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• Segunda-feira, 25/9: Das 8h às 22h, reuniões setoriais no HU. 
• Terça-feira, 26/9: Às 10h, reunião do GT-Aposentados, no Espaço Cultural do Sindicato, e 
reuniões nas unidades.
• Quarta-feira, 27/9: Reuniões nas unidades.
• Quinta-feira, 28/9: Às 9h, ato no Consuni com apresentação da pauta nacional da Fasubra e 
pauta local pelo Sintufrj. 
• Sexta-feira, 29/9: Às 10h, reunião do Conselho de Delegados Sindicais de Base, no Espaço 
Cultural do Sindicato. 

Mobilização com vistas à 
deflagração de greve  

Contra o pacote de reestruturação das carreiras do funcionalismo e a reforma da Previdência; 
em defesa das Ifes e pela revogação da reforma trabalhista. Página 3 

Edital da Festa 
das Crianças  

Participação: crianças de 0 a 12

Dia 11 de outubro de 2017, 
em local a ser definido.

Inscrição de 26 de setembro a 4 de outubro, 
no site do Sintufrj: www.sintufrj.org.br.

Haverá manifestação no Centro do Rio, organizada pelas 
Centrais Sindicais, e atos e ações de protesto ao longo do dia. 

3 de outubro: Dia Nacional de Lutas
Dia 5 de outubro, às 10h, em local a ser definido. 

Pauta: conjuntura, greve e eleição de delegados à plenária da Fasubra. 

Assembleia geral da categoria 
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DOIS PONTOS

Está aberta a consulta pública do Senado 
sobre o projeto que prevê a demissão de con-
cursados. O placar está apertado. Portanto, 
vamos participar para impedir que acabem 
com os serviços públicos. Este projeto só tem 
uma fi nalidade: retirar concursados para co-

Consulta pública sobre demissão de concursados
locar apadrinhados, e, assim, facilitar a cor-
rupção. É só entrar no site e clicar Não.  

http://www12.senado.leg.br/ecida-
dania/visualizacaomateria?id=128876
&utm_source=midias-sociais&utm_
m e d i u m = m i d i a s - s o c i a i s & u t m _

campaign=midias-sociais

Projeto de Lei do 
Senado nº 116, de 2017

Regulamenta o art. 41, § 1º, III, da Cons-
tituição Federal, para dispor sobre a perda do 

cargo público por insufi ciência de desempe-
nho do servidor público estável.

Explicação da Ementa – Dispõe sobre a 
avaliação periódica dos servidores públicos da 
União, Estados e Municípios, e sobre os casos de 
exoneração por insufi ciência de desempenho.

UFRJ é a melhor do país  
A UFRJ foi eleita a melhor uni-

versidade do país pelo segundo ano 
consecutivo no Ranking Universi-
tário Folha (RUF), do jornal Folha 
de São Paulo.

A lista classifi ca 195 instituições 
do país, com base em indicado-
res de pesquisa, ensino, mercado, 
internacionalização e inovação. 
UFRJ, Unicamp, USP, UFMG e UFR-
GS aparecem como as cinco mais 
bem avaliadas.

“Estamos muito orgulhosos 
com o fato de que, em meio a tan-
tas adversidades, a comunidade da 
UFRJ tenha demonstrado força, 

Sarau Integrartes
No dia 30 de setembro, os moradores da Vila Residencial serão contempla-

dos com mais uma edição do Sarau Integrartes, das 10h às 18h. Na progra-
mação constam apresentação de peças produzidas pelos alunos do curso de 
Direção Teatral e apresentações artísticas pelos alunos das ofi cinas de dança 
da Escola de Educação Física e Desportos, da UFRJ.

Atenção, servidor:
Pasep liberado a partir de outubro 

Servidores públicos poderão sacar o benefício do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público (Pasep) em outubro. A Medida Provisória 797/2017, publicada no Diário Ofi cial da União no dia 
24 de agosto, altera a idade dos benefi ciários para o saque, antes limitada a partir de 70 anos. 

O benefício será liberado para homens a partir de 65 anos e mulheres a partir de 62 anos. A retirada 
encerra-se em março de 2018.

O Pasep é o programa de incentivo do governo federal que bonifi ca os benefi ciários por exercerem ati-
vamente seu trabalho. O Programa de Integração Social (PIS) também será liberado para os trabalhadores 
da iniciativa privada. Em ambos os programas, os trabalhadores recebem, anualmente, uma bonifi cação no 
valor de um salário mínimo vigente.

 
Requisitos

Para sacar o benefício, o trabalhador deve estar cadastrado no mínimo há cinco anos no programa, 
receber no máximo dois salários mínimos, ter trabalhado no setor público pelo menos 30 dias no ano an-
terior, receber no máximo dois salários mínimos mensais e ter os dados informados na Relação Anual de 
Informações Sociais (Rais).

 Como sacar o Pasep
O pagamento do Pasep 2017 é realizado pelo Banco do Brasil. Para quem tem conta no BB (tanto faz 

se for poupança ou conta-corrente), o abono será depositado diretamente na conta, ou então poderá ser 
recebido mediante crédito em folha de pagamento.

Caso não seja cliente, basta dirigir-se a uma agência do Banco do Brasil e apresentar o número do Pasep 
e um documento de identifi cação com foto.

Confi ra a tabela do Pasep 2017 no site do Banco do Brasil. 
Mais informações: http://pis.pro.br

Conferência sobre segurança pública
A UFRJ promove no dia 20 

de outubro a terceira edição da 
Conferência Anual Orientada à 
Segurança (CAOS). O evento ob-
jetiva impulsionar a troca de ex-
periências e estimular a geração 
de conhecimento sobre segurança 
no cotidiano. Promoção da Dire-
toria de Segurança da Informação 
(SegTIC/UFRJ). 

Programação
Serão realizadas palestras de es-

pecialistas da área de segurança di-
vididas entre apresentações técnicas 
e gerais, destinadas ao público aca-
dêmico, profi ssional e à comunidade 
em geral. A conferência ocorrerá das 
9h às 18h, simultaneamente no au-
ditório do Centro Cultural Professor 
Horácio Macedo e no salão nobre 

determinação, consciência cívica, 
compromisso com os problemas 
do país e tenha lutado tanto para 
manter a instituição funcionan-
do”, disse o reitor da UFRJ, Roberto 
Leher.

Dentre os problemas que inter-
ferem na rotina das universidades 
brasileiras, ele destacou os “cortes 
orçamentários, crise na Faperj e 
redução dos recursos do Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações a um terço do que 
era há dois anos”.

“O ranking é um termômetro 
que, neste momento, afere uma 

tendência importante. As univer-
sidades públicas estão pulsando, 
trabalhando de forma intensa e, 
sobretudo, a crise não as está esmo-
recendo”, avaliou.

Ele comemorou o fato de as 
melhores universidades do país 
continuarem sendo as públicas, 
destacando que produzem pesqui-
sas e conhecimentos socialmente 
relevantes. Em relação à UFRJ, 
Leher disse que a instituição, mes-
mo com o cenário de crise, mantém 
a “vivacidade acadêmica”. “É um 
mérito da instituição e de seu corpo 
social”, afi rmou.

Foto: Internet

do CCMN, na Cidade Universitária. 
Dentre os temas a serem debatidos 
constam os seguintes: engenharia 
social, crimes cibernéticos, hoax, 
forense computacional, malwares e 
exploits e fraudes na internet. 

Histórico
Desde 2015 a CAOS busca esti-

mular debates ligados à segurança 
da informação e conscientizar a po-
pulação sobre a importância deste 
assunto nos dias de hoje. O Brasil 
é um dos países que mais sofrem 
ataques de segurança diariamen-
te, principalmente os cibernéticos. 
A conferência poderá ser assistida 
pela WebTV da universidade. 

Mais informações pelo site 
www.caos.ufrj.br ou pelo facebook.
com/SegTIC.
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MOBILIZAÇÃO NACIONAL DA CATEGORIA

Luta nas ruas e nas universidades e greve!
Contra a reforma da Previdência, pela revogação da reforma trabalhista, contra o pacote de 
reestruturação das carreiras e em defesa das universidades e institutos federais. É luta!

O governo golpista de Michel 
Temer, depois de promover a tercei-
rização ilimitada, instituir o conge-
lamento dos investimentos públicos 
por 20 anos e acabar com a CLT, 
quer agora destruir nossa carreira. 
Para responder a este ataque, a úl-
tima plenária da Fasubra aprovou 
o indicativo de greve para outubro, 
com a construção de uma luta uni-
fi cada dos trabalhadores do serviço 
público federal.

O ataque à carreira é a mais 
nova proposta de Temer. A intenção 
do governo é acabar com as carrei-
ras do funcionalismo federal, e para 
isso já formulou diretrizes gerais 
para a implantação de um carrei-
rão para o serviço público. Para os 
técnicos-administrativos em educa-
ção que conquistaram carreira pró-
pria e específi ca, incorporação de 
gratifi cações, paridade entre ativos 
e aposentados, o prejuízo é ainda 
maior. 

Em linhas gerais, o governo 
quer aumentar os padrões de ven-
cimento da carreira, dos atuais 16 
para 30; colocar um step constan-
te; quebrar a interpolação entre as 
classes – voltaríamos aos níveis 
NA (apoio), NM (intermediário) e 
NS (superior) –; e transformar os 
incentivos à qualifi cação em VPNI 
(Vantagem Pessoal Nominal Iden-
tifi cada).

PCCTAE tem salvaguardas
A proposta de desmonte das car-

reiras é do Ministério do Planeja-
mento, Desenvolvimento e Gestão, 
que objetiva a desestruturação das 
carreiras do Poder Executivo com 
o estabelecimento de um limite 
salarial para o início do serviço pú-
blico e uma progressão mais lenta. 
A única carreira que fi caria de fora 
seria a dos docentes. Com isso, o 
governo golpista quer economizar 
mais de R$ 70 bilhões nos próximos 
10 anos.

Mas os planos de carreira, entre-
tanto, não podem ser modifi cados 
por decretos. Eles são determinados 
por projetos de lei, que precisam de 
aprovação no Congresso Nacional. 
Além disso, há barreiras em legis-
lações específi cas, como no caso 
dos técnicos-administrativos em 
educação. A Lei 11.091, que insti-
tuiu o Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em Edu-
cação (PCCTAE), diz que para que 
ocorram alterações é preciso passar 
pelo debate e por instâncias com 
representação da categoria, como 
a Comissão Nacional de Supervisão 
(CNS).

Fasubra investe na unidade
Para retomar a unidade, a Fa-

subra irá procurar todas as centrais 
sindicais para propor a construção 
de um calendário unifi cado de lutas 
que mobilize a classe trabalhadora 
com vistas a uma greve geral. Essa 
luta unifi cada englobaria como ei-
xos: contra a reforma da Previdência, 
pela revogação da reforma trabalhis-
ta, contra o pacote de reestruturação 
das carreiras e em defesa das univer-
sidades e institutos federais.

Outra frente de unidade que a 
Federação irá investir será propor 
ao Fórum das Entidades Nacionais 
dos Servidores Públicos Federais 
(Fonasefe) a construção de uma 
forte greve do funcionalismo contra 
a reforma da Previdência e o pacote 
de maldades de Temer. O mesmo se 
dará com a organização do Fórum 
das Entidades da Educação.

Ataques
O golpista vem com um ataque 

atrás do outro: Plano de Demissão 
Voluntária (PDV), que começou a 
vigorar este mês, proposta de rees-
truturação de carreiras, adoção de 
medidas como o adiamento dos re-
ajustes que haviam sido acordados 
e aumento da contribuição previ-
denciária dos servidores.

Outro ataque do governo é o 
projeto de lei que regulamenta a 
demissão de servidor estável por 
“insufi ciência de desempenho”. A 
proposta avança no Senado Fede-

ral. Ela está na Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ), e, sendo 
aprovada, pode ir para votação em 
plenário no fi m deste mês ou início 
de outubro. O projeto de lei do Se-
nado é voltado para servidores fede-
rais, estaduais e municipais.

A intenção do governo é con-
cretizar todos os seus planos ainda 
este ano.

Organização da luta
A Federação orienta os sindicatos 

a organizar comitês unifi cados nas 
universidades e demais instituições 
de ensino superior. A mobilização 
da categoria deve ser intensifi cada 
com ações unifi cadas da comuni-
dade universitária, audiências pú-
blicas nas Assembleias Legislativas e 
atividades nas praças. O calendário 
de lutas deve seguir também a uni-
dade dos setores da educação e do 
funcionalismo com paralisações e 
manifestações de rua, denunciando 
assim a crise das universidades, dos 
serviços públicos, a reforma da Pre-
vidência e a destruição das carreiras 
dos servidores.

Plenária com ato no Rio
Nos dias 20, 21 e 22 de outubro 

a Fasubra realiza nova plenária, 
desta vez no Rio de Janeiro. O ob-
jetivo da escolha da cidade é unir 
forças para um grande ato em 
apoio à Uerj, fortalecendo assim o 
movimento contra a privatização 
das universidades estaduais. 

Jornada de lutas proposta pela Fasubra
Setembro
28 e 29 – Dia Nacional de Luta: realização de assembleias universitárias e ativi-
dades extramuros da universidade.
Outubro 
3 – Dia Nacional de Lutas nas Universidades 
9 e 10 – Dias Nacionais de Luta, com atos fora da universidade e atividades nas 
praças, dialogando com a população.
23 – Data provável para Greve Nacional, fl exível, em caso de acordos de greve 
unitária com outras categorias, quando precisaremos ajustar a data da defl a-
gração.
Eixos – Os principais eixos da greve serão a luta contra a reforma da Previdência, 
revogação da reforma trabalhista, o pacote de reestruturação das carreiras e a 
defesa das universidades e institutos federais.
20, 21 e 22 – Plenária Nacional da Fasubra, com ato na cidade do Rio de Janeiro.  

Ações
 A Fasubra recomenda construir 

uma audiência pública com o Fórum 
Parlamentar em Defesa do Serviço 
Público no Congresso Nacional e nas 
Assembleias Legislativas nos estados 
e incorporar as agendas das Centrais 
Sindicais.

 A Fasubra e as entidades filiadas 
precisam fazer ampla divulgação nas 
ruas, para disputar a opinião pública so-
bre a crise das universidades, o pacote de 
Temer contra o funcionalismo e as con-
sequências da reforma da Previdência.

 Intensifi car ações nas redes 
sociais de denúncia dos ataques do 
governo Temer.

 Articular ações com as catego-
rias de trabalhadores que estão em 
campanha salarial, como os meta-

lúrgicos, que estão articulados na-
cionalmente. Construir e fortalecer os 
Fóruns Estaduais do funcionalismo 
público federal.

 Como resolução do último se-
minário de Hospitais Universitários 
(HU), convocar o Grupo de Trabalho 
dos HUs para discutir problemas e 
apontar ações.

 Propor às centrais sindicais 
e movimentos sociais um grande 
encontro para construção de um ca-
lendário unifi cado que prepare uma 
nova greve geral no país.

 A Federação orienta rodada de 
assembleias na primeira quinzena de 
outubro, para discussão das propostas 
em todas as entidades de base, envian-
do retorno para a Fasubra.

Foto: Renan Silva

CATEGORIA vai às ruas em defesa de direitos e das instituições públicas
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HUCFF

O protesto foi pela falta de 
segurança e também contra 
a falta de recursos e de paga-

mento de extraquadro. Novo protesto 
será na terça-feira, dia 26, às 8h, na 
entrada principal, mais uma vez 
contra todas as formas de violência, 
e com a participação do Sintufrj.

Dezenas de residentes, estudan-
tes dos diversos cursos da área de 
Saúde, técnicos-administrativos em 
educação, professores, trabalhado-
res extraquadro, representantes do 
Sintufrj e do Conselho Regional 
de Medicina do Rio de Janeiro 
(Cremerj) realizaram na manhã 
de quarta-feira, dia 20, um protes-
to na porta principal do Hospital 
Univerversitário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF), no Fundão, contra 
o aumento dos casos de violência 
no campus e por mais segurança.

 
Casos se multiplicam
Na terça-feira, dia 19, depois 

de renderem o vigilante, homens 
armados roubaram os carros de 
dois trabalhadores no estacio-
namento do hospital, e ainda os 
fizeram reféns. Depois de algum 
tempo, um foi liberado na Linha 
Amarela e o outro no Complexo 
da Maré. Dois dias antes, um 

Comunidade hospitalar enfrenta mais um problema: falta de segurança 

médico foi atingido por um tiro 
de raspão quando saía da unidade 
hospitalar.  

O ato foi convocado pela 
Associação de Médicos Residentes 
do Hospital Universitário Cle-
mentino Fraga Filho (Ameruh). 
O presidente da entidade, Carlos 
Almeida, avaliou que a manifes-
tação contou com a participação 
de cerca de cem pessoas, inclusive 
pacientes do hospital, porque a 
ação dos bandidos no campus 
põe em risco todos.  

Manifestações 
“Está sinistro. A gente já sofre 

com os problemas no HU: não 
se faz exames, faltam remédios 
e leitos, subfinanciamento da 
unidade. Enfim, o hospital acaba 
ficando por conta da vontade 
(dos estudantes e trabalhadores) 
de atender o público, mesmo sem 
condições. Mas, ultimamente, 
a situação piorou, porque estão 
colocando em negociação algo que 
não queremos negociar. A gente 
não tem insumos, e agora nem se-
gurança? Além disso, boa parte dos 
trabalhadores é extraquadro. Além 
da falta de segurança física, as 
pessoas ainda perdem a segurança 

de sua renda? Não dão condições 
nem para que o hospital possa 
se superar. A extensão é um dos 
pilares da universidade, e temos 
que retribuir o que a sociedade faz 
por nós. Estão negociando coisas 
inegociáveis”, desabafou Carlos 
Almeida, justificando o protesto, 
que foi decidido em assembleia 
um dia antes.  

Abaixo-assinado
A Ameruh irá encaminhar 

um abaixo-assinado de toda a 
comunidade do HUCFF à Reitoria 
reivindicando mais segurança. E 
se não houver resposta, indicará 
paralisação dos médicos-residentes 
para esta terça-feira, dia 26, com 
ato às 8h, também na entrada 
principal do hospital. “Vai ser um 
ato geral em defesa do HU e contra 
a violência do Estado aos nossos 

direitos; pelo não pagamento dos 
salários dos extraquadro, contra o 
corte de orçamento e a violência 
contra o paciente”, explicou Carlos 
Almeida.

O coordenador-geral do Sintu-
frj Francisco de Assis manifestou 
apoio aos residentes e disse que 
o único caminho é a unificação 
das lutas para brigar contra o 

maior ataque ao hospital, pro-
porcionado pelo governo, cujo 
objetivo é a retirada de direitos, 
o corte de verbas e de salários 
dos extraquadro, e tudo o mais 
que gera violência. Portanto, o 
movimento, que incialmente 
era contra a falta de segurança, 
incorporou a luta em defesa dos 
extraquadro do HUCFF.

Aumenta a incidência de assaltos no entorno do hospital. 
Trabalhadores, estudantes e pacientes estão com medo

COMUNIDADE do HU está de luto pela falta de segurança e por falta de condições de trabalho

PRESIDENTE do Cremerj, Nelson Nahon, e Francisco de Assis
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HUCFF

Comunidade hospitalar enfrenta mais um problema: falta de segurança 

“Nós, do Cremerj, achamos 
que há duas violências aconte-
cendo no Hospital Universitário: 
a primeira é em relação à propos-
ta de sucateamento dos hospitais 
federais e dos hospitais universi-
tários, cuja solução mágica é a 
Ebserh. Mas o Fundão (o HU) 
não aceitou, e os que aceitaram, 
como o Gaffrée e Guinle e o Antô-
nio Pedro (hospital universitário 
da UFF), continuam sucateados, 
sem dinheiro para custeio. Aqui, 
no Fundão, temos enfermarias 
de 40 leitos cirúrgicos fechadas; 
22 leitos de CTI prontos, mas 
fechados por falta de concursos 
(de pessoal). O Cremerj foi com a 
direção do HU ao MEC, e o minis-
tério disse que não ia contratar 
(pessoal)”, expôs o presidente do 
órgão, Nelson Nahon.

“A segunda”, continuou 
Nahon, “é a que estamos assis-
tindo há algum tempo: o pessoal 
vem trabalhar com medo. É um 
absurdo que cheguemos a esse 
ponto. É evidente que a Reitoria 
tem que tomar medidas imedia-
tas para aumentar a segurança. 
(É preciso) Que atue junto à 
Secretaria de Segurança, mas 
não só para pôr carros rodando, 
e que haja uma ação concreta 
do Estado e também da Reito-
ria”, reivindicou o presidente 
do Cremerj.

Extraquadro
O presidente do Cremerj 

repetiu o que o diretor do HU, 
Eduardo Côrtes, tem repetido 
já faz tempo. “Como o governo 
não faz concursos, criou a figura 

Em nota, a direção do HU 
informou que está enviando 
ofício ao secretário de Estado 
de Segurança, Antônio Roberto 
Cesário de Sá, pedindo reforço do 
policiamento no local – “reite-
rando pedido de apoio feito em 
fevereiro deste ano pelos mesmos 
motivos –, diz o texto. Além disso, 
um memorando será encami-
nhado à Reitoria e à Decania 
do Centro de Ciências da Saúde 
(CCS) ressaltando que “o corte 
no efetivo de vigilantes lotados 
no hospital e no estacionamento 

“A intenção do governo é 
privatizar os hospitais federais” 

dos extraquadro, que hoje são 
fundamentais para o funciona-
mento do hospital (são cerca de 
700 trabalhadores), a um custo 
grande. Mas, agora, a Reitoria 
quer que o hospital pague seus 
salários”. Ele também lembrou 
que existe a posição do Minis-
tério Público Federal de que 
não se pode pagar extraquadro 
com o dinheiro de custeio do 
hospital: “Se pagar (os salários 
dos extraquadro com dinheiro 
do custeio), vão faltar insumos 
e medicamentos. O HU é de alta 
complexidade e importante para 
a população de todo o Estado do 
Rio. Aqui se trata de gente do 
estado inteiro e formam todos 
os profissionais de saúde”.  

Segundo Carlos Almeida, 
todos já estão cansados de ouvir 
o discurso de que não há recursos: 
“Existe um projeto do governo 
federal de sucateamento dos 
hospitais (públicos) para depois 
privatizar. A proposta de orça-
mento para 2018 reduz em 14% o 
orçamento da Saúde e quase 50% 
o de Ciência e Tecnologia. Mexeu 
no Plano Nacional de Atenção 
Básica (Pnab), favorecendo a 
retirada de agentes comunitários 
e permitindo que as prefeituras 
mexam nesse orçamento para 
outras finalidades sem ser a saúde 
da família. Ou seja, sucateia por 
baixo e por cima, e depois vem 
com a resposta milagrosa dos 
planos (privados) de saúde po-
pular. O que dá lucro, ele entrega 
para o capital estrangeiro; o que 
dá prejuízo, vai para o SUS”, 
denunciou. 

Nota do HU sobre 
a falta de segurança

da unidade, promovido pela 
Reitoria, está comprometendo a 
integridade de pacientes, funcio-
nários e alunos do HUCFF. Como 
o contingente é insuficiente, não 
está sendo garantida a vigilância 
24 horas”.

A direção do HU fará convite 
formal à Reitoria, à Prefeitura do 
campus e à Divisão de Seguran-
ça (Diseg) para que informem 
à comunidade universitária as 
providências que estão sendo 
tomadas para garantir a segu-
rança no entorno do hospital. 

COMUNIDADE do HU está de luto pela falta de segurança e por falta de condições de trabalho

INICIATIVA do protesto foi dos residentes de Medicina

Fotos: Divulgação
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CARTA ABERTA

Alunos denunciam tentativa de esvaziamento 
do HU pela direção da Faculdade de Medicina

Nesta segunda-feira, dia 25, das 
8h às 20h, a diretoria do Sintufrj re-
alizará várias reuniões setoriais no 
Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho (HUCFF) para discu-
tir com a categoria as ameaças de 
fechamento da unidade por falta 
de recursos para pagamento dos 
salários dos extraquadro, a defesa 
do Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em Edu-
cação (PCCTAE) e do emprego, e a 
reforma da Previdência. 

Um dos objetivos das reuniões 
é, além de mobilizar a categoria 
para lutar em defesa do HU (como 
o ato conjunto com os residentes 
médicos na terça-feira, dia 26), 
chamá-la para participar das ati-
vidades nos dois dias nacionais de 
mobilização e luta – 28 e 29 de se-
tembro – convocados pela Fasubra. 

Reação dos alunos 
A crise de recursos e de pessoal, 

além da falta de repasse para o pa-
gamento dos extraquadro, prossegue 
e torna-se cada vez mais presente na 

vida da comunidade do HU. Na se-
mana passada eclodiu outro confl i-
to: ganhou a imprensa a carta aberta 
dos alunos do 11º período da Facul-
dade de Medicina enviada à Reitoria 
com várias denúncias. 

Além de conviverem com a 
ameaça constante de fechamen-
to do hospital (por falta de verba, 
infraestrutura, pessoal), os estu-
dantes denunciam na carta aberta 
que estão sendo orientados a fazer 
internato em outro hospital que 
não é voltado para o ensino e a 
pesquisa, e que também passa por 
difi culdades. 

Segundo os estudantes, a justi-
fi cativa da Faculdade de Medicina 
da UFRJ para enviá-los a outro 
hospital é em razão das difi cul-
dades econômicas do HU. Outro 
argumento é que o HU dispõe de 
poucos leitos e que os futuros mé-
dicos precisam se formar com prá-
ticas adequadas.  

Em um dos trechos da carta 
aberta, os estudantes afi rmam:  
“Tentam nos convencer de que 

devemos sair do nosso Hospital 
Universitário para realizar as 
práticas de clínica médica em 
um hospital municipal (Evandro 
Freire), administrado por uma 
organização social, alegando fal-
ta de verbas e a suposta iminên-
cia da incapacidade da direção 
do hospital manter o mínimo do 
mínimo funcionando”.

Reitor é convocado
Diz ainda o texto: “Assim como 

fi zemos contra a Ebserh, não va-
mos aceitar o estágio de clínica mé-
dica no Hospital Evandro Freire”. 
E os estudantes convocam o reitor 
Roberto Leher para conversar com 
as direções da Faculdade de Medi-
cina e do HU.

“Vamos resistir a qualquer ideia 
que não seja o fortalecimento do 
HUCFF, sua defesa e seu pleno fun-
cionamento”, conclui a carta dos 
estudantes à sociedade carioca.

Apoio do diretor  
Pelo site, o diretor do HUCFF, 

Reuniões para 
debater a crise no HU

As reuniões da comissão defi nida no último Conselho do Centro de Ci-
ências da Saúde, no dia 18 de setembro, para tratar da questão orçamentá-
ria e de pessoal do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF) 
e da Câmara dos Hospitais (que reúne os dirigentes das unidades de saúde), 
previstas para acontecer semana passada, foram adiadas. 

No dia 27, quarta-feira, está prevista a participação dos diretores do HU-
CFF e da Maternidade Escola na Congregação da Faculdade de Medicina, 
quando será discutida a crise orçamentária e a situação dos extraquadro das 
duas unidades. E à tarde, a decana do Centro de Ciências da Saúde (CCS), 
Maria Fernanda Quintela, deverá se reunir com os diretores das unidades 
hospitalares e institutos. 

Eduardo Côrtes, manifesta seu 
apoio aos estudantes: “Nessa crise, 
pensar em tirar os alunos do HUCFF 
enfraquece nossos esforços de con-
seguir recursos e pessoal para am-
pliarmos nosso hospital”, diz ele. 

O HU tem capacidade de in-

ternar 320 pacientes, mas não tem 
pessoal. Portanto, são 260 leitos em 
atividade, e a Faculdade de Medici-
na tem, segundo o diretor do HU, 
cerca de 1.200 alunos no total, que 
estão divididos entre as unidades 
hospitalares da UFRJ.

Pais querem edital conjunto EEI e CAp
Eles realizam manifestação nesta segunda-feira, 25, às 14h, na Faculdade de Educação e 
voltam ao Conselho Universitário no dia 28 para pressionar pelo atendimento do pleito

Os pais de alunos da Escola de 
Educação Infantil da UFRJ (EEI) 
levaram ao Conselho Universitário 
(Consuni), no dia 14 de setembro, 
reivindicação para que fosse elabo-
rado edital conjunto para acesso à 
escola e ao Colégio de Aplicação da 
UFRJ (CAp). O reitor respondeu que 
estava agendada reunião específi ca 
“com setores diretamente envolvi-
do...”. Mas a reunião realizada na 
quarta-feira, 20, deixou de fora a 
Associação de Pais da EEI (Apa-EEI). 

Segundo a Associação, desde 
2013 o ingresso na escola se dá por 
sorteio público e que, na média, são 
quase 500 crianças para uma vaga. 
Os pais solicitam a publicação de 
edital conjunto EEI e o CAp (cujo 
ingresso também se dá por sorteio) 
para permitir o acesso dos sortea-
dos nas duas instituições. Em 2017 
teriam acesso ao CAp, se a reivindi-
cação já tivesse sido aprovada, nove 
alunos da EEI. 

Pais protestam
A representante da Associação de 

Pais da EEI, Ana Beatriz Silva, con-
tou que quando foi confi rmar o ho-
rário da reunião no dia 20, foi infor-
mada de que participariam apenas o 
reitor, o pró-reitor de Graduação, as 
direções do Colégio de Aplicação e da 
Escola de Educação Infantil, a Deca-
nia do Centro de Filosofi a e Ciências 
Humanas (CFCH). Portanto, a APA 
não estava convidada.

Os pais se surpreenderam com 
a decisão da Reitoria, pois disseram 
que o pró-reitor de Graduação, Edu-
ardo Serra, havia dito no Conselho 
de Ensino de Graduação (CEG), um 
dia antes da sessão do Consuni do 
dia 14, que os pais dos alunos da EEI 
estavam convidados para a reunião 
e que organizassem uma comissão.

“Vão deixar de fora justamente 
quem a estava pleiteando?”, ques-
tiona Ana Beatriz. A associação foi 
informada que tudo o que seria dis-
cutido na reunião seria passado ao 
grupo pela decana do CFCH.

Manifestação e ida ao Consuni 
Os pais lamentaram a decisão 

porque há quase dois anos foi cria-
do um comitê conjunto (EEI e CAp) 
para discutir o assunto, mas agora 
sequer conseguem falar com o reitor. 
Por conta disso, nesta segunda-feira, 
dia 25, realizam ato na Faculdade de 
Educação, às 14h, durante a visita do 

reitor à unidade, e no dia 28, quinta-
-feira, estarão no Conselho Universi-
tário, inclusive com os alunos da EEI 
para reiterar sua reivindicação.

“A Escola de Educação Infan-
til é um colégio de aplicação com 
projetos de pesquisa, extensão e ges-

tão. Com isso, não se difere do CAp-
-UFRJ. Tem projetos com a Escola de 
Dança, Escola de Educação Física e 
Desportos, as Faculdades de Odonto-
logia e Pedagogia, que forma futuros 
professores. É, afi nal, uma escola de 
aplicação”, disse Ana Beatriz.

ASSOCIAÇÃO de Pais da EEI foi ao Consuni para garantir a reivindicação

Foto: Renan Silva
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ESTUDANTES

Os desabrigados do Alojamento 
Estudantil em consequência do 
incêndio ocorrido no mês de agosto 
ocuparam o salão no segundo an-
dar da Reitoria na quarta-feira, dia 
20. Eles estão protestando contra a 
decisão da Reitoria de transferi-los 
do hotel Ibis, na Praça Tiradentes, 
para o hotel Mercure, em Nova 
Iguaçu. 

Ao todo, são 250 estudantes 
oriundos da ala B do Alojamento 
que estão vivendo em moradias 
provisórias por conta da Reitoria. 
Os que foram enviados para o hotel 
Ibis queixavam-se de falta de água 
para beber,  lanche e transporte. 
Mas a transferência para outro 
hotel em Nova Iguaçu pegou todos 
de surpresa. Os estudantes alegam 
que a Reitoria não dialogou sobre 
a mudança, impondo sua decisão.  

Queixas 
“Desde que fomos para lá (ho-

tel Ibis), tivemos problemas. Fica-
mos sem água um final de semana 
e no feriado de Sete de Setembro. 
E não tínhamos lanche que no 
Alojamento era servido, só café da 
manhã. O que fazíamos? Pegáva-
mos o pão para podermos lanchar 
à tarde. O ônibus da universidade 
não atendia a nossas necessidades, 
porque era disponibilizado pela 
manhã e à tarde”, listou Iasmin 
Turini, aluna do terceiro período 
do curso de Ciências Sociais. 

Segundo a estudante, “a Rei-
toria só vinha conversando com a 
gente sobre o que estava sendo feito 
e o que planejava para o futuro, 
como a mudança para os módulos 
pré-fabricados próximos ao CCMN 
(Centro de Ciências Matemáticas e 
da Natureza). Já sobre a mudança 

Desabrigados do Alojamento ocupam a Reitoria

A sexta edição da Semana da 
Árvore, realizada de 19 a 21 de 
setembro, teve como principal 
destaque a inauguração do sistema 
de captação e armazenamento 
de água de chuva do Horto Uni-
versitário. O projeto, executado 
em parceria com a Petrobras, irá 
permitir que a água da chuva 
captada a partir do telhado seja 
reaproveitada nas atividades diá-
rias do horto.

Tradicionalmente, a Coor-
denação de Meio Ambiente da 
Prefeitura da UFRJ apresenta, na 
Semana da Árvore, os projetos 
desenvolvidos através de parce-
rias, além de divulgar o trabalho 
feito no Horto com estufas de 
borboletas e insetos, e o cultivo de 
mudas de plantas ornamentais e 
de ervas aromáticas. Durante os 

Três dias em que o verde foi o destaque na UFRJ 
três dias do evento, com muitas 
atividades e visitas guiadas, 
foram distribuídas mais de 600 
mudas produzidas no Horto 
Universitário. 

Iniciativa de sucesso
Ao final da maratona de três 

dias de atividades, os organiza-
dores estavam cansados, mas 
satisfeitos e realizados. A coorde-
nadora de Meio Ambiente, Carmen 
Antinarelli, comemorou mais um 
ano de sucesso do evento. “Estamos 
muito satisfeitos”, disse. 

A organizadora do evento, 
Jane Frenk, destacou as visitas 
guiadas. “O Horto recebeu mui-
tos estudantes e contamos com o 
apoio dos voluntários dos cursos 
de Composição Paisagística e de 
Biologia da UFRJ”, contabilizou. 

Eliminar a dengue 
Um importante projeto foi 

apresentado pela Fiocruz, o Desafio 
Brasil: Eliminar a Dengue, que 
objetiva esclarecer dúvidas sobre a 
iniciativa internacional de combate 
à propagação da dengue, zika e chi-
kungunya. O projeto – que consiste 
na liberação de mosquitos com a 
bactéria Wolbachia, inibidora da 
propagação desses vírus pelo Aedes 
aegypti – será implantado em 
outubro na Cidade Universitária.

Participaram também desta 
sexta edição da Semana da Árvore 
as seguintes unidades: Instituto 
de Microbiologia, Faculdade de 
Gastronomia, Coordenação de 
Políticas de Saúde do Trabalhador 
(CPST) e o Projeto Recomeçar, do 
Instituto de Puericultura e Pedia-
tria Martagão Gesteira (IPPMG).

para Nova Iguaçu, nada nos foi 
dito ou perguntado. Foi uma im-
posição de um local longe e que 
o nosso Bilhete Único não serve”. 

Na quinta-feira, 21, os estu-
dantes desalojados fizeram mani-
festação na Cidade Universitária, 
na Ilha do Fundão. Atearam fogo 
em pneus e fecharam as princi-
pais vias de saída do Fundão para 
protestar contra o tratamento 
que vêm recebendo por parte da 
Reitoria, o que consideram ser 
um descaso.

Justificativa oficial
A Reitoria divulgou nota infor-

mando que a reserva de vagas para 
hospedagem no hotel Mercure, 
em Nova Iguaçu, é entre 20 e 25 
de setembro, porque uma parte 
dos quartos do hotel Ibis, onde os 
estudantes se encontravam, havia 
sido previamente reservada para 
outros hóspedes. E que depois dessa 
data, os estudantes retornariam ao 
Centro do Rio. O texto diz, ainda, 
que a escolha da rede Mercure 
seguiu critérios de preço e exequi-

bilidade devido à alta demanda 
turística no Rio.

Em resposta ao questionamen-
to dos estudantes sobre por que 
não foram realocados em um dos 
muitos imóveis da UFRJ, a Reitoria 
disse que isso não tinha ocorrido 
porque a universidade não recebeu 
recursos adicionais do MEC. 

Auxílio extra
A Reitoria aproveitou para 

anunciar que a partir de outubro 
dará auxílio emergencial no 

valor de R$ 1.050,00 para os es-
tudantes da ala B do Alojamento. 
A concessão do benefício valerá 
a partir de 9 de outubro, e todos 
os cadastrados deverão ter perfil 
de baixa renda compatível com 
os critérios das atuais políticas 
de assistência da universidade. 
“Até lá, os estudantes serão 
hospedados em dois hotéis, 
conforme entendimento entre 
eles e a Administração Central 
da UFRJ, após reunião este mês”, 
diz a nota.

ALA  B do Alojamento Estudantil destruída pelo fogo, em agosto

Fotos: Renan Silva
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Origem
A origem do problema está na 

liminar concedida pelo juiz da 14ª 
Vara do DF, Waldemar Cláudio de 
Carvalho, no dia 18 de setembro, 
em resposta ao processo aberto 
pela psicóloga Rozângela Justino 
contra o Conselho Federal de Psi-
cologia. O colegiado aplicou uma 
censura à profissional por oferecer 
a terapia aos seus pacientes.

A prática de estudar e aplicar 
terapias de “cura gay” havia sido 
vedada pelo conselho através de 
resolução que proibiu o tratamento 
desde 1999. A decisão do juiz não 
suspendeu a resolução, mas deter-
minou ao colegiado que interprete 
a medida de forma a não proibir 
esse tipo de terapia.

ÚLTIMA PÁGINA

Cura gay: ultraje à dignidade humana e à cidadania

Cura gay é 
defendida 
por deputado 
evangélico 
na Câmara 
Federal

Grupo Arco-Íris, Marcelle Esteves, a 
medida pode ser o primeiro passo 
para a perda de outros direitos: 
“Um menor LGBT que dependa 
dos pais, por exemplo, pode acabar 
forçado a se submeter a uma tera-
pia como essa. Não existe cura para 
o que não é doença”. A militante 
afirmou que os movimentos vão 
se movimentar contra realizando 
atos, protestos, abaixo-assinados, 
petições. “Vamos fazer tudo o que 
for possível para repudiar”.

Um abaixo-assinado no site 
Petição Pública, em repúdio à 
decisão, conta com mais de 180 
mil assinaturas.

Projeto tramita na Câmara
A decisão do juiz Waldemar 

Carvalho não é o único caminho 
para a “cura gay” avançar no Brasil. 
Há na Câmara dos Deputados um 
projeto de lei que busca permitir tal 
tipo de “tratamento” por parte de 
psicólogos sem que sejam punidos.

O projeto de lei é o 4.931, de 
2016, apresentado por Ezequiel 
Teixeira (PTN-RJ). O texto propõe 
um decreto legislativo que autoriza 
a aplicação de uma série de tera-
pias com o objetivo de “auxiliar 
a mudança de orientação sexual, 
deixando o paciente de ser homos-
sexual para ser heterossexual, des-
de que corresponda o seu desejo”.

Na justificativa do projeto, 
Teixeira afirma que “a homossexu-
alidade causa diversos transtornos 
psicológicos” e diz que a “mudança 
de orientação sexual encontra-se 
cientificamente comprovada”, o 
que não é verdade. Não há nenhu-
ma evidência científica, no Brasil ou 

no exterior, que aponte que terapias 
podem reverter orientações sexuais.

Ezequiel Teixeira é pastor 
evangélico da Associação Missio-
nária Vida Nova, criada por ele 
mesmo em 1989. Segundo ele, a 
associação tem hoje 70 filiais “em 
várias nações”. Até fevereiro de 
2016, foi secretário de Assistência 
Social e Direitos Humanos no 
governo de Luiz Fernando Pezão 
(PMDB), no Rio de Janeiro. Acabou 
demitido após comparar a homos-
sexualidade à Aids e ao câncer em 
uma entrevista na qual defendeu 
a “cura gay”. Após a demissão, 
retomou seu mandato na Câmara 
e apresentou o projeto.

Atualmente o PL 4.931/2016 
está na Comissão de Seguridade 
Social e Família (CSSF) da Câ-
mara aguardando o parecer do 
relator, o deputado Diego Garcia 
(PHS-PR). Ele relatou em 2015 o 

Estatuto da Família, no qual defi-
niu a família como a união entre 
homem e mulher por meio do 
casamento ou união estável. Este 
texto está parado na Câmara, mas 
o da “cura gay” segue tramitando. 

No dia 6 de setembro a CSSF en-
cerrou o prazo para apresentação 
de emendas. Apenas dois deputados 
apresentaram modificações – Jean 
Wyllys (PSOL-RJ) e Erika Kokay 
(PT-RJ), ambos contrários à ideia 
de “cura gay”. Ambas as emendas 
desvirtuam a proposta de Teixeira 
e propõem textos alternativos, nos 
quais os psicólogos são chamados 
a contribuir na reflexão sobre o 
preconceito na sociedade.

Projeto anterior
foi arquivado 
Em julho de 2013, a Câmara 

dos Deputados arquivou um outro 
projeto e decreto legislativo que 
também previa a “cura gay”. Era 
do deputado João Campos (GO), 
então no PSDB.

Estava na mesma linha da pro-
posta de Teixeira. O texto sustava 
os efeitos da resolução do Conselho 
Federal de Psicologia que proibia 
os psicólogos de colaborar com 
serviços voltados ao tratamento e à 
cura da homossexualidade. Outro 
artigo da resolução impedia esses 
profissionais de falar publicamente 
que a homossexualidade é uma 
desordem psíquica.

O arquivamento foi pedido 
pelo próprio João Campos, que 
foi pressionado pelo PSDB para 
retirar o projeto. Atualmente, 
Campos, da igreja Assembleia de 
Deus, milita no PRB.  

A sociedade está se mobilizando 
contra a decisão da Justiça 
Federal do Distrito Federal (DF) 
que liberou a terapia de reversão 
sexual – conhecida como cura 
gay – por psicólogos. 
Campanha contrária à decisão de 
tratar a homossexualidade como 
doença ganhou as redes sociais. 
Artistas têm se mobilizado e 
usuários estão utilizando a 
hastag #TrateSeuPreconceito 
e #HomofobiaÉDoença em 
protesto.

“Não existe 
cura para o que 
não é doença” 

Indignação 
As manifestações contrárias 

crescem. Além de celebridades, au-
toridades e organizações de defesa 
dos direitos da população LGBT no 
Rio de Janeiro se manifestaram 
contra a liminar judicial. A UFRJ 
deixou seu protesto nas páginas 
oficiais do Facebook e do Twitter.

O Conselho Regional de 
Psicologia do Rio de Janeiro 
classificou a decisão de retrocesso: 
“São tentativas de transformar em 
doença a diversidade sexual, e de 
usar a Psicologia para legitimar 
discriminação disfarçada de 
ciência. Representa uma violação 
de direitos humanos e não tem 
embasamento científico”.

Para a presidente da ONG LGBT 
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