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Mobilização nacional em defesa 
da Previdência e das leis trabalhistas 

e pelo Fora, Temer! leva milhares de 
trabalhadores às ruas do país no dia 30 de 

junho. No Rio, várias ações dos movimentos sindical 
e sociais alteraram a rotina da cidade. A Linha 
Vermelha permaneceu fechada por cerca de uma hora, 
assim como a Avenida Brasil e os acessos ao Aeroporto 
Internacional. À tarde, uma passeata unificada para 
a Avenida Presidente Vargas. A PM esteve presente 

em todos os atos e manifestações aterrorizando 
e ferindo manifestantes com suas balas de 

borracha e bombas de efeito moral.                   
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DOIS PONTOS

A eleição para preenchimento dos cargos da Diretoria 
Executiva e do Conselho Fiscal do Sintufrj, com seus (suas) 
respectivos (as) suplentes, com mandato de três anos relativo 
ao triênio de 2017-2020, realizar-se-á nos dias 15, 16 e 17 
de agosto de 2017. Havendo necessidade de realização de 
segundo turno, as eleições ocorrerão nos dias 12, 13 e 14 
de setembro de 2017.

 Horário de votação: das 9h às 17h, exceto nas uni-
dades hospitalares, que será das 7h às 20h, e naquelas com 
funcionamento noturno, onde a votação será das 8h às 20h;

 São eleitores todos os servidores técnico-admi-
nistrativos e docentes, incluindo ativos, aposentados e 
licenciados, desde que filiados ao Sintufrj com desconto 
da contribuição ao Sindicato no contracheque do mês de 

Nota de falecimento
Com pesar informamos o falecimento 

do servidor aposentado Nair Bento Fer-
nandes, aos 82 anos, ocorrido no dia 30 
de junho. Seu Nair foi vigilante do Museu 
Nacional e do Horto Botânico do Museu. 
De acordo com o sobrinho Antônio Carlos 
Gomes Lima, assistente em administração 
da biblioteca do Museu, o companheiro 
faleceu enquanto dormia. 

No dia 13 de junho, os pacientes do ambulatório de 
hematologia e os internos em condições físicas de se loco-
moverem do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão 
Gesteira (IPPMG) foram surpreendidos com a Festa do 
Pijama, oferecida e organizada pela produtora de eventos 
Fernanda Rocha. 

Vinte crianças participaram da festa, que foi realizada 
no salão nobre da unidade hospitalar, das 13h às 17h. Elas 
receberam presentes, como brinquedos, mantas e tocas de 
frio, kits contendo almofadas, tapa-olho, toalhinha, escova e 
pasta de dentes, entre outras surpresas, e ainda saborearam 
um delicioso lanche. 

Fernanda Rocha é amiga de infância da coordenadora 
do Sintufrj  e técnica-administrativa do IPPMG, Rúbia dos 
Santos Silveira,  que há 15 anos promove eventos visando ao 
bem-estar dos menores atendidos na unidade, mas sempre 
contando com a colaboração de voluntários e doações.  

Edital de eleição para a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal do Sindicato 
dos Trabalhadores em Educação da UFRJ (Sintufrj) – Triênio 2017-2020

Novidades aprovadas no XI Consintufrj
Conforme deliberado no XI Congresso do Sintufrj (Consintufrj), esta eleição inaugura 

um novo tempo para a militância da categoria com a entrada em vigor de três signifi-
cativas mudanças: 

deverá se posicionar até as 15h. O recurso será aceito 
até as 17h;

 Confirmada a impugnação, as chapas terão até as 
12h do dia 11 de julho de 2017 para substituição de nomes, 
que serão analisados até as 16h;

 O voto é facultativo e o sufrágio é universal e secreto, 
sendo obrigatória a apresentação de documento de identi-
dade com foto;

 A apuração ocorrerá de acordo com o parágrafo 1º 
do artigo 34 do Regimento Eleitoral; 

 Se houver mais de duas chapas inscritas, a eleição 
será em dois turnos, desde que nenhuma delas obtenha 50% 
mais um dos votos válidos;

 A posse será, no mínimo, em 15 dias corridos após 
o resultado final. 

junho de 2017 e que estejam em dia com suas obrigações 
estatutárias;

 Eleitores ausentes na listagem poderão reivindicar 
inclusão, e os interessados poderão questionar, mediante 
impugnação fundamentada, a lista apresentada até o dia 
24 de junho de 2017, por escrito, à Comissão Eleitoral;

 A lista definitiva dos filiados com direito a voto será 
divulgada no dia 31 de julho de 2017. Esta lista também 
será entregue às chapas e publicada no site da entidade;

 O pedido de registro de chapa será feito na secretaria 
da sede do Sintufrj nos dias 5 e 6 de julho de 2017, das 9h às 
17h, e será homologado no dia 7 de julho de 2017;

 No caso de pedido de impugnação de chapas ou 
candidatos, este deverá ser efetivado no dia 10 de julho 
de 2017, até as 12h, junto à Comissão Eleitoral, que 

 Os eleitos nesse pleito darão início às gestões de três anos de mandato: triênio 2017-2020;
 A eleição para o Conselho Fiscal será junto com a eleição para a direção do Sindicato;
 E torna-se obrigatória a participação de mulheres na Diretoria Executiva de, no mínimo, 50%. 

Festa do pijama no IPPMG
Fotos: Renan Silva

Atenção!
Os servidores que participaram do Projeto Pbase 2016, 
por favor compareçam à subsede sindical no HU, no dia 
12 de julho, às 12h, para assinatura das fichas, uma 
exigência da Secretaria estadual de Educação, para  
recebimento dos certificados de conclusão do curso. 
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DESMONTE DA CLT

Vergonha!
Dentre os temas em debate, 

estiveram as diversas inconstitu-
cionalidades do projeto e o fato 
de que o governo impôs à sua base 
no Senado a obrigação de aprovar 
a reforma trabalhista tal como foi 
aprovada na Câmara dos Depu-
tados, sem nenhuma alteração. 
Diante da reação constrangida da 
base do governo golpista, a sena-
dora Gleisi Hoffmann comentou: 
“A vergonha é tão grande que os 
governistas nem têm coragem de 
comemorar”.

Durante a sessão, o senador 
Romero Jucá leu uma carta de 
Temer direcionada aos parlamen-
tares, em que o chefe do Executivo 
promete enviar uma medida provi-
sória (MP) ao Congresso para mo-
dificar a reforma trabalhista após 
a aprovação do texto. A iniciativa 
tem o objetivo de evitar modifi-
cações no projeto, que, caso sofra 
alterações de mérito no Senado, 
precisa retornar à Câmara dos De-
putados, estendendo a tramitação. 
A carta, que será enviada a todos 
os senadores, consistiu num dos 
pontos de ebulição do debate no 
colegiado, por se tratar de uma 
pressão na base aliada, dividida 
em torno da matéria.  

O processo de votação na CCJ 
ocorreu por votação nominal, com 
votos favoráveis de parlamentares 
de legendas como PSDB, DEM, PP, 
PTB, PR e de parte do PMDB, hoje 
marcado por fissuras em torno das 
propostas governistas. Votaram 
contrariamente à matéria PT, 
PDT, PSB, Rede e o peemedebista 
Eduardo Braga (AM). Entre os 
titulares do colegiado, únicos 
parlamentares com direito de voto, 

“Nós resistimos, lutamos, impedimos que as reformas trabalhista e previdenciária fossem 
aprovadas no primeiro semestre deste ano, como os golpistas queriam. Estamos acumulando 
forças para que qualquer decisão tomada no futuro contra os trabalhadores(as) seja revertida 
e, juntos, possamos construir um país com justiça e inclusão social, emprego decente, 
ensino e saúde de qualidade, enfim, com oportunidade igual para todos. A greve do dia 
30 de junho foi mais um passo na construção da resistência e da luta por um futuro 
melhor para todos. 

apenas o senador Lasier Martins 
(PSD-RS) se absteve.  

A reunião da CCJ se encerrou 
às 23h55, após a votação dos 
destaques (todos derrubados pelo 
governo), em meio a uma grande 
confusão. Para garantir o regime 
de urgência na tramitação da 
reforma, permitindo o envio ime-
diato do texto para o plenário, o 
presidente da Comissão, senador 
Edison Lobão (PMDB-MA), fez 
uma votação pró-forma, pronun-
ciando a frase: "os que forem a 
favor permaneçam como estão". 
Com isso, considerou a urgência 
aprovada e encerrou a sessão, sob 
protestos da oposição.

extinção e na homologação dos 
contratos; extinção do imposto 
sindical obrigatório; divisão das 
férias em até três períodos; contrato 
de trabalho intermitente (mo-
dalidade de contrato de trabalho 
por hora); negociação da jornada 
entre patrões e empregados, po-
dendo chegar a 12 horas em um 
único dia, com limite de 48 horas 
semanais (44 da jornada-padrão, 
mais quatro extras).

A reforma também possibilita 
que grávidas e lactantes trabalhem 
em locais insalubres considerados 
de graus médio ou mínimo e 
permite a redução do intervalo 
para almoço, hoje de uma hora. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado aprovou o parecer 
favorável à reforma trabalhista do senador Romero Jucá (PMDB-RR), em sessão que durou 
mais de 13 horas, na noite de quarta-feira, 28 de junho. Foram 16 votos a favor, 9 contra 
e uma abstenção. 

Com o resultado, a reforma trabalhista, batizada de Projeto de Lei da Câmara (PLC 
38/2017), termina sua passagem pelas comissões do Senado e segue para análise em ple-
nário, que dará a palavra final da Casa sobre o projeto. Ao final da sessão, os senadores 
também aprovaram a urgência do projeto, o que significa que ele poderá ser votado em 
plenário após duas sessões. A previsão é que a votação em plenário ocorra em 6 de julho.
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CCJ do Senado aprova a reforma trabalhista
Votação ocorreu dois dias antes da greve geral, e o plenário deve votá-la antes do recesso parlamentar

O contrato temporário de trabalho 
deverá ter limite de 120 dias.   

Números
A polêmica que circunda a 

reforma trabalhista está traduzida 
também em números: ao longo da 
tramitação no Senado, a reforma 
recebeu 686 emendas, que são 
sugestões de alteração no texto, 
tendo passado, além da CCJ, pelas 
Comissões de Assuntos Econômicos 
(CAE) e de Assuntos Sociais (CAS). 
Nesta última, a matéria foi rejei-
tada por 10 votos a nove, numa 
inédita derrota governista.  

No Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), principal Corte 
trabalhista do país, 17 dos 27 
magistrados se posicionaram 
contra o PLC 38 no mês passado, 
em manifesto entregue ao presi-
dente do Senado, Eunício Oliveira 
(PMDB-CE). Outra referência vem 
do site oficial da Casa: em enquete 
virtual realizada para consultar 
os cidadãos, mais de 130 mil in-
ternautas votaram contra o PLC, 
enquanto 5.806 se posicionaram 
a favor da reforma. 

Senadores que votaram sim 
Jader Barbalho (PMDB-PA), 

Romero Jucá (PMDB-RR), Si-
mone Tebet (PMDB-MS), Valdir 
Raupp (PMDB-RO), Marta Suplicy 
(PMDB-SP), Paulo Bauer (PSDB-
-SC), Antônio Anastasia (PSDB-
-MG), Ricardo Ferraço (PSDB-ES), 
José Serra (PSDB-SP), Maria do 
Carmo (DEM-SE), Benedito de 
Lira (PP-AL), Wilder Morais (PP-
-GO), Roberto Rocha (PSB-MA), 
Armando Monteiro (PTB-PE), 
Eduardo Lopes (PRB-RJ) e Cidinho 
Santos (PR-MT).

A votação no plenário
No plenário, o texto precisa 

de maioria simples para ser 
aprovado, ou seja, metade dos 
senadores presentes na sessão mais 
um. Se for aprovada pelo Senado 
sem mudanças, a reforma segue 
para sanção do presidente Michel 
Temer. 

A reforma trabalhista, ao lado 
da previdenciária, é uma das 
prioridades do governo golpista 
de Temer, que tem investido seus 
esforços na continuidade da tra-
mitação, uma forma de sinalizar 
ao mercado que ainda tem fôlego 
e que pode contar com sua base 
no Congresso.

As mudanças propostas
Com ampla rejeição popular, 

a reforma altera mais de 300 
pontos da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT).

Entre as mudanças propostas 
estão: prevalência do negociado 
sobre o legislado; fim da assistên-
cia obrigatória do sindicato na 

Nosso papel é lutar, resistir, e é isso que estamos fazendo cada mais desde o fim de 2014, 
quando parte da mídia e do judiciário se uniu ao candidato derrotado nas eleições presi-
denciais e seus aliados conservadores para dar o golpe de Estado. Sabíamos desde então que 
o golpe era para acabar com o projeto de distribuição de renda e inclusão social, contra o 
Brasil, contra a democracia e contra a classe trabalhadora. O projeto dos golpistas é acabar 
com a soberania nacional, entregar o petróleo e as nossas terras para as multinacionais”, 
alertou o presidente da CUT nacional, Vagner Freitas.  

Só a luta garante

 

         



GREVE GERAL

O dia nacional 

de greves e 

paralisações em 

defesa de direitos, 

contra as reformas 

da Previdência e 

trabalhista e pelo 

Fora, Temer!, na 

sexta-feira, 30 de 

junho, mobilizou 

milhares de 

trabalhadores 

em todo o país. 

Desde as primeiras 

horas da manhã, 

as manifestações 

tomaram conta 

das principais vias 

públicas na maioria 

das capitais e 

também no interior, 

interrompendo o 

trânsito e mudando 

a rotina das cidades 

durante todo o dia. 

Dezenas de categorias cruzaram 
os braços, entre as quais os técnicos-
-administrativos em educação e 
docentes nas instituições federais de 
ensino superior (Ifes), professores de 
escolas públicas e particulares, pe-
troleiros, metroviários, aeroviários, 
metalúrgicos, vigilantes, bancários, 
profi ssionais da saúde, servidores mu-
nicipais, estaduais e federais. 

No Rio de Janeiro, os trabalha-
dores técnico-administrativos em 
educação e estudantes da UFRJ fecha-
ram por cerca de uma hora a Linha 
Vermelha sentido Avenida Brasil, na 
altura do Hospital Universitário. Com 
faixas, cartazes e palavras de ordem, 
os manifestantes protestaram contra 
as reformas trabalhista e previdenciá-
ria do governo e exigiram a saída do 
presidente ilegítimo, repetindo a frase 
mais ouvida no país nos últimos me-
ses: “Fora, Temer!”. 

A manifestação foi duramente 
reprimida por policiais militares, que 
chegaram em motocicletas, cercando 
os manifestantes e atirando bombas 
de efeito moral e balas de borracha. 
Encurraladas, as pessoas correram 
em direção ao Hospital Universitá-
rio, sendo perseguidas pelos PMs. Os 
feridos foram levados para o hospital 
municipal na Ilha do Governador. 
Após medicados, alguns tiveram que 
acompanhar os policiais até a dele-
gacia, somente sendo liberados horas 
depois por intervenção da assessoria 
jurídica do Sintufrj.       

Trabalhadores e estudantes
fecham a Linha Vermelha
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GREVE GERAL

Trabalhadores e estudantes

Passeata unificada 
da Candelária à 
Central do Brasil

No início da noite foi realizada uma passeata, no Centro do Rio, 
que saiu da Igreja da Candelária e terminou na Central do Brasil. 
Cerca de 10 mil pessoas participaram, fechando a Avenida Presidente 
Vargas. A comunidade da UFRJ – técnicos-administrativos, estudan-
tes e professores – se concentrou, às 15h, no Instituto de Filosofi a e 
Ciências Sociais (IFCS), na Praça Tiradentes.

O “esquenta” para a passeata teve a exibição, pela Adufrj, do fi l-
me “Diretas já, o grito das ruas”, produzido pela TV Senado, que 
marcou os 30 anos do movimento Diretas Já, e batucada, com pala-
vras de ordem ditas pelos estudantes nas escadarias do IFCS.

Por volta das 17h30, os técnicos-administrativos, com suas ban-
deiras, saíram em bloco para a concentração na Candelária, segui-
dos pelos estudantes e professores. O protesto foi marcado com todos 
exigindo a saída do golpista Michel Temer da Presidência, eleições 
diretas e o fi m das reformas. Os oradores no carro de som também 
criticaram o desmonte dos serviços públicos, em especial da saúde e 
educação.

Violência policial 
A organização da passeata chegou a mudar o trajeto inicialmen-

te combinado, que seria em direção à Cinelândia, numa tentativa de 
evitar a violência policial. Mas a iniciativa das centrais não adiantou. 
Por volta das 20h, no fi nal do ato, a Polícia Militar usou bombas de 
gás lacrimogêneo e de efeito moral para dispersar os manifestantes. 

Fumaça tóxica e muito spray de pimenta tomaram conta do ce-
nário. A ação violenta da PM começou ainda na Avenida Presidente 
Vargas. Em resposta à repressão policial, já no fi m da manifestação, 
um grupo ateou fogo em lixo no meio da avenida, que precisou ser 
fechada na altura da Cidade Nova e da Avenida Rio Branco. Os bom-
beiros foram acionados. Mesmo com a dispersão, parte dos mani-
festantes se dirigiu à Cinelândia e parte à Praça Tiradentes, onde os 
protestos continuaram. 

O ato das centrais também foi convocado pelas Frentes Brasil 
Popular, Povo Sem Medo e Esquerda Socialista, Movimento dos Sem 
Terra, Movimento Nacional de Luta pela Moradia e Movimento dos 
Trabalhadores Sem Teto. 

Fotos: Renan Silva

fecham a Linha Vermelha
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CRISE NOS HUS

O Conselho Universitário 
(Consuni) voltou a debater 
a situação preocupante 

das unidades de saúde da UFRJ, 
principalmente a do Hospital 
Universitário, na sessão do dia 22 
de junho. O tema entrou na pauta 
do órgão máximo de deliberações 
da instituição em maio, quando os 
diretores dos hospitais e institutos 
apresentaram aos conselheiros os 
problemas que enfrentam no dia 
a dia por conta da falta de recursos 
e de pessoal.    

Os conselheiros criticaram o 
discurso dos que apontam na re-
tomada do debate sobre a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh) como saída para a crise 
dos HUs. Gerly Miceli, da bancada 
técnico-administrativa, lembrou 
que o Consuni defendeu, na ses-
são em que a adesão à Ebserh foi 
rejeitada, que a alternativa seria 
o Complexo Hospitalar (CH), e 
sugeriu ao colegiado estabelecer 
uma agenda para que o CH se 
torne realidade. 

Iaci Azevedo, também repre-
sentante da categoria no Consuni, 
cobrou o cumprimento da ação 
judicial para substituição de 
extraquadro e uma matriz mais 
justa de distribuição de verbas do 
Programa Nacional de Reestrutu-
ração dos Hospitais Universitários 
Federais (Rehuf), entre outros 
pontos que considera ser prejudi-
cial às unidades de saúde.   

Reitoria quer o CH
O reitor Roberto Leher deta-

lhou encaminhamentos para a 
efetivação do Complexo Hospitalar, 
como a consolidação de fóruns e 
reuniões técnicas, e antecipou que 
o tema retornaria para discussão 
no colegiado no início do próximo 
período acadêmico.

Segundo Leher, o próprio Mi-
nistério da Educação informou que 
não há possibilidade  nem recursos 
para contratação com a Ebserh. 
E alertou que é preciso proteger 
a instituição em meio a tantas 
incertezas, e que não se vive am-
biente institucional que encoraje 
a universidade a fazer discussão 
nesse sentido. A conselheira Sara 
Granemann apontou estudos sobre 
graves problemas constatados nos 
hospitais que aderiam à Ebserh.

 Manifestações  
HU – “Não estamos defenden-

do Ebserh e não gostaria que essa 
questão fosse resumida à Ebserh”, 
disse Eduardo Côrtes, diretor do 
Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho, acrescentando:  “Te-
mos muito mais problemas para 

Complexo Hospitalar é a alternativa viável 
Conselho Universitário propõe agilização na entrada em funcionamento do CH e Reitoria apoia a decisão  

ser resolvidos aqui (no Consuni), e,  
como é difícil traduzir a situação 
do HU, convido os conselheiros a 
visitar o hospital e conversar com 
a comunidade local.”  

Na avaliação de Côrtes, a al-
ternativa para tirar a unidade da 
crise “é um maciço investimento 
financeiro e de pessoal na parte 
administrativa, que perdeu mais 
de 200 pessoas de 2010 para cá 
e cujas vagas foram para outras 
unidades”.  

Hesfa –  “O Complexo Hospi-
talar precisa se consolidar mesmo. 
Precisamos discutir como geren-
ciar essa questão e correr atrás 
dos recursos necessários, porque 
o problema não é de gestão”, 
disse o diretor do Hospital Escola 
São Francisco de Assis (Hesfa), 
Roberto Leal. 

IPPMG –  “Unidos no Comple-
xo Hospitalar, vamos poder brigar 
pelo que for necessário para o 
bom funcionamento das unidades 
de saúde, e vamos mostrar que 
somos hospitais acadêmicos com 
capacidade enorme de formar 
profissionais para a rede SUS”, 
afirmou o diretor do Instituto de 
Puericultura e Pediatria Martagão 
Gesteira (IPPMG), Bruno Leite. 

Instituto de Neurologia 
Deolindo Couto – O diretor José 
Luiz Sá Cavalcanti se referiu ao 
ditado “se a farinha é pouca, 
meu pirão primeiro” para dizer 
que o Complexo Hospitalar divide 
melhor “a farinha”, “e que, na 
hora da contratualização com o 
município, poderemos dizer que 
não somos hospitais assistenciais, 
mas a maior rede de formação de 

No dia 23 de junho, a comu-
nidade foi surpreendida com a no-
tícia da suspensão de 32 cirurgias 
no Hospital Universitário, pegando 
de surpresa também pacientes já 
preparados para entrar no Centro 
Cirúrgico, dois deles com câncer. O 
motivo apontado para a suspensão 
foi falta de material (seringas e 
outros insumos simples).

O diretor Eduardo Côrtes, que 
não estava no hospital naquele 
dia, apurou que no dia anterior 
a direção havia providenciado 
empréstimo de material com o 
hospital Pedro Ernesto e o Hospital 

recurso para área da saúde”.
Instituto do Coração Edson 

Saad (Ices) – “O problema não é 
de gestão, pois sabemos fazer, desde 
que tenhamos recursos. Temos 
cabeças suficientes para fazer com 
que nossa gestão seja inovadora”, 
disse o diretor Nelson Souza e Silva. 

 Iaci Azevedo propôs: “Não 
queremos a Ebserh; não vamos as-
sinar atestado de incompetência. 
E se há hoje esse espírito de uni-
dade, se o caminho é o Complexo 
Hospitalar, que caminhemos 
para ele. E sejamos mais céleres 
e realistas na questão política”.

Deliberações  
O reitor não apenas acatou a 

proposta do diretor do HU para 
que os conselheiros visitassem a 
unidade e conhecessem de perto 

as dificuldades que a comunidade 
hospitalar enfrenta, como sugeriu 
que o mesmo procedimento fosse 
estendido a todas as outras uni-
dades de saúde da UFRJ. 

Roberto Leher também apre-
sentou as iniciativas em curso em 
relação aos HUs, com destaque 
para o trabalho do Conselho do 
Complexo Hospitalar, com vistas 
à atualização do regimento de 
funcionamento do órgão. 

Agenda – Leher prometeu 
para breve a apresentação no 
Consuni do cronograma de 
reuniões de trabalho da Câmara 
dos Hospitais, do Conselho de 
Administração, dos Grupos Temá-
ticos e do Conselho do Complexo 
Hospitalar. Como também das 
datas das visitas dos conselheiros 
às unidades de saúde.  

Cirurgias suspensas por falta de material
Geral de Bonsucesso. Segundo 
informações do Almoxarifado, às 
10h o material havia chegado ao 
HU, mas antes disso, às 8h30, já ha-
viam sido suspensas as cirurgias. 

Comunicação falha
“Por falta de comunicação, 

fecharam o Centro Cirúrgico (as 
equipes não foram informadas 
de que o material já estava che-
gando). Era uma sexta-feira, o 
estoque estava pequeno, e nunca 
se pode deixar o hospital zerar o 
estoque. Optaram por interromper 
as cirurgias chamadas eletivas 

porque havia o fim de semana 
pela frente e era preciso deixar 
estoque estratégico. No fim de 
semana houve quatro cirurgias de 
emergência, três de grande porte”, 
explicou o diretor.

Na imprensa, a matéria que 
informou sobre a suspensão das 
cirurgias terminou com a militante 
e oportunista observação de que 
UFRJ é uma das poucas institui-
ções que não aderiram à Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh). Essa empresa, além de 
ferir a autonomia da universidade, 
não garante recursos e tampouco 

as condições de que o HU precisa 
para seu funcionamento, como 
comprovam hospitais que aderiam.

“A comunidade está sofrendo 
as consequências da pressão do go-
verno federal, que quer isolar o HU 
por não ter aderido à Ebserh. Te-
mos que mostrar força e unidade. 
O diretor mostrou competência na 
administração, diminuiu gastos e 
a situação não melhorou. É o com-
promisso dos que lá trabalham 
que fornece as condições para 
o hospital funcionar”, avaliou 
o coordenador-geral do Sintufrj 
Francisco de Assis.

SEGUNDA sessão do Conselho Universitário dedica-se à crise das unidades hospitalares da universidade

Foto: Renan Silva



 

Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1208 – 4 a 9 de julho de 2017 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 7

OPINIÕES

“Os hospitais universitários passam por muitas dificul-
dades, mas agora a gente chegou num momento crítico! 
O Ministério da Educação não entende a importância de 
um hospital de ensino e vê como mais uma unidade a dar 
prejuízo. No HU, temos problemas com a estrutura física, 
falta de material, recursos humanos. A gente lamenta, 
porque este é um hospital de formação e de referência em 
todo o Brasil. E isso reflete onde? Na população. A gente está 
lidando com a vida das pessoas.” Maysa Mendes, técnica 
em enfermagem, há 35 anos no HU

 “Cada vez a saúde fica mais sucateada e isso reflete nos 
profissionais. Sem insumos, você é obrigada a dar qualidade 
de atendimento quando não tem o mínimo. Isso também 
adoece o servidor. Quem vai ouvir a reclamação do paciente 
é quem está atendendo. Isso está levando os profissionais 
a se aposentarem, porque estão cansados. Mas a gente tem 
que se unir, porque não adianta só um reclamar. Temos que 
fazer um coro. Nós somos o hospital. Isso tem que ter eco.” 
Sandra Baptista da Silva, 24 anos de HU, assistente 
social do Serviço de Saúde do Trabalhador 

“O dia a dia aqui é difícil. Às vezes, não tem papel (toa-
lha), não tem gaze, fio para sutura, material necessário para 
cirurgia, coisas básicas. A gente não passa para o paciente, mas 
estamos vendo a decadência do hospital. Fazemos das tripas 
coração, mas chega uma hora que cansa. O diretor não está 
inventando, não”, disse uma técnica em enfermagem que há 
37 anos trabalha no HU, mas que preferiu não se identificar. 

 “O Ministério da Saúde repassa a tabela do SUS, que 
é completamente aviltante. Só um hospital subsidiado 

HU visto por servidores, estudantes e pacientes  

pode sobreviver com verbas do SUS. Estamos na ortopedia 
há anos, sempre com falta de material, com as empresas 
que fornecem recebendo com atraso. E as consequências 
se refletem no dia a dia. Nós fazíamos entre 1100 e 1200 
cirurgias por ano. Atualmente fazemos apenas 400, um terço 
do que fazíamos cinco, seis anos atrás. Do jeito que está, sem 
orçamento, não há saída para o hospital.”  Antônio Vitor 
de Abreu, chefe do Serviço de Traumato-Ortopedia, 
com 40 anos de UFRJ 

“Falta apoio estrutural e material. A máquina de raios-
-X ficou quebrada por duas ou três semanas. Como fazer 
avaliação de pré ou pós-operatório e a evolução das doen-
ças? Estou aqui há três anos. Oito ou nove meses de minha 
residência foram perdidos por conta da falta de material. 
Quem mais sofre é a população. Tem uma fila enorme para 
fazer cirurgias mais complexas.” Rafael de Almeida, 29 
anos, residente do setor

 
 “Portas não fecham, não tem lâmpadas, mesas caindo, 

piso soltando. Nos banheiros, às vezes, somente um vaso dos 
três existentes está funcionando; às vezes não tem água. Um 
dia não tem gaze; outro não tem luva ou papel para enxugar 
a mão. Tem médico que traz material para poder trabalhar. 
Os funcionários são muito antigos, alguns com problemas 
de saúde. Falta pessoal. Não só na área de enfermagem, 
como também na administrativa”, disse uma servidora 
com 37 anos de casa.

 “Os tratamentos dos pacientes se esticam (quando 
falta material) e os alunos também sofrem, porque afeta 
a qualidade do ensino, embora os professores se esforcem 

para que isso não aconteça.” Natali Cristina Batista, 29 
anos, 5º período de Fonoaudiologia

Nathalia Dias, também no 5º período de Fonoaudio-
logia, concorda que as equipes fazem de tudo para que a 
situação não reflita no ensino: “Muitos não podem ser aten-
didos e têm que voltar. Isso afeta a qualidade de vida deles”.

Elisiane Araújo, 22 anos, também da Fonoaudiolo-
gia, disse que, embora não chegue a afetar a formação, os 
pacientes sofrem. “A situação é muito ruim. Os pacientes 
nos cobram algumas coisas que a gente não pode fazer”, 
completou Thays Machado, 22 anos.

 “O tratamento foi excelente!”, comemora Alcides 
Ribeiro, morador de Saracuruna, que acompanhava a 
mãe Laudelina Peçanha Ribeiro, 84, em  tratamento no 
HU. “Frequento esse hospital desde 1980. Trato da perna, 
mas já fiz operação de mioma e da vista. Desta vez fiquei 
internada 35 dias. Voltei hoje para revisão. Somos muito 
bem tratados, graças a Deus. Falta muita coisa, como em 
qualquer lugar, mas mesmo assim a equipe é muito boa. 
Os enfermeiros cuidam bem, dão comida, fazem exercícios. 
É muito bom”, disse a paciente. 

Modesto Cordeiro da Silva, 78 anos, que acabara 
de sair da consulta com um urologista, comentou: “Aqui é 
tudo de bom. Estou aqui faz pouco tempo, três anos. Vim 
do Hospital da Lagoa, onde me tratei por 18 anos. Fiz uma 
operação ótima, de graça (em maio, no intestino), que 
custaria R$ 100 mil no particular. E todo mundo me tratou 
bem. A falta de recursos não afetou o atendimento”. 

A situação do Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho (HUCFF) exige decisões urgentes, aponta 
a comunidade hospitalar (médicos, enfermeiros, 
técnicos de enfermagem, professores, estudantes, 
administrativos) e pacientes. Veja o que eles dizem:

Maysa Mendes Sandra Baptista Antônio Vitor Rafael de Almeida

Alcides Ribeiro Laudelina Peçanha Modesto Cordeiro Nathalia Dias Elisiane Araújo  Thays Machado

Natali Cristina

 

         



Fasubra Sindical colheu 
alguns depoimentos de 
trabalhadores técnico-ad-

ministrativos em educação nas 
instituições federais de ensino no 
Brasil com o objetivo de dar voz à 
comunidade LGBTI, que luta pela 
unidade e contra todas as formas 
de opressão e discriminação. 

 
Performances no 
movimento sindical
 Wellington Pereira trabalha 

há 32 anos na Universidade 
Federal do Espírito Santo (Ufes). 
Começou a trabalhar aos 25 anos, 
ainda muito indefinido quanto 
à sexualidade: “Me mantive no 
armário por alguns anos, até que 
meus companheiros de trabalho 
começaram a provocar comentá-
rios e indiretas”. 

Sempre muito discreto, 
Wellington foi assumindo sua 
condição e aprendendo a se 
aceitar e a se respeitar como tal. 

 Envolvido nos movimentos 
políticos da universidade – estu-
dantil, sindical, entre outros –, 
Wellington passou a se perceber 
como gay e impor respeito: “Al-
cancei respeito como dirigente 
sindical, destacado pelas ativi-
dades culturais e performances 
desenvolvidas por mim”.  

 Nas inúmeras manifestações 
sindicais, Wellington trouxe re-
flexões performáticas, como "O 
camaleão e o cientista", que foi 
capa da Folha de S. Paulo na 
marcha da Educação, no final 
da década de 1990. No governo 
de Fernando Henrique Cardoso 
a performance simbolizou a 

Experiências de 
técnicos-administrativos 
em educação 

Dia 28 de junho foi celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTI (lésbicas, gays, bisse-
xuais, travestis, transexuais e pessoas intersex), em menção à rebelião no bar Stonewall, em 
Nova York (EUA), em 1969, que gerou violentas manifestações devido à invasão da polícia, 
levando o movimento gay à libertação.

entrega da economia ao capital 
estrangeiro – “Gringa americana 
vestida a caráter”. Participou 
de inúmeros enterros da saúde 
e educação na Esplanada dos 
Ministérios e de caminhadas com 
tochas, cuecas com estampa de 
dólares – “Dinheiro na cueca”. 

  
Enfrentamento à 
LGBTfobia institucional
 Lotado na Universidade 

Federal do Espírito Santo (Ufes), 
Toninho Lopes iniciou a carreira 
em 1993, aos 19 anos, como 
técnico de laboratório de física. 
Graduado em Física pela univer-
sidade, ainda naquele tempo não 
tinha plena consciência de sua 
orientação sexual. “Já percebia 
que não era igual aos demais 
rapazes. Ainda era tudo muito 
estranho para mim. O processo de 
aceitação e compreensão de cada 
um acerca da diversidade sexual 
é bem distinto. Mas não tardou 
e eu tomei a consciência de ser 
homossexual. Mas isso não me 
tirou do armário”, conta.  

 Toninho percebeu que sua 
homossexualidade compreendia 
bem mais que o sexo, envolvia 
também afeto e amor: “Quando 
tive meu primeiro e único namo-
rado, hoje meu marido, já não 
conseguia mais viver escondido 
e sufocado. Anunciei à minha 
família que era gay.  É verdade 
que foi um momento tenso para 
todos, mas foi um alívio”. 

 No ambiente de trabalho, 
Toninho nunca percebeu expli-
citamente qualquer preconceito 
ou discriminação: “Certamente 

ocorria de modo velado. Foi 
justamente a minha trajetória 
profissional na Ufes que me deu 
condições de sair do armário e 
respirar o ar puro da liberdade de 
ser quem sou, da forma que sou”. 

 O técnico-administrativo 
em educação se aproximou dos 
movimentos sociais durante um 
projeto de cultura e extensão: “Me 
reconheci como um militante 
dos direitos de lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis e transexuais 
(LGBTI). Foi lá no Cine Metró-
polis, da Ufes, que realizamos 
a I Semana do Orgulho LGBT 
Espírito Santo em parceria com 
uma ONG LGBTI”. 

Toninho representou a univer-
sidade no Fórum Estadual LGBTI, 
chegando a ser coordenador. Em 
2009, atuou na articulação da 
Rede de Educação para a Diversi-
dade da Ufes com cursos na área 
dos direitos humanos, fomentado 
pela Secretaria de Educação Conti-
nuada, Alfabetização e Diversidade 
do Ministério da Educação (MEC): 
“Coordenei o curso de aperfei-
çoamento Gênero e Diversidade 
na Escola (GDE) e enfrentei 
muitos obstáculos. Primeiro pelo 
tema e depois, por ser técnico-
-administrativo, numa estrutura 
universitária que privilegia os 
docentes em detrimento aos TAEs”. 

 Para Toninho, há muito 
por fazer em se tratando da 
diversidade sexual e de gênero 
na universidade. Atualmente, ele 
colabora com a construção do Nú-
cleo de Direitos Humanos e Saúde 
no Centro de Ciências da Saúde 
(CCS) e compõe a Comissão Inter-

setorial de Acompanhamento do 
Processo de Credenciamento do 
Ambulatório Trans, no Hospital 
Universitário Cassiano Antônio 
Moraes (Hucam): “Mas isso 
incomoda a estrutura conserva-
dora da universidade.  Percebi 
isso quando tive a oportunidade 
de representar a categoria nos 
conselhos superiores. Somos 
vozes e forças isoladas, por isso, 
a formação de coletivos, grupos 
de trabalhos, comissões e outras 
estruturas ligadas ao movimento 
sindical fortalece o enfrentamen-
to à LGBTfobia institucional”.

  
Conjuntura ambígua 
 Diego Gonçalves Rodrigues 

é assistente em administração 
da Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (UFMS) desde 
2010. Fez concurso público em 
2009. “Ano muito conturbado 
na minha vida pessoal por ter 
assumido minha sexualidade, ter 
sido expulso de casa e da religião 
dos meus pais”, lembra.

 Ele conta que, a princípio, 
a sexualidade foi uma questão 
secundária para a atuação pro-
fissional, embora tenha sido 
um fator relevante nas questões 
interpessoais e na sociabilidade 
com colegas de trabalho. 

 Em 2011, no congresso do 
sindicato de base (Sista-MS), o 
tema LGBTI foi abordado. “Tive 
a oportunidade de me manifestar 
sobre o preconceito velado no am-
biente de trabalho e as ‘piadinhas’ 
nos corredores”, disse. A partir dali, 
Diego mergulhou de cabeça no 
movimento sindical, participando 
da direção do sindicato. “Em 2012, 
tive a oportunidade de entrar para 
a direção nacional da Fasubra, na 
coordenação de Políticas Sociais e 
Gênero”. 

 Na direção da Federação, 
conseguiu ampliar a participação 
da entidade na Internacional 
de Serviços Públicos (ISP), so-
bretudo no Comitê LGBTI para 
o Brasil e as Américas. “Através 
de projeto, fizemos intercâmbios 
de experiências entre a atuação 
de entidades sindicais de vários 
países sobre a temática de traba-

lhadores e trabalhadoras LGBTI”, 
disse. A ação possibilitou empre-
ender a campanha “LGBTI é de 
Luta! Unidade na Diversidade da 
Fasubra Sindical”, lançada nos 
Encontros Regionais. 

 Assim, foi realizado o Primei-
ro Seminário LGBTI da Fasubra, 
em 21 de novembro de 2014. Em 
2015, Diego foi indicado pela ISP 
para participar de um treinamen-
to na Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) sobre diversi-
dade no local de trabalho, com 
várias discussões sobre os dispo-
sitivos já existentes em termos de 
convenções e recomendações da 
OIT, para trabalhadores LGBT, 
deficientes e mulheres.

 Para o técnico-administrativo 
em educação, o preconceito e a 
discriminação são muito presentes 
no tratamento, na disponibilidade 
de serviços, nos atendimentos e 
até no assédio moral. “Podemos 
falar disso tanto para técnicos-
-administrativos em educação 
como para docentes e estudantes. 
A quase inexistência de pessoas 
Trans (travestis, mulheres tran-
sexuais ou homens transexuais) 
no ambiente universitário é um 
sintoma explícito da segregação 
promovida pelo preconceito e pela 
discriminação”. 

  “O que podemos dizer com 
certeza é que parece que a barreira 
da invisibilidade nós estamos 
rompendo, não há mais como 
deixar esse tema debaixo do tape-
te, em termos institucionais, nas 
práticas de ensino, pesquisa e ex-
tensão, e também no movimento 
sindical. Muito se precisa avançar 
para chegarmos ao patamar 
mínimo de respeito às diferenças 
e igualdade de condições para 
termos um ambiente de trabalho 
que promova o bem-estar de todas 
e todos. Muito precisa ser feito em 
termos de acesso e permanência 
para que pessoas LGBTI de fato 
ocupem os bancos discentes nas 
universidades, e muito mais 
para promover isso também aos 
docentes”, concluiu Diego

* Matéria produzida pela As-
sessoria de Imprensa da Fasubra 
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