem-se tornado mais comum no serviço público por conta da impunidade

Segundo a Organização In-
ternacional do Trabalho, 42% dos 
brasileiros já foram vítimas de 
assédio moral, e a questão passou 
a ser tratada como um problema de 
saúde pública. No serviço público, 
a situação pode ser ainda pior: 
chefes assediadores podem destruir 
carreiras e levar o assediado a altos 
graus de estresse ou mesmo a pedir 
demissão, perdendo uma colocação 
conquistada com muito sacrifício. 

Já não são mais raros os casos 
em que servidores se aproveitam do 
cargo que exercem para humilhar, 
constranger e prejudicar colegas 
de profissão. Os chefes agem dessa 
forma porque não dispõem sobre o 
vínculo funcional do trabalhador e, 
não podendo demiti-lo – e sabendo 
que também não serão demitidos 
–, passam a humilhá-lo e/ou a 
sobrecarregá-lo com tarefas inócuas. 

E não só as humilhações repe-
titivas configuram assédio moral. 
Em alguns casos, um único ato, 
pela sua gravidade, pode também 
caracterizá-lo, ensinam especia-
listas na área jurídica. 

Como agir 
A primeira medida que o 

servidor deve tomar, segundo 
especialistas, é compartilhar com 
os colegas o que gera humilhação 
e adoecimento, porque assim o 
problema passa a ser de toda a 
coletividade. A outra, é procurar 
as possibilidades de solução para 
modificar essa realidade.

Para denunciar o assédio, a vítima 
deve recolher provas, anotando todas 
as humilhações sofridas: dia, mês, 
ano, hora, setor, nome do agressor e 
conteúdo da conversa. Também deve 
procurar a ajuda de testemunhas do 
fato ou de quem já sofreu humilha-
ções do agressor, e evitar conversas 
com ele sem testemunhas. Por último, 
exigir, por escrito, explicações do ato 
ao agressor. 

O servidor assediado não deve 
se calar. Vá à Superintendência 

A frequência no serviço público
servidor. O assediador também 
pode pagar multa, como é o caso 
do Estado de São Paulo.

O órgão pode dispensar por 
justa causa os colegas, chefes, 
gerentes e diretores, enfim, o res-
ponsável pelo ato ilícito praticado 
contra a vítima, com amparo no 
artigo 482 da CLT e no artigo 5º 
da Constituição. Além disso, tanto 
o assediador quanto a instituição 
podem ser condenados a pagar re-
parações indenizatórias. Já o artigo 
146-A que se pretende introduzir 
no Código Penal fixa uma pena 
de detenção de três meses a um 
ano, além de multa.

Avanços 
Aos poucos, alguns avanços são 

conquistados. Recentemente, o se-
tor financeiro realizou um acordo 
em convenção coletiva nacional 
entre 51 sindicatos ligados à Confe-
deração Nacional dos Trabalhado-
res do Ramo Financeiro (Contraf) 
e nove bancos, para inaugurar um 
programa de combate ao assédio 
moral que pode vir a repercutir 
em outras esferas profissionais. Os 
trabalhadores expostos a situações 
constrangedoras devem denunciar 
o fato ao sindicato, que tem o prazo 
de 10 dias úteis para apresentar a 
reclamação ao banco, que terá 60  
dias para esclarecer o caso.

A Justiça do Trabalho, por sua 
vez, vem recebendo mais denúncias 
e dando ganho de causa aos servi-
dores. O que falta aos tribunais é 
estabelecer critérios iguais para 
avaliar os valores de indenização 
nos direitos lesados, pois segundo 
um pequeno estudo realizado pelo 
advogado Robson Zanetti, de Curi-
tiba (PR), os valores são divergentes 
entre si. Enquanto numa situação 
semelhante sobre lesão à imagem 
uma indenização foi fixada em R$ 
3,5 mil, na outra foi de R$ 50 mil.

Com informações da jornalista 
Ana Lúcia Ayub

da Pró-Reitoria de Pessoal e ao 
Sintufrj, denuncie o fato ao De-
partamento de Recursos Humanos, 
à Coordenação de Prevenção à 
Saúde do Trabalhador (CPST) e, 
se houver, à Comissão Interna de 
Saúde do Servidor Público (Cissp) 
e Prevenção de Acidentes (Cispa), 
ao setor de RH, à Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes (Cipa), à 
Delegacia Regional do Trabalho e 
ao Ministério Público do Trabalho. 
O prazo para propor o ação por 
danos morais é de cinco anos, a 
contar da ciência do fato.

Legislação 
No âmbito federal, há preten-

sões de se coibir a prática do assédio 
moral com o projeto de Lei Federal 
nº 4.742/2001, introduzindo o 
artigo 146-A no Código Penal 
Brasileiro. Além disso, segundo 
o sitehttp://www.assediomoral.
org, existem projetos de reforma 
da Lei nº 8.112, Lei nº 8.666 e 
ao do Decreto-Lei nº 5.452, todos 
sobre coação moral. Também há 
leis municipais e até estaduais, 
a exemplo dos estados do Rio de 
Janeiro e São Paulo, que coíbem 
o assédio moral no serviço público.

Os direitos são assegurados pelos 
artigos 1º, 3º e 5º da Constituição de 
1988, que tratam sobre a honra e a 
dignidade das pessoas, e pela Conso-
lidação das Leis do Trabalho (CLT). 
Já o artigo 186 do Código Civil define 
a prática do assédio moral como ato 
ilícito, e o artigo 927 obriga a quem 
o pratica a repará-lo.

Punições previstas nas leis
As penalidades para quem 

pratica assédio são advertência, 
suspensão ou demissão do serviço 
público, de acordo com a Lei n° 
8.112/1990. Nas punições, serão 
consideradas a natureza e a gra-
vidade da infração cometida, os 
danos que ela causar ao serviço pú-
blico, as circunstâncias agravantes 
e atenuantes e os antecedentes do 

Propostas do Sintufrj
Um dos principais itens da pauta interna de reivindicações da ca-

tegoria entregue ao reitor Roberto Leher pelo Sintufrj é o combate ao 
assédio moral. O Sindicato propõe a criação de carga horária nos cursos 
de capacitação para o tema combate ao assédio moral; a reestruturação 
da Comissão Provisória para Assuntos de Conflitos e Relação de Traba-
lho, para que o atendimento aos trabalhadores seja ampliado, e que 
no pleno das suas decisões tenha integrantes das entidades sindicais; e 
o aceleramento do andamento da resolução do Conselho Universitário 
que tratará das penalidades aos assediadores. 

Roda de Conversa – No Dia Internacional de Combate ao Assédio 
Moral, 2 de maio, o Departamento de Bioética do Instituto de Estudos 
em Saúde Coletiva (Iesc) e a Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) promove-
ram uma roda de conversa sobre o tema no auditório da Incubadora 
Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP). O evento, coordenado 
pelas integrantes do departamento Luciene Lacerda e Marisa Palácios, 
contou com depoimentos de trabalhadores vítimas de assédio, a maioria 
recém-concursados ou em estágio probatório.
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Golpe na democracia avança no Senado
Senadores da comissão espe-

cial de impeachment aprovaram, 
sem surpresas, na sexta-feira, dia 
6, o relatório de Antonio Anastasia  
(PSDB-MG), favorável ao afasta-

Pela anulação do pedido de impeachment 
O Supremo Tribunal Fe-

deral (STF) decidiu, no dia 
5, suspender Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ) do exercício do 
seu mandato parlamentar e 
da presidência da Câmara dos 
Deputados. 

Os 11 ministros referen-
daram, por unanimidade, a 
liminar concedida por Teori 
Zavaski, relator da Lava-Jato 
no STF, acatando argumen-
to de que a permanência de 
Cunha na presidência da Câ-
mara coloca em risco a inves-
tigação por suposta participa-
ção no esquema de corrupção 
da Petrobras e também a aná-
lise de seu processo de cassa-
ção no Conselho de Ética da-
quela casa.

“Nós, hoje, tivemos a 
boa notícia, finalmente, do 
afastamento do presidente 
da Câmara do seu mandato, 
não apenas do cargo”, disse 
a deputada Jandira Feghali 
(PCdoB-RJ). “Caiu Cunha, 
agora é hora de derrubar o 
golpe”, declarou o deputado 
Paulo Pimenta (PT-RS)

O golpe e a 
recolonização 
da América 
Latina

Recolonização. É o projeto 
que está em curso no país se-
gundo o Prêmio Nobel da Paz de 
1980, arquiteto e ativista argen-
tino Adolfo Pérez Esquivel. Para 
ele, não há acasos em tudo o que 
está acontecendo agora contra o 
governo de Dilma e o golpe em 
curso não é um ponto fora da 
curva, mas sim parte de um pro-
jeto para a América Latina capi-
taneado pelos Estados Unidos. 

O mesmo que aconteceu 
com Manuel Zelaya, em Hon-
duras e, depois, com Fernando 
Lugo, no Paraguai.

“Esse projeto”, acrescenta, 
“tem como objetivos estratégicos 
o controle dos nossos recursos na-
turais e, como já disse Michel Te-
mer, a privatização das empresas 
estatais. Esse é o objetivo do golpe 
de Estado. Caso ele se consuma, 
o país terá um governo com essa 
agenda que não foi eleito pelo 
povo.” 

Hoje, os golpes  de mão ne-
cessitam de exércitos. Esquivel 
constata que basta ter os meios 
de comunicação, alguns juízes 
e dirigentes políticos da oposição 
para provocar a desestabilização 
de um governo. 

“O que me assombra é que 
tenham escolhido o Brasil, um 
país líder no continente, para 
aplicar esse modelo de golpe. 
É o mesmo procedimento dos 
ensaios realizados anteriormen-
te: o uso massivo dos meios de 
comunicação para alimentar 
um processo de desprestígio por 
meio de uma série de acusações, 
a cumplicidade de alguns juí-
zes, como é o exemplo de Sérgio 
Moro, que chegou a vazar escutas 
telefônicas privadas envolvendo 
o ex-presidente Lula e a própria 
presidente da República.”

Ele questiona o que Dilma fez 
de errado, afinal, para justificar 
um impeachment. “Ela utilizou 
procedimentos que outros gover-
nos anteriores também aplica-
ram e não sofreram nenhum tipo 
de sanção por isso. Contra Dilma, 
bastou isso para justificar um 
pedido de impeachment. Isso é, 
abertamente, um golpe de Estado 
brando. Há alguns dias, disse isso 
no Senado brasileiro e houve um 
escândalo. Não falei mais de um 
minuto…”, ressaltou.

Censura da direita – O sena-
dor e latifundiário Ronaldo Caia-
do (DEM-GO) exigiu a retirada da 
palavra golpe das notas taquigrá-
ficas dos anais do Senado da fala 
do Nobel da Paz, que compareceu 
àquela casa a pedido do senador 
Paulo Paim (PT-RS). 

mento da presidente Dilma Rous-
seff. O próximo passo, no dia 11 de 
maio, é a votação no plenário do 
Senado, que, caso aprove o parecer, 
afastará Dilma por 180 dias da pre-

sidência da República, dando lugar 
ao vice, Michel Temer. 

Durante a sessão no Senado, 
a senadora Gleisi Hoffmann (PT-
-PR) comparou o atual processo de 

impeachment a uma “infração de 
trânsito”, que é punida com “pena 
de morte”. Ela chamou os defenso-
res do impeachment de “golpistas 
da Constituição”. 

Não há crime, portanto, é golpe
 “Para que exista impeachment, 

é necessário que nós tenhamos um 
atentado à Constituição, portanto 
uma situação de gravidade extrema 
por parte do presidente [...] Tem que 
ser um atentado doloso”, afirmou o 
advogado-geral da União, José Edu-
ardo Cardoso, na comissão especial 
do impeachment do Senado, no dia 

29. Para ele, sem que haja a afronta 
grave à Constituição, o processo de 
impeachment é um “golpe”.

Na defesa de Dilma foram in-
dicados por senadores governistas 
especialistas que reafirmaram em 
longa sessão na comissão especial, 
no dia 3, que Dilma não cometeu 
crime de responsabilidade. 

“A decisão do Supremo 
mostra clarissimamente. In-
discutível. Eduardo Cunha 
agia em desvio de poder”, dis-
se o advogado-geral da União, 
José Eduardo Cardozo. 

A defesa da presidenta 
vai ao STF pedir a anulação 
do processo de impeachment 

O professor de direito da UFRJ 
Geraldo Luiz Mascarenhas classi-
ficou de inepta (em conflito com a 
lei) a denúncia por crime de respon-
sabilidade e afirmou que, se todos 
os senadores declaram que há um 
crime de responsabilidade onde ele 
não há, o consenso se produz fora do 
marco de crimes de responsabilidade 

e vira ordem jurídica que se constitui 
a partir da Constituição.

Para Lori Ribeiro, professor de 
direito da Uerj, não há sequer au-
toria da Presidência da República 
dessa ação. Segundo ele, pedaladas 
fiscais não configuram empréstimo 
bancário e por isso não ferem a Lei 
de Responsabilidade Fiscal.

com base na acusação de que 
houve desvio de finalidade do 
presidente da Câmara ao aca-
tar a abertura do processo.

O anúncio foi feito em ses-
são da comissão especial do 
impeachment do Senado em 
que o ministro apresentou a 
defesa de Dilma.

Depois, deputados petistas 
anunciaram que pedirão ao 
Supremo a nulidade da sessão 
da Câmara do dia 17 de abril 
que aprovou a continuida-
de do impeachment. Cunha, 
segundo eles, não tinha le-
gitimidade para comandar a 
sessão.
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