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Extraquadro do Hospital Universitário fazem ato na porta da unidade expondo a situação degradante a que são submetidos há vários 
anos na universidade (foto). Já os médicos-residentes, vão à Reitoria reivindicar mais segurança no entorno do hospital. Sequestros 
relâmpagos se intensificam na área. Enquanto isso, a crise financeira e de falta de pessoal se aprofunda no HU. Páginas 5, 9 e 10

Assembleia geral quinta-feira, 5

Concentração às 11h, na Eletrobras (esquina da Presidente Vargas com a Avenida Chile)
3 de outubro: Dia de Luta pela Soberania Nacional

Às 10h, no auditório Bezão (CCS). Pauta: conjuntura, greve e eleição de delegados à plenária da Fasubra. 
Não faltem, companheiros!

Uma semana de mobilizações na UFRJ

Radicalizar a luta contra a perda de direitos
Conselho de Delegados Sindicais de Base é convocado para reforçar o trabalho da direção sindical de mobilizar a categoria para 

participar da assembleia que decidirá sobre a deflagração de greve. Reuniões setoriais com esta finalidade já começaram. Páginas 6 e 7
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DOIS PONTOS

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.

GT-Segurança do Sintufrj aprova resoluções
No dia 22 de setembro foi reali-

zada a reunião do Grupo de Traba-
lho (GT) de Segurança do Sintufrj, 
no Espaço Cultural da entidade, 
quando foram aprovados os se-
guintes encaminhamentos:

. Reafi rmar a luta para concur-
sos para os cargos de vigilantes e to-
dos os cargos da área de segurança; 

. Reafi rmar a luta em defesa da 
carreira e da universidade pública, 
gratuita e de qualidade; 

. Reafi rmar a luta pela imple-
mentação do Plano Nacional de 
Segurança da Fasubra na UFRJ.

Orientação nutricional para alunos da UFRJ
O Instituto de Nutrição Josué 

de Castro (INJC) oferecerá, por 
meio do Laboratório de Avaliação 
Nutricional (Lanutri), orientação 
e acompanhamento nutricionais 
para alunos de graduação da 
UFRJ. 

A iniciativa envolverá nutricio-
nistas para tratar estudantes que 
apresentem alguma doença decor-
rente de problemas de peso, como 
diabetes, doenças cardiovasculares e 
obesidade.

Como ação da luta para for-
talecer a segurança, ficou de-
cidido:

. Cobrar da Reitoria que faça 
contato com a Receita Federal para 
solicitar doação de equipamentos e 
viaturas para a vigilância; 

. A Reitoria deve retomar sua 
política de controle eletrônico de 
acesso ao Fundão e que as saídas 
do campus sejam controladas pela 
Polícia Militar; 

. A UFRJ deve pensar em imple-
mentar uma política de constru-
ção de grandes condomínios com PROFISSIONAIS da segurança discutem suas demandas 

Foto: Renan Silva

O Conselho de Delegados Sindicais de Base, reunido no 
dia 29 de setembro, no Espaço Cultural do Sintufrj, aprovou a 
eleição de novos delegados até o dia 20 de outubro. As unida-
des em que serão feitos os pleitos são: Instituto de Física, Ins-
tituto de Química, Instituto de Psicologia, Superintendência 
de Assuntos Estudantis, Hospital Escola São Francisco de Assis 
e unidades restantes do Fórum de Ciência e Cultura (Casa da 
Ciência, Colégio Brasileiro de Altos Estudos (CBAE) e Editora 
da UFRJ).

barreiras que defi nam o perímetro 
para facilitar o acesso e o trabalho 
do serviço de segurança privado; 

. Cobrar da Reitoria os enca-
minhamentos dos eventos e semi-
nários de segurança que já foram 
realizados.

Seminário Nacional de Segurança
Na reunião foi eleita a delega-

ção para o XXVI Seminário Nacio-
nal de Segurança, que ocorre de 
1º a 6 de outubro, em Goiânia. O 
Sintufrj enviou dois delegados e 
três observadores.

Alimentação saudável
O Lanutri desenvolve ações para 

promoção da alimentação saudável 
à comunidade universitária, como 
rodas de conversas, ofi cinas culi-
nárias e atividades educativas. Após 
uma bem-sucedida experiência com 
o acompanhamento nutricional de 
servidores por meio do Projeto Saúde 
na Medida Certa, em parceria com o 
Sintufrj, o Laboratório percebeu que a 
demanda por um serviço similar para 
o público discente era enorme.  

Para participar da iniciativa, o 
interessado precisa ter matrícula ati-
va nos cursos de graduação da UFRJ 
e preencher alguns pré-requisitos, 
como estar acima do peso e apresentar 
doenças crônicas associadas à pressão 
alta e/ou colesterol alto, ter obesidade 
grave, ter diagnóstico médico de dia-
betes, doença renal, entre outros.

Os alunos devem preencher o for-
mulário no site (www.lanutri.injc.ufrj.
br) e passar por uma triagem realiza-
da pelo Lanutri. 

Eleições de delegados 
sindicais de base
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SOCIALIZAÇÃO DE VIVÊNCIAS

V Sintae começa 
nesta segunda-feira, 
dia 2, no CCMN

“Seminário, já consolidado, 
requer novos desafios”, diz 
Gustavo Cravo, da comissão 
organizadora. Abrir para a 
participação de aposentados e 
estudantes é ideia possível 
de se concretizar futuramente. 
Este ano, foram inscritos 
191 trabalhos    

O Seminário de Integração 
dos Técnicos-Administrativos em 
Educação (Sintae), em sua quin-
ta edição, começa nesta segunda-
-feira, 2 de outubro, e prossegue 
até o dia 6, no auditório do Cen-
tro Cultural Horácio Macedo, no 
Centro de Ciências Matemáticas 
e da Natureza (CCMN), com 191 
trabalhos inscritos. Ano passado 
foram 125. 

O modelo do evento – que é 
realizado para compartilhar o 
conhecimento técnico-científi co 
e as experiências profi ssionais 
e sociais dos técnicos-adminis-
trativos em educação –, após 
cinco anos, está consolidado, o 
que impõe novos desafi os para a 
comissão organizadora.

“Temos desafi os a galgar, 
como ampliar a diversidade do 
público participante. Recebemos 
basicamente técnicos (da UFRJ 
e de fora) na ativa, por isso é 
importante começarmos a fazer 
uma publicidade mais localiza-
da para aposentados, porque são 
pessoas que têm uma ampla ex-
periência e que são muito bem-
-vindas para dividi-las com o 
público participante do Sintae”, 
disse Gustavo Cravo, um dos in-
tegrantes da comissão.

Outra ideia, segundo Cravo, 
é abrir o Sintae à participação 
de estudantes: “Seria ótimo 
também se conseguíssemos 
atrair discentes de graduação e 
de pós-graduação interessados 
na temática da gestão da uni-
versidade pública. É uma ideia 
que precisa ser mais debatida. 
Mas possivelmente enriquecerá 
o debate”.

Inscrição on-line
O seminário este ano mudou 

de plataforma e recebeu inscri-
ções e submissões de trabalho 
através do sistema Open Confe-
rence System (OCS), um sistema 
on-line. A plataforma é mantida 
pelo Sistema de Bibliotecas e 
Informação (Sibi), que foi par-
ceiro da Pró-Reitoria de Pessoal 
(PR-4) nessa implantação.

Os trabalhos inscritos e que 

serão apresentados no Sintae 
tratam dos seguintes eixos te-
máticos: “Gestão Pública e Uni-
versidade”; “Ensino, Pesquisa e 
Extensão”; “Saúde e Meio Am-
biente”. 

Foram inscritos 106 traba-
lhos da UFRJ e 85 externos, nas 
categorias Comunicação Oral ou 
Exposição de Pôster, oriundos de 
todas as regiões do país. Os ou-
vintes ultrapassam 150 pessoas.

Vale horas de capacitação 
A participação no seminário 

confere um certifi cado como 
ouvinte, com carga horária de 
20 horas, válido como horas 
de capacitação. O servidor deve 
comparecer a no mínimo 80% 
do evento. Os participantes com 
apresentação de trabalho tam-
bém recebem certifi cado, mas 
sem contar para capacitação. A 
emissão e o envio dos certifi ca-
dos será entre 9 e 20 de outubro.

As pessoas que precisarem de 
um certifi cado de comprovante 
de comparecimento para apre-

Programação
A abertura, no dia 2, está programada para as 9h. A cerimônia contará 

com o reitor Roberto Leher, o pró-reitor de Pessoal, Agnaldo Fernandes, e o 
coordenador-geral do Sintufrj Francisco de Assis.

Às 10h será realizada mesa sobre o tema “O Papel dos técnicos-adminis-
trativos em educação na integralização de 10% do currículo da graduação 
com atividades de extensão”. 

As expositoras são: Adriane Aparecida Moraes – Conhecendo a UFRJ/ 
Pró-Reitoria de Extensão/UFRJ; Erika Fernanda Marins de Carvalho – Cen-
tro de Referência de Mulheres da Maré Carminha Rosa/Núcleo de Estudos 
de Políticas Públicas em Direitos Humanos/UFRJ; Sonia Stenhause Motta 
– Alunos Contadores de História/Instituto de Puericultura e Pediatria Mar-
tagão Gesteira (IPPMG/UFRJ). Debatedora: Maria Malta – pró-reitora de 
Extensão UFRJ.

De 3 a 6 de outubro serão feitas as apresentações de trabalhos orais e 
pôsteres.

Encerramento 
No último dia do Sintae, 6, além da apresentação de trabalhos, está 

programada uma mesa de balanço sobre os cinco anos de realização do 
seminário pela UFRJ, com os seguintes expositores: 

Ana Paula de Paula, Gustavo Cravo, Larissa Baruque e Patrícia Viei-
ra, da Pró-Reitoria de Pessoal/UFRJ; Karine Guedes, da Superintendência 
de Comunicação/UFRJ; Rita Cavaliere, da Pró-Reitoria de Planejamento, 
Desenvolvimento e Finanças/UFRJ; e Telma Fernandes Gil, da Casa da 
Ciência/UFRJ. Debatedor: Pedro Campos, superintendente de Pessoal/UFRJ. 

sentar às chefi as recebem na 
hora do evento. É só pedir para 
a comissão organizadora.

Dificuldade de 
participação

Gustavo Cravo diz ainda 
que, apesar do crescimento do 
seminário e de sua consolida-
ção, há dificuldade para a par-
ticipação dos técnicos-admi-
nistrativos. “É uma dificuldade 
histórica que as chefias liberem 
as pessoas para participar do 
seminário. Quanto a isso, a co-
missão organizadora tem pou-
co a fazer. Nossa tarefa é orga-
nizar o seminário, o que temos 
feito. É obvio, mas é importante 
frisar, que queremos o maior 
número de participantes”.

A comissão organizadora é 
composta pelos técnicos-admi-
nistrativos Gustavo Cravo, La-
rissa Baruque, Patricia Vieira, 
Telma Fernandes Gil. A presi-
dência é de Agnaldo Fernandes, 
pró-reitor de Pessoal, e a vice-
-presidência, de Pedro Campos.

SINTAE no ano passado não teve a audiência prevista da categoria. Mas em 2017 aumentou a inscrição de trabalhos 

Foto: Renan Silva
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PRIVATIZAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO
REUNIÃO DO GT

O Grupo de Trabalho dos 
Aposentados do Sintufrj se reuniu 
no dia 26 de setembro, no Espaço 
Cultural da entidade, para discutir 
a organização da terceira edição 
do Seminário de Integração, cuja 
pauta principal é a formação po-
lítica do segmento, com previsão 
de realização na terceira semana 
deste mês, em local ainda a ser 
confirmado; conjuntura e o indi-
cativo de greve da Fasubra para o 
fim de outubro. As deliberações do 
GT-Aposentados seriam levadas à 
reunião do Conselho de Delegados 
Sindicais, que se reuniu na sexta-
-feira, 29 de setembro. 

O coordenador-geral do Sintu-
frj Francisco de Assis fez um relato 
das reuniões setoriais de mobiliza-
ção com vistas à participação da 
categoria nas jornadas de lutas 
convocadas pela Fasubra e nos atos 
organizados pelo Sintufrj, e para 
participar da assembleia do dia 5 
de outubro, às 10h, no auditório 
do Bezão, que decidirá sobre o 
indicativo de greve a partir de 23 
de outubro. 

Assis também informou sobre 
o Dia Nacional de Lutas nas Uni-
versidades, em 3 de outubro, e da 
realização de atos nas praças nos 
dias 9 e 10, com o propósito de 
dialogar com a população.  

Confasubra – A possibilida-
de de adiamento do Congresso 
da Fasubra, que ocorreria em 
novembro, em função da possi-
bilidade de deflagração de greve 
pela categoria, em nível nacional, 
foi também pauta da reunião. 
Iaci Amorim, que foi delegada à 
plenária da Fasubra em setembro, 
quando foi proposto o adiamento 
do Confasubra, informou a posi-
ção do Coletivo Tribo em relação 
a esse ponto: “O nosso coletivo 
defendeu (na plenária da Fasubra) 
a greve, mas não o adiamento do 
Confasubra. Então, decidimos 
deixar que a base se posicione, se 
a greve vai ou fica”.

À beira do abismo  
Na avaliação de Francisco de 

Assis aos aposentados, a categoria 
deve enfrentar até ameaça de corte 
de ponto na greve que possivel-
mente deflagrarão, mas a Fasubra 
deve ser, como sempre foi, ponta de 

Aposentados se preparam para 
enfrentar o governo golpista
Aposentados decidem pela indicação de greve ao Conselho de Delegados Sindicais de Base, 
onde têm sete representantes, mas querem a unidade com o funcionalismo público e a 
iniciativa privada para deflagração de um movimento grevista forte 

lança no movimento dos servidores 
públicos. “Cabe a nós avaliar o 
cenário para não levar a categoria 
para um abismo. Embora já este-
jamos sendo empurrados para o 
abismo. Nossa única chance é nos 
fortalecer para não cair. E podemos 
cair se não tivermos unidade na 
ação”, disse o coordenador. 

Segundo o dirigente, não serão 
apenas os trabalhadores da ativa os 
afetados pelas medidas do governo: 

os aposentados também sofrerão 
com o congelamento do incentivo 
à qualificação, o aumento da 
contribuição previdenciária de 
11% para 14% (do valor que ex-
cede ao teto). “Vai ser um cenário 
tenebroso, mas, se não houver 
ninguém para ser ponta de lança, 
estaremos seguindo o caminho 
para o matadouro calados, mar-
cados como bois. E não podemos 
aceitar esta vida de gado”, alertou, 

ponderando, no entanto, “que a 
Fasubra sozinha não terá força 
para fazer a luta”.

Avaliações 
“Estamos à beira do abismo, 

não só o funcionalismo, mas a 
classe trabalhadora como um 
todo”, constatou o aposentado 
Djalma Cabral, explicando: “To-
mou o Planalto um sistema forte-
mente unido às elites dominantes, 

que está com a faca e o queijo na 
mão. Se a classe trabalhadora não 
se organizar para se contrapor a 
esse projeto neoliberal, eu vejo 
um cenário muito perigoso para 
todos”. Ele defendeu a unificação 
da luta com outros setores do 
serviço público.

Eliu dos Santos reiterou: “Para 
que nosso sindicato seja forte, é 
preciso estar unido. Tem que ha-
ver respeito com quem sai da sua 
casa para vir à reunião, para um 
trabalho. Queremos voltar a ser o 
que fomos. Temos que ser fortes. É 
só acreditar”.

A aposentada Vanda Oliveira da 
Silva endossou a fala de Eliu. “So-
mos o grupo de aposentados que 
trabalha junto com o Sintufrj. Se 
estivermos unidos, vamos enfren-
tar qualquer coisa”, acrescentou.

“A gente não tem alternativa, 
já estamos na beira do abismo. 
Então, é ou tudo ou nada. Ou a 
gente ganha força, engrena e sai 
atropelando, ou se deixa empurrar. 
Não somos Dom Quixote em luta 
contra moinhos de vento; somos 
guerreiros na luta contra um 
governo golpista, perverso, malé-
fico”, disse Iaci Azevedo.

Francisco de Assis destacou a 
importância da participação dos 
aposentados nas lutas da cate-
goria: “ (Vocês) São um marco 
na história de luta do Sindicato, 
neste mandato ou nos próximos. 
Vocês são baluartes na construção 
da entidade, e isso não pode ser 
perdido”.

Propostas ao Conselho  
O coordenador encaminhou, 

com base na opinião dos presentes, 
a proposta de indicar a greve, po-
rém com a busca de unidade com 
todos os trabalhadores do serviço 
público e da iniciativa privada – 
em um cenário de uma greve geral. 
O encaminhamento foi aprovado 
por unanimidade.

Também foi aprovado pelo 
GT-Aposentados uma agenda de 
paralisações semanais em cada 
unidade e ações públicas como o 
“Universidade na Praça”, antes da 
deflagração da greve.

Os aposentados têm sete dele-
gados e sete suplentes no Conselho 
de Delegados Sindicais de Base. 

Fotos: Renan Silva

VANDA Oliveira da Silva IACI de Azevedo

ELIU dos Santos DJALMA Cabral

MESA: a reunião foi conduzida pelos coordenadores Francisco de Assis e Maria Passerone
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EXTRAQUADRO

Uma relação de trabalho vergonhosa para a UFRJ
Exercendo diferentes funções no HU, mas sem contrato, recebendo o mínimo (R$ 780), 
sem direito a férias remunerada, 13º salário, auxílio-alimentação, vale-transporte...

Dezenas de 
trabalhadores 
vestindo camisas 
pretas com 
os dizeres 
“Extraquadro valem 
muito” participaram 
de um ato público, 
na manhã de sexta-
feira, dia 29, em 
frente à entrada 
principal do Hospital 
Universitário 
Clementino Fraga 
Filho (HUCFF). 
Eles reivindicam 
a garantia de 
receberem seus 
salários em outubro 
e nos próximos 
meses; respeito 
ao piso salarial 
das categorias nas 
quais pertencem 
(como extraquadro 
do HU recebem 
em média R$ 
780 mensais) e a 
direitos trabalhistas 
que lhes garantam 
benefícios como 
vale-transporte, 
auxílio-alimentação, 
adicional de 
insalubridade, 13º 
salário e contrato de 
trabalho.

Drama sem fim 
O Sintufrj sempre apoiou a luta 

dos extraquadro. Além de participar 
da manifestação, ajudou na sua or-
ganização e convocação, garantin-
do o carro de som para os trabalha-
dores denunciarem à comunidade 
universitária a situação precária a 
que estão submetidos há anos. 

Os manifestantes se revezaram 
no microfone e os depoimentos se 
sucederam. As histórias se repe-
tiam, pois tinham em comum o 
desrespeito à dignidade de traba-
lhador. Muitos trabalham há mais 
de uma década no HU sem contrato 
ou qualquer outro direito trabalhis-
ta mínimo reconhecido. E agora vi-
vem, mais uma vez, a incerteza se 
vão ou não receber o salário no fim 
do mês. Isso em meio a péssimas 

Diferentes perfis, mas 
uma mesma história

Arly Tavares atua no Hospital Uni-
versitário há 17 anos. Ingressou como 
maqueiro, em 2000, depois de anos de 
trabalho e especializações passou por 
vários postos, até chegar a assistente em 
administração na Central de Material 
Esterilizado, onde já trabalhava. 

Ele conta que foi contratado pelo 
sistema de cooperativas, mas passou 
a ser trabalhador direto da unida-
de quando o Tribunal de Contas da 
União exigiu que o hospital descartas-
se esse tipo de relação funcional. Mas 
as condições precárias de contratação 
foram mantidas. “Sem direto algum 
trabalhista, vale-transporte, auxílio-
-alimentação,  13º e com salário mí-
nimo até hoje”, disse. Líquido mensal, 
Arly recebe R$ 780.  

Apesar disso, ele, assim como os 
colegas nas mesmas condições, faz 
questão de reafirmar seu compromis-
so com a instituição e a população. 
“Nosso foco é o paciente, e não pode-
mos deixar que sejam prejudicados 
por conta dessa situação. Fazemos 
mobilização para mostrar nossa si-
tuação à unidade. Não tem como 

trabalhar com menos de um salário 
mínimo”, afirmou Arly  

Ricardo Costa tem 14 anos de 
HU. Começou como auxiliar de ser-
viços diversos, passou a recepcionista 
e hoje ocupa cargo administrativo na 
Central de Material Esterilizado. Tam-
bém recebe mensalmente R$ 780, 
não tem direito a férias remuneradas 
e a 13º salário. “Também sou casado, 
com contas e dívidas”, acrescenta. O 
extraquadro classifica a situação em 
que se encontra de “deprimente e ver-
gonhosa”. 

Soraya Brandão, há sete anos 
na Divisão de Apoio Assistencial, não 
tem dúvidas: “Se amanhã decidirem 
que vão acabar com os extraquadro, 
a gente sai sem direito algum. Mais 
complicado ainda é que a gente não 
tem como ter projeto de vida. Do dia 
30 ao dia 10 de cada mês é só inse-
gurança e desespero. Porque a gente 
não tem certeza do pagamento”, e 
denuncia: “É desumano e inconsti-
tucional que um trabalhador hoje, 
dentro de uma instituição federal, 
ganhe R$ 780. 

EXTRAQUADRO no ato em frente ao HU escutam o diretor da unidade, Eduardo Côrtes

Fotos: Renan Silva

MANIFESTANTES percorrem os setores do HU para 
mobilizar quem não participou do ato, pela manhã  

ARLY, Ricardo e Soraya

condições do exercício profissional, 
pois a crise financeira da unidade 
hospitalar só piora. 

Rafael Florêncio, trabalhador 
do CTI e contando 11 anos como 
trabalhador extraquadro, compa-
rou a situação atual do HU a um 
hospital de guerra. 

Deliberações 
O diretor do HU, Eduardo Côr-

tes, participou do ato e  abriu as 
portas da direção para dialogar com 

os representantes dos extraquadro 
sobre a situação. 

Ao fim do ato, os manifestan-
tes decidiram criar uma comis-
são para se reunir com o diretor, 
e também, ser porta-vozes das 
reivindicações do segmento nos 
colegiados, conselhos e congre-
gações da universidade. E, antes 
de retornarem aos seus locais de 
trabalho, percorreram os andares 
do hospital para mobilizar os que 
não estavam presentes ao ato. 
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MOBILIZAÇÃO

  O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 
(HUCFF) foi a primeira unidade a realizar reuniões setoriais 
de mobilização com vistas ao calendário de lutas nacional 
da categoria, que incluía os dias 28 e 29 de setembro como 
Dias Nacionais de Lutas nas Universidade. 

A maratona sindical começou na segunda-feira, dia 
25 de setembro, às 7h. Os coordenadores-gerais do Sintufrj 
Francisco do Assis e Ana Célia conversaram com técnicos-
-administrativos e extraquadro do 1º ao 13º andar da 
unidade hospitalar convocando-os para o ato no Conselho 
Universitário na quinta-feira, 28, a partir das 9h. 

Locais visitados
Os coordenadores sindicais estiveram no Centro Cirúrgico, 

Centro de Tratamento Intensivo, Setor de Material, Coorde-
nação de Atividades Educacionais (CAE), 8F (Transplante de 
Medula), 7B (Hemodiálise), Coordenação de Educação Per-
manente, setores da Divisão de Enfermagem, Divisão Médica, 
Gastrenterologia, Comissão de Direitos dos Pacientes, Setor de 
Licitação, Setor de Contratos e Divisão de Recursos Humanos. 

Por que lutamos 
Ana Célia e Assis explicaram para os trabalhadores as 

razões pelas quais a categoria em todo o país realizaria atos 
nas universidades nos dias 28 e 29 de setembro: contra o 
desmantelamento da carreira de várias categorias do fun-
cionalismo público, com grande possibilidade de técnicos-
-administrativos em educação das instituições federais 
de ensino superior (Ifes) estarem incluídos no pacote de 
maldades de Temer; congelamento do índice de qualifi-
cação;  Programa de Demissão Voluntária (PDV); reforma 
da Previdência e corte de recursos paras as universidades.  

Ato cancelado 
Em virtude da ação dos estudantes do Alojamento Estu-

dantil, que desde a semana anterior se encontram acampados 
no segundo andar do prédio da Reitoria, bloqueando a 
passagem das pessoas, a sessão do Conselho Universitário 
foi suspensa na quinta-feira, 28. Por conta disso, a diretoria 
do Sintufrj não promoveu o ato que marcaria a entrega à 
Reitoria das pautas de reivindicações nacional e local da 
categoria. 

Também estavam previstas para a sessão do Conselho 
Universitário manifestações dos extraquadro do Hospital 
Universitário e dos médicos-residentes. 

Sintufrj vai às unidades conversar com a categoria

Na terça-feira, 26 de setembro, a Fasubra Sindical se reuniu com dirigentes das enti-
dades nacionais que representam os trabalhadores técnico-administrativos em educação, 
docentes e estudantes da educação pública e centrais sindicais para definir uma agenda 
conjunta de lutas. A reunião foi na sede do Andes-SN, em Brasília. A Federação foi repre-
sentada pelos coordenadores Gibran Jordão, Rolando Malvásio e Antônio Alves (Toninho). 

As entidades aprovaram a data de 19 de outubro como o Dia Nacional em Defesa da 
Educação Pública, com realização de um ato nacional no Rio de Janeiro (repetindo o 
ato realizado em Recife (PE), por ocasião da plenária nacional, em setembro) e atos nos 
estados. Também foi aprovada a realização de reuniões das entidades de educação nos 
estados para fortalecer os comitês e organizar o calendário de luta.

Campanha e ações  
A proposta é construir a campanha S.O.S. Educação Pública, unificando todos os setores 

da Educação municipal, estadual e federal para resistir aos ataques do governo. As entida-
des aprovaram a produção de um documento unificado em defesa da educação pública, 
assinado por todas as entidades da educação básica à superior e pelas centrais sindicais. 

 A campanha também busca o diálogo com os movimentos sociais e com a população 
que utiliza os serviços públicos, para fortalecer a unidade em defesa do patrimônio público. 

A próxima reunião será na quarta-feira, dia 4 de outubro, às 14h, na Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (Uerj). 

Educação organiza luta conjunta 
As entidades definiram 19 de outubro como o Dia Nacional em Defesa da Educação Pública, 
com realização de ato nacional na Cidade do Rio de Janeiro e manifestações nos estados

Entidades presentes
Participaram da reunião as seguintes entidades: as centrais CTB e CSP-Conlutas, o Sin-

dicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes-SN), a Federação 
de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de 
Ensino Básico Técnico e Tecnológico (Proifes), a União Nacional dos Estudantes (UNE) e 
Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica 
(Sinasefe).

DIVISÃO de Enfermagem (um dos ambientes) 

SETOR de Licitação

DIVISÃO de Recursos Humanos 

Fotos: Renan Silva

Foto: Fasubra
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REUNIÕES NA BASE

O Conselho de Delegados 
Sindicais de Base reuniu-
-se no dia 29 de setembro, 

no Espaço Cultural do Sintufrj, e 
tirou como tarefa, urgente, a rea-
lização de reuniões nos locais de 
trabalho para discutir o indicati-
vo de greve da Fasubra para 23 de 
outubro.

A reunião foi participativa, 
com a presença de 43 compa-
nheiros, os quais têm o compro-
misso de promover reuniões até 
o dia da assembleia geral, em 
5 de outubro. Na avaliação da 
maioria dos delegados, a greve é 
necessária diante dos ataques do 
governo golpista aos trabalhado-
res, principalmente agora com 
a ameaça de desmonte das car-
reiras do funcionalismo federal. 
Mas todos são favoráveis que se 
deva buscar a máxima unidade 
com outras categorias do serviço 
público e os setores da educação. 

Mobilização: 
tarefa difícil
Os delegados analisaram 

também que será necessário um 
trabalho duro para mobilizar a 
categoria, isto é, despertá-la para 
a urgência do momento forte 
capaz de fazer frente ao governo 
golpista de Michel Temer.

Orlando Simões, do Instituto 
de Biologia, chamou a atenção 
para a importância da organi-
zação nos locais de trabalho: “É 
fazer reunião e esclarecer os cole-
gas sobre termos uma assembleia 
cheia e podermos sair fortes para 
a luta. Já rola pelos corredores 
que vão cortar a insalubridade 
em novembro e irão fazer nova 
avaliação de todos que recebem o 
adicional”.

Antônio de Araújo, do Museu 
Nacional, lembrou a responsabi-
lidade dos delegados em tirar os 
colegas da imobilidade: “Nossa 
tarefa é mobilizar os técnicos-
-administrativos da UFRJ. O que 
vemos é imobilidade. As pessoas 
estão na inércia. Temos de alar-
má-los e publicizar as informa-
ções, e com ênfase, mostrando 
o que já perdermos e que o pior 
ainda está por vir”. 

Risaneide Cordeiro, do Ins-
tituto de Biologia, fez coro com 
Araújo: “A nossa situação e a 
realidade que se avizinha têm 

Delegados sindicais mobilizarão para a greve
Na agenda de luta, ato terça-feira, 
dia 3, em frente à Eletrobras, 
em defesa da soberania nacional. 
Nova gestão sindical toma posse no 
dia 26 de outubro  

que ser mostradas. De maneira 
simples, para que todos possam 
entender e alcançar a gravidade 
do momento”.

Yghor Barros, da Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação e Pesquisa 
(PR-2), disse que motivos não 
faltam para ir à greve: “Fizemos 
nossa reunião dia 28 e somos fa-
voráveis à construção da greve, 
principalmente com outros servi-
dores. Não podemos sair isolados. 
Mas motivos não faltam: conge-
lamento de investimentos nas 
áreas sociais por 20 anos, terceiri-
zação, demissão por insuficiên-
cia de desempenho e desmonte 
da carreira”. 

Fábio Marinho, da Escola de 
Serviço Social, também destacou 
que é necessário sair para a greve 
de forma unificada. 

Esteban Crescente, do Instituto 
de Geociências, reafirmou que as 
reuniões de base são fundamen-
tais para esclarecer e informar so-
bre as propostas do governo: “Não 
podemos deixar de ter reuniões de 
base. É responsabilidade com a 
organização do movimento. É in-
formar e dizer o seguinte: Vão me-
xer na sua carreira. Sobre as ações 
judiciais, não é só tirar os 28%, são 
todas elas”.

Joana de Angelis, do Instituto 
de Bioquímica Médica, defendeu 
que nas reuniões de base os tra-
balhadores sejam informados, 
também, sobre a alternativa de-
batida na plenária da Fasubra de 
se deflagrar a greve mais para a 
frente e com a inclusão dos seto-
res da Educação: “Somos favo-
ráveis à greve, mas é importante 
que se construa um processo para 
que a proposta de greve se forta-
leça dentro da universidade e em 
outros segmentos da Educação. 
Não podemos ficar isolados. 

O coordenador-geral do Sin-
tufrj Francisco de Assis disse que 
o indicativo de greve foi um ho-
rizonte dado pela Fasubra e que a 
categoria tem estado mobilizada 
constantemente: “Greve ano que 
vem não vai atender ao interesse 
dos trabalhadores. Será um ano 
eleitoral e com interesses eleito-
reiros voltados para a negociação 
sobre o próximo presidente. O 
momento é de reação. Aqui na 
UFRJ já deveríamos ter ocupado 
a Reitoria, tamanha é a precari-

zação do trabalho que atinge os 
extraquadro, terceirizados e ati-
vos também”.

Maria Inês, do Instituto de 
Estudos e Saúde Coletiva, alertou 

A atual diretoria sindical 
propôs, e foi aprovado, que a 
nova direção do Sintufrj seja 
empossada pelo Conselho de 
Delegados Sindicais de Base – 

que é preciso explicar à categoria 
que a proposta dos golpistas é a 
mudança geral do sistema eco-
nômico e social até agora estru-
turado: “Isso se faz promovendo 

debates e informando de forma 
esclarecedora. Estamos perdendo 
tudo! É preciso participar dos de-
bates para entender por que isso 
está acontecendo”.

Já na agenda de lutas deste 
mês, os delegados sindicais de 
base aprovaram a participação 
no ato pela soberania nacional, 
no dia 3 de outubro, na porta da 
Eletrobras, às 11h (esquina da 
Avenida Presidente Vargas com 
a Avenida Rio Branco). A pre-
sença de Lula é esperada. 

A organização do ato é da 
CUT com outras centrais sindi-
cais, as Frentes Brasil Popular 
e Povo Sem Medo. O objetivo 

Ato na Eletrobras pela soberania nacional
é realizar um grande dia de luta 
pela soberania e pelas riquezas, 
destacando a importância da 
existência das empresas públicas 
para benefício do povo.

A previsão é que entre 13h e 
13h30 seja iniciada a caminhada 
pela Avenida Rio Branco até a Ave-
nida Chile, com posicionamento 
no quadrilátero das estatais, de 
frente ao prédio da Petrobras e do 
BNDES, onde estará Lula.

Algumas categorias, como 

bancários e trabalhadores da 
Cedae, farão mobilizações 
próprias na parte da manhã, 
e ao meio-dia vão se somar à 
concentração. Nesta mesma 
hora os companheiros do Mo-
vimento dos Atingidos por Bar-
ragens (MAB) estarão também 
se somando à manifestação, 
vindo em caminhada desde o 
Terreirão do Samba, onde esta-
rá sendo realizado o encontro 
nacional deles.

Kit sobre a entidade 
Os delegados receberam um kit contendo documentos sobre a estrutura organizativa do Sintufrj, 

que servirá de base para futuros debates. A atual diretoria do Sindicato também entregou aos presentes 
o informe de base da Fasubra sobre os encaminhamentos definidos na última plenária para auxiliar 
nas discussões nos locais de trabalho; a Prestação de Contas da Gestão 2015-2017 (Unidade na Luta), 
com o parecer Técnico do Conselho Fiscal; o Contrato Coletivo dos Empregados do Sintufrj e o Estatuto 
da entidade. 

Calendário de reuniões
Foi aprovada também uma agenda de reuniões do Conselho até dezembro deste ano. Os encontros 

de delegados sindicais de base serão mensais, no Espaço Cultural, nas seguintes datas:

26/10, às 10h – Pauta: posse da nova gestão do Sintufrj.
24/11, às 10h – Pauta a definir.
15/12, às 10h – Pauta a definir. 

Posse da nova direção
“para fortalecer politicamente 
a nova gestão”. Ficou decidido 
então que a posse se dará no dia 
26 de outubro, às 10h, no Espaço 
Cultural do Sintufrj. 

Mas foi mantido o ato de 
posse que já havia sido marcado 
para ocorrer no mesmo dia, no 
auditório do Centro Cultural Ho-
rácio Macedo (CCMN), às 14h.  

Foto: Renan Silva

DELEGADOS sindicais de base reunidos no Espaço Cultural do Sintufrj
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MANDATO 2015-2017

Resoluções da diretoria 
para encerramento da gestão

Este planejamento foi enviado às direções da Fasubra e da CUT, e à representante da Chapa 2 – Ressignificar. 

1- Jornada de lutas da Fasubra – Em cumprimento ao deliberado na última plenária da 
Federação, a direção fará os seguintes encaminhamentos:

 Realização de rodadas de reuniões setoriais no período de 22 a 29 de outubro para mobilizar a categoria a debater as resoluções da plenária, bem como participar das ações conjuntas 
a serem construídas com as demais entidades nos dias 28 e 29 de outubro.

 Convocar o Conselho de Delegados Sindicais de Base para instrumentalizar a luta e a mobilização para fortalecer os encaminhamentos da plenária da Fasubra. 
 Realização de forte campanha visual para ajudar na mobilização e denúncia deste governo golpista. 
 Realização de Assembleia Geral na primeira ou segunda semana de outubro para eleição dos delegados à plenária da Fasubra que ocorrerá no Rio de Janeiro.
 Se incorporar à campanha de apoio fi nanceiro aos sindicalistas demitidos pela UniRio. 

2 - Planejamento de encerramento do mandato – Embora nossa convicção e autoridade moral 
nos permita encerrar nosso mandato cartorial até o dia 15/11/2017, nossa gestão Unidade na 
Luta  entende que:

 Mesmo tendo recebido do Ressignifi car em 2012 o Sintufrj  fechado e com funcionários em recesso antecipado de fi m de ano, quando a categoria estava em plena atividade na UFRJ;
 Mesmo nossa gestão não tendo recebido do Ressignifi car em 2012 um relatório de gestão contendo a relação dos ativos, passivos e patrimônio do Sintufrj;
 Mesmo nossa gestão não tendo tido a recepção do Ressignifi car para se reunir e organizar a nossa posse em 2012, inclusive sem tempo hábil para registrar ata em cartório;
 Mesmo nossa gestão tendo recebido o Sintufrj com quase um milhão de dívidas e contratos de prestação de serviços não realizados, e que foram assinados durante o período eleitoral 

e que nos termos amarrou nossa gestão para continuar os pagamentos destes contratos dentro do nosso mandato, nossa direção debateu, refl etiu e aprovou, por unanimidade:
1- Antecipar a posse da nova Direção eleita para vinte dias antes do encerramento do nosso mandato.
2- Comunicar à Chapa vencedora que no período de 20 a 28/10 serão realizadas reuniões com equipes de trabalho para sanar as dúvidas sobre o relatório de gestão.
3- Que a Direção buscará cumprir todos os compromissos da carta-programa da gestão 2015/2017, as resoluções das reuniões de Direção e de instâncias da categoria.

3 - Processo eleitoral do Sintufrj  
Nossa Direção se orgulha de mesmo tendo sido maioria na assembleia geral que aprovou o Regimento Eleitoral, defendeu a manutenção da garantia democrática e equilíbrio da dispu-

ta mantendo a composição da comissão eleitoral paritária. Entretanto os fatos ocorridos durante o processo nos obrigam a repensar essa composição, pois a paridade impediu que decisões 
fossem deliberadas para corrigir falhas do processo, então vejamos: 

31- A chapa 2 – Ressignifi car cometeu irregularidade no processo eleitoral apresentando declaração falsa omitindo que dentre os candidatos tinha um integrante que exercia função 
gratifi cada na estrutura de poder da universidade, o que é extremamente proibido e que levaria à impugnação da chapa. Porém, sendo a comissão paritária, ao invés de cumprir o regimento 
se optou por garantir um prazo maior para renúncia da chefi a.

32- As chapas concorrentes optaram por desqualifi car o debate propositivo entre suas cartas-plataforma para se atacarem no campo pessoal e, pior: uma das chapas, mesmo tendo na 
sua composição a vice-presidente da CUT-RJ, optou por fazer uma campanha responsabilizando o Sintufrj pela perda dos 28,86%, quando sabem que este ato foi cometido pelo governo gol-
pista. Tal atitude poderá ter consequências graves para nossa entidade, pois novos ataques estão na gaveta deste governo golpista e a categoria novamente culpará a entidade por tais ataques.

33- Sabendo que a responsabilidade da organização e condução do processo eleitoral é dos integrantes que compõem a comissão eleitoral, a paridade na sua composição impediu 
que houvesse consenso ou posição de maioria para responder e/ou atender ao legítimo direito de questionamentos das chapas concorrentes em atendimento ao Regimento Eleitoral. Neste 
sentido caberá à direção encaminhar o que segue.

33. 1- Considerando que a Comissão Eleitoral não chegou a uma resposta de consenso e/ou de maioria sobre o pleito da chapa 3 pela recontagem dos votos, a direção resolveu acatar a 
recomendação do presidente da Comissão Eleitoral de acautelamento das urnas e listagens na sala cofre até o dia 29/9, dado os diferentes questionamentos das chapas concorrentes ao pleito. 

33.2- Embora a Direção cumpra sua obrigação estatutária de acautelamento das urnas e listagens do processo para garantir a transparência do processo eleitoral e permitir o legítimo 
direito da categoria de fazer quaisquer questionamentos futuros, a Direção aprovou, por unanimidade, que não disponibilizará os serviços jurídicos do Sintufrj para tal fi m, pois entende 
que a disputa da categoria deve se dar nos seus fóruns e instâncias estatutárias.

33.3- Embora a atual direção tenha enfrentado processo judicial promovido pela vice-presidente da CUT-RJ, Sra. Neuza Luzia Pinto, tentando impedir a nossa posse, aprovamos por 
unanimidade que, diferente deles, iremos garantir pleno exercício ao mandato a partir da data de posse, inclusive faremos consulta à chapa vencedora para indicar entre os dias 20 e 27 de 
outubro de 2017 qual a melhor data para efetivarmos sua posse.

4 - Atividades sindicais da gestão
 Retomar a festa das crianças dos sindicalizados constantes do cadastro da entidade na faixa etária de 0 a 11 anos de idade.
 Realizar o III Seminário de Formação e Integração Social do GT- Aposentados.
 Realizar reunião com os delegados sindicais de base convidando a representação da Reitoria para falar sobre o corte da insalubridade e periculosidade, bem como dar continuidade 

à  eleição dos delegados sindicais de base. 
 Publicar o relatório de gestão a ser disponibilizado para a categoria por meio de uma revista de prestação de contas do mandato. 
 Aplicar resolução da Direção para realizar avaliação e concessão da progressão dos empregados.
 Envio de uma delegação mínima ao Seminário Nacional dos Vigilantes levando em consideração os demais cargos não vigilantes que atuam na segurança e os convidados da Direção.

5 - Elaboração do relatório financeiro e prestação de contas
Em cumprimento ao art. 26, inciso V, a Direção aprovou, por unanimidade, a criação e/ou contratação de equipe profi ssional para elaborar tais relatórios até o dia 17/10/2017. 

6 - Dívida com a CUT-RJ
Reafi rmamos a posição da Direção no pedido formal encaminhado por ofício e que até o momento não obtivemos respostas.

7 - Agenda de negociação do contrato de plano de saúde
Resgatamos ofício encaminhado para o plano de saúde AMIL no qual avaliamos como importante que a próxima gestão se debruce sobre os problemas oriundos deste contrato, pois 

temos um crescimento grande dos danos ao património do Sintufrj quando não recebemos a taxa administrativa. Neste sentido a atual Direção aprovou, por unanimidade, que o processo 
de negociação de novas adesões ou não a esse plano deve levar em consideração o levantamento debatido em reunião geral dos usuários do referido plano. E para além disso, avaliamos 
que a negociação com essa empresa deve ser adiada para posterior à posse da nova Direção.
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HU

Congregação da Faculdade 
de Medicina reuniu-se no 
dia 27 de setembro para dis-

cutir a crise no Hospital Universitá-
rio (HU) e na Maternidade Escola 
(ME), unidades que apresentam 
problemas mais graves relaciona-
dos aos trabalhadores extraquadro. 
A vice-reitora Denise Nascimento 
participou da discussão.

Segundo o diretor da Facul-
dade de Medicina, Roberto Me-
dronho, dos 1.058 trabalhadores 
extraquadro, cerca de 700 são do 
HU e 200 da ME. “Isso motivou 
pautarmos o tema na Congrega-
ção, porque esse problema vai afe-
tar todas as unidades hospitalares, 
mas de forma agudíssima o HU e 
a Maternidade”, disse ele.

Ausência notada – “É 
fundamental que a Administra-
ção Central (do HU) esteja aqui, 
conversando com a gente. Sugiro 
que chamem o diretor (do HU) em 
outra ocasião. O momento é de 
diálogo. Esta é uma luta conjunta 
interna”, afirmou o conselheiro 
Antônio Ledo, propondo um “pacto 
de unidade”. O diretor do HU, Edu-
ardo Côrtes, retornava de viagem 
internacional e não conseguiu 
chegar a tempo.

 
Relação de problemas 
Gil Salles, professor de Clínica 

Médica, enumerou alguns proble-
mas do HU, como as condições 
de enfermarias e o dramático 
desabastecimento de materiais e 
medicamentos. “Precisamos de me-
didas urgentes. O HU é o principal 
problema”, disse ele.

Vera Pannain, chefe do Depar-
tamento de Patologia da Faculdade 

Mais uma comissão vai 
discutir a crise da unidade 
Desta vez, a proposta partiu da Congregação da Faculdade de Medicina. Os problemas 
do HU são o tema, nesta segunda-feira, dia 2, do Conselho de Coordenação do CCS 

de Medicina, chamou atenção para 
o fato de que a reunião chegava 
ao fim sem definir uma medida 
concreta ou diretriz. “É angustiante 
ver essa situação. Não dá para 
continuar”, disse, citando, como 
exemplo, comunicado do Serviço 
de Patologia do HU sobre o não 
processamento de exames por falta 
de material, e o caso de profissionais 
que têm comprado com recursos 
próprios o material necessário para 
realizar seu trabalho. “Por gentile-
za, senhores, vamos pensar medidas 
urgentes para ontem”, apelou.

Resoluções 
A vice-reitora Denise Nasci-

mento propôs a formação de uma 

comissão formada por professores 
da Faculdade de Medicina, chefes 
de serviço no HU e a Reitoria, para 
acompanhar as questões expostas 
sobre a unidade hospitalar. E se 
dispôs a estar presente em sessão 
da Congregação que discutisse o 
HU como pauta única. 

O coordenador-geral do Sintu-
frj Francisco de Assis lembrou que 
a comissão aprovada no Conselho 
de Centro do Centro de Ciências 
da Saúde (CCS), na sessão do dia 
18 de setembro, para encontrar 
soluções coletivas para a crise do 
HU, não fez nenhuma reunião. Ele 
cobrou o compromisso das partes 
envolvidas. 

O diretor da Faculdade de 

Medicina, Roberto Medronho, fez o 
encaminhamento final. Ele expli-
cou que, tendo em vista a agudeza 
da crise do HU, a Congregação 
estava propondo à comissão, com 
inclusão de docentes da Medicina, 
chefes de serviço do HU e a Reitoria, 
atuar junto à direção do hospital.  
“Para que juntos com o diretor 
HU possamos aprofundar uma 
relação direta e parceira tentando 
entender e construir uma solução 
rápida para a crise pela qual passa 
nosso hospital”.

Técnicos e alunos  
na comissão
Francisco de Assis reivindicou 

a participação nessa comissão de 

representantes do corpo técnico-
-administrativo e de alunos do 
HU. O colegiado aprovou o pleito. 

Crise no HU já é tema de discussões há tempos 
De acordo com levantamento 

feito pela Reitoria em maio deste 
ano, trabalham no HU os seguin-
tes profissionais extraquadro: 
97 médicos, 29 auxiliares de 
enfermagem, 124 técnicos em 
enfermagem, 29 enfermeiros e 
186 assistentes e auxiliares de 
administração.

Na Maternidade Escola, 
ainda segundo levantamento 
da Reitoria, entre os extraqua-
dro há 48 médicos, 45 técnicos 

de enfermagem, 24 enfermeiros 
e 55 assistentes e auxiliares de 
administração. 

Essas informações foram 
divulgadas no Conselho Universi-
tário (Consuni) em maio, durante 
exposição feita pelas unidades de 
saúde da UFRJ, e foram publicadas 
no Jornal do Sintufrj, edição nº 
1202. 

Nesse Consuni, a direção do HU 
informou que a unidade contava 
com 676 extraquadro; que 408 

profissionais estavam aptos a 
se aposentar e que a unidade se 
ressentia pela falta de reposição 
de 208 aposentadorias. Além disso, 
o diretor denunciou o profundo 
déficit de pessoal, a necessidade 
de investimentos e o quadro de 
dificuldades financeiras: “Não 
podemos mais continuar do jeito 
que estamos”, declarou na sessão 
Eduardo Côrtes. 

No Conselho Universitário 
do dia 14 de setembro, o diretor 

do HU informou não ter como 
pagar os extraquadro (diante do 
informe de que a Reitoria não 
repassaria recursos para esse fim 
entre outubro e dezembro deste 
ano). “Não posso pegar dinheiro 
do SUS para pagar extraquadro”, 
anunciou no colegiado Côrtes, 
acrescentando que houve retenção 
de R$ 1,2 milhão de recursos do 
SUS. O diretor entregou planilha 
naquela mesma semana à Reito-
ria e apontou déficit de material 

(inclusive medicamentos) da 
ordem de R$ 3,2 milhões.

No Conselho de Centro do 
CCS, no dia 18 de setembro, 
Miriam Maia, diretora-geral 
substituta do HU, reiterou: “Es-
tamos alertando há muito tempo 
que não teríamos condições 
de arcar com o pagamento de 
extraquadro”, e ainda fez outro 
alerta: “O déficit do hospital es-
tava comprometendo aquisições 
necessárias”.

CONGREGAÇÃO propõe comissão com docentes da Medicina, chefes do HU e a Reitoria

ASSIS garante a participação 
da categoria na comissão

Fotos: Renan Silva
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HU

Dezenas de médicos-residentes 
do Hospital Universitário realiza-
ram manifestação na manhã do 
dia 28, no hall da Reitoria, para 
cobrar segurança para a região 
que circunda a unidade hospitalar. 
Eles pretendiam se posicionar no 
Conselho Universitário, mas a ses-
são foi adiada devido à ocupação 
dos estudantes no segundo andar 
do prédio, onde funciona o salão 
de reuniões dos órgãos colegiados 
superiores. 

Os manifestantes também 
pretendiam ser recebidos pelo 
reitor Roberto Leher, mas foram 
informados de que ele não se en-
contrava em seu gabinete, sendo 
recepcionados pelo prefeito Paulo 
Mário. Os estudantes cobraram 
medidas urgentes contra a falta 
de segurança, apontando dados 
alarmantes, como a frequência 
de sequestros relâmpago na região 
(segundo eles, foram 10 casos em 
menos de sete meses, muitos não 
notificados). 

Residentes querem segurança no entorno do HU
Uma das últimas ocorrências 

próximas ao HU, bandidos arma-
dos de fuzis sequestraram dois 
trabalhadores no estacionamento 
ao lado da unidade (eles foram 
soltos logo depois em comunidades 
próximas). Ainda segundo os estu-
dantes, um mensageiro levou um 
tiro de raspão na mesma semana.

Reivindicações  
Eles cobraram providências da 

Reitoria e criticaram a informação 
de que o policiamento na região do 
HU é baseado em estatísticas. “Es-
tão esperando mais três sequestros 
para ter efetivo?”, questionaram. 

O prefeito Paulo Mário disse 
que a manifestação era legítima, 
explicou as dificuldades com 
pessoal e com recursos para a 
manutenção da vigilância patri-
monial e informou que já esteve 
em algumas reuniões com a 
Secretaria de Segurança Pública 
tratando do tema segurança no 
campus do Fundão. 

Por fim, o prefeito pediu que 
os estudantes encaminhassem o 
abaixo-assinado (destinado à Rei-
toria) à Prefeitura Universitária, e 
prometeu agendar outra reunião 

na Secretaria de Segurança e com a 
participação de uma representação 
dos residentes.

Os estudantes informaram 
que iriam levar a reivindicação 

ao Conselho de Centro do Centro 
de Ciências da Saúde (CCS), na 
segunda-feira, dia 2, e também 
à próxima sessão do Conselho 
Universitário.

RESIDENTES no segundo andar da Reitoria com o prefeito Paulo Mário

SEGURANÇA

Fotos: Renan Silva

Recuo 
A proposta, segundo Medro-

nho, seria alocar três alunos no 
hospital municipal por seis sema-
nas em sistema de rodízio a partir 
de janeiro de 2017, e que isso não 
representaria o esvaziamento do 
HU. Mas, diante da repercussão 
negativa, a decisão foi suspensa. 

O diretor explicou que a me-
dida também foi suspensa devido 
a uma reivindicação justa dos 
estudantes: a ausência de profes-
sores para acompanhar o estágio. 
Portanto, diante da dificuldade, o 
Conselho Departamental suspen-
deu a orientação.

Mas Medronho lamenta que 
a carta dos estudantes tenha sido 
dirigida somente para o reitor e 
não também para ele, que deu 
voz aos estudantes no Conselho 
Departamental. O diretor disse que 
só soube do documento depois que 
tudo estava resolvido.

Direção emite nota
A direção da unidade acadêmi-

ca emitiu uma nota sobre o ocor-
rido, na qual, segundo Medronho, 
“deixamos claro que a Faculdade 
de Medicina considera crucial o 
pleno funcionamento do Hospital 
Universitário Clementino Fraga 

Faculdade de Medicina mantém 
internato no Fundão 
Diretor da unidade acadêmica propôs união contra a crise do Hospital Universitário

Filho, porque achamos que é um 
local adequado para formarmos 
médicos de excelência”.

A nota explica que a Faculdade 
de Medicina reafirma compromis-
so em prol do pleno funciona-
mento do HU como solução mais 
adequada e definitiva para manter 
a formação de excelência de seus 
alunos, mas que a grave crise 
do hospital, com metade de seus 
leitos desativados, está afetando o 
desenvolvimento das habilidades 
dos futuros médicos. Por isso, 
“a faculdade estava procurando 
novos cenários complementares ao 
HU para o treinamento de nossos 
alunos, até uma solução definitiva 
da crise”. 

Medronho informou que a 
discussão a respeito dessa questão 
será mais aprofundada no futuro: 
“Discutiremos internamente com 
alunos e docentes e, caso ache-
mos que há possibilidade, com a 
qualidade necessária e supervisão 
diária, faremos este rodízio. Mas 
por ora está suspensa a medida”.

União contra a crise 
Roberto Medronho defende 

ser preciso exigir do governo 
federal solução urgente para o 
grave problema dos hospitais 

da UFRJ, em especial o Hospital 
Universitário. “Acho que todos 
têm que unir esforços para que 
possamos, de forma autônoma, 
dar conta da grave crise. Do 
ponto de vista concreto, nem 
mesmo a solução proposta pelo 
governo no curto prazo (a Eb-
serh, que também foi criticada 
na carta dos estudantes) não 
será implementada com a crise 
política, econômica e ética 
(atual). Certamente durante 
esse atual governo nada será 
feito para solucionar a crise de 
nossos hospitais”, disse o diretor.  

“Precisamos encontrar solu-
ções criativas e inovadoras junto 
com as direções (das unidades 
hospitalares da UFRJ). A briga 
entre nós não interessa. A UFRJ 
enfrenta vários problemas, to-
dos graves, mas o primeiro são 
nossos hospitais e, em primeirís-
simo lugar, o HU. Em segundo, a 
assistência estudantil. O grau de 
sofrimento de servidores docen-
tes e técnicos-administrativos, e 
dos alunos (no HU), passou de 
todos os limites. E a responsabi-
lidade é do governo federal, que 
deve prover de pessoal e recursos 
as unidades hospitalares”, disse 
Medronho. 

O diretor da Faculdade de Medicina, Roberto Medronho, 
se posicionou sobre a carta aberta dos alunos do 11º período 
enviada à Reitoria (que repercutiu na grande imprensa), na 
qual criticam a orientação da direção da unidade acadêmica 
para que fizessem internato no Hospital Municipal Evandro 
Freire, sob justificativa de que o Hospital Universitário da UFRJ 
(HU) estava com poucos leitos.  

Medronho justificou a decisão dizendo que são cerca de 
300 internos para serem alocá-los em leitos hospitalares e 
que, embora a prioridade seja o HU e os demais hospitais da 
UFRJ, há necessidade de outros cenários para a prática dos 
estudantes. Ainda de acordo com o diretor, o Hospital Evandro 
Freire já é campo de estágio para os alunos da Faculdade de 
Medicina da universidade há mais de um ano.

ROBERTO
Medronho
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Campanha estimula empoderamento das mulheres com câncer de mama

Em sua décima edição, a 
campanha nacional Ou-
tubro Rosa deste ano ob-

jetiva conscientizar as pacientes 
com câncer, bem como seus fa-
miliares, amigos e colegas, sobre 
a importância de munir-se de 
informação e participar ativa-
mente da tomada de decisões no 
enfrentamento da doença. O lan-
çamento oficial da campanha foi 
no 4º Congresso Brasileiro Todos 
Juntos Contra o Câncer, dia 27 
de setembro, em São Paulo. No 
Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, 
a partir de 3 de outubro, terá a 
iluminação rosa, para celebrar a 
campanha.

Sob o mote “#PacientesNo-
Controle – Atitude Exige Cora-
gem”, a ação da Federação Brasi-
leira de Instituições Filantrópicas 
de Apoio à Saúde da Mama (Fe-
mama) chama a atenção tam-
bém para a necessidade de co-
nhecer os direitos que garantem 
acesso ao diagnóstico e ao trata-
mento. A Femama foi a primei-
ra instituição a trazer o Outubro 
Rosa de forma organizada para 
o Brasil, em 2008, com ações em 
diversas cidades do país, em par-
ceria com ONGs associadas. Ago-
ra, aproveitando o Outubro Rosa, 
a instituição encabeça mobiliza-
ção on-line para aprovação de 
projetos de lei que garantam os 
direitos das mulheres acometidas 
pela doença.

Mobilização
A Femama é uma entidade 

sem fins econômicos que concen-
tra uma rede de 70 instituições 
ligadas à saúde da mama, pre-
sentes em 19 estados brasileiros 
e Distrito Federal, representando 
mais de 1 milhão de cidadãos. A 
instituição atua na articulação de 
uma agenda nacional única para 
influenciar a formulação de polí-
ticas públicas de atenção à saúde 
da mama. Eleita membro titular 
do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS), a Femama tem direito a 
voto nas pautas propostas pelo 
CNS, que, posteriormente, se con-
vertem em recomendações para o 
ministro da Saúde na condução e 
formulação de políticas públicas.

Dentre as ações organiza-
das pela Femama para o mês de 
outubro e que fazem parte da 
campanha #PacientesNoControle, 
está uma mobilização on-line 
solicitando que projetos de lei em 
tramitação na Câmara dos Depu-
tados relativos ao acesso ao diag-
nóstico e tratamento do câncer 
tornem-se direitos efetivos para 
milhares de pacientes oncológi-
cos no país. Alguns dos projetos 
tramitam há anos sem desfecho. 

Projetos
Neste pacote está um projeto 

de lei que determina a realização 
do diagnóstico em até 30 dias no 
Sistema Único de Saúde (SUS), 
prazo que consiste no período 
entre a suspeita do câncer até sua 
confirmação em biópsia. “Quan-
do identificado cedo, as chances 
de cura do câncer de mama po-
dem chegar a 95%; porém, atual-
mente não há nenhuma regula-
mentação neste sentido”, declara 
a presidente voluntária da Fema-
ma, Maira Caleffi.

Também consta do pacote o 
projeto de lei a respeito da inclu-
são de testes que apontem muta-
ção nos genes BRCA1 e BRCA2 no 
SUS, capazes de avaliar a predis-
posição ao câncer de mama em 
mulheres com alto risco para 
a doença, permitindo medidas 
preventivas. Hoje, esses exames 
estão disponíveis somente na rede 
privada, e o acesso a eles ainda 
ocorre de forma limitada.

Caminhadas
Além da mobilização on-line, 

organizações não governamen-
tais (ONGs) associadas à Femama 
em todo o país farão caminhadas 
em suas cidades para conscienti-

zar e mobilizar para o câncer de 
mama. As caminhadas devem se 
concentrar principalmente no 
dia 29 de outubro, repercutindo a 
campanha #PacientesNoControle 
em diversas regiões do Brasil.

Estatística 
Segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), o 
câncer da mama é o tipo de cân-
cer que mais acomete as mulhe-
res em todo o mundo, incluindo 
o Brasil, onde o câncer de mama 
apenas perde para o câncer de 

pele não melanoma. O câncer 
de mama mata por ano aproxi-
madamente mais de 15 mil bra-
sileiras, e, no mundo, mais de 
40 mil, dentre os 200 mil novos 
casos anuais. 

Hoje, quase 50% das pacientes 
atendidas pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) descobrem o câncer 
em estágio metastático, ou seja, 
quando há poucas chances de 
cura. Este ano o Instituto Nacio-
nal do Câncer (Inca) estima que 
serão diagnosticados aproxima-
damente 60 mil novos casos.

Conheça seus direitos
Existem leis para proporcio-

nar padrões mínimos de assistên-
cia à saúde aos pacientes, como 
o início do tratamento em até 60 
dias, a reconstrução mamária 
imediata após a mastectomia e 
o atendimento multiprofissional 
no SUS, além de benefícios refe-
rentes a aposentadoria, impostos, 
entre outros. Conheça todos eles 
na cartilha preparada pela Asso-
ciação Brasileira de Portadores de 
Câncer (AMUCC), da Femama, 
em Florianópolis (SC).

Outubro Rosa. Cuide-se!

O empoderamento das mu-
lheres em relação ao câncer de 
mama tem trazido autoestima e 
superação no que se refere à re-
constituição e ao convívio com 
a perda dos seios. Há aquelas 
que optam pela reconstrução 
através de cirurgia plástica e 
aquelas que optam por fazer 
tatuagens.

Atualmente, mais e mais 
mulheres têm escolhido tatuar 
em vez de reconstruir as mamas. 
Uma tatuagem que se tornou vi-
ral na internet foi a da autralia-
na Alison Habbal, com mais de 
23 mil likes no Instagram e foi 
compartilhado em várias contas 
dedicadas a tatuagens. 

Alison, que vive em Sydney, 
na Austrália, tinha 36 anos 
quando descobriu o tumor. Ela 
sabia que, além de uma boa 

Tatuagens promovem autoestima
parte do cabelo, também perderia 
o mamilo e ficaria com grandes 
cicatrizes no peito após a mastec-
tomia. Mas a ideia da reconstru-
ção não a atraía. “Eu não queria 
um falso mamilo feito com um 
pedaço de carne. Então, pensei 
fazer uma tatuagem”, disse em 
entrevista à BBC.

Ela se submeteu, durante 13 
horas de trabalho, a intenso pro-
cedimento em áreas dolorosas e 
sensíveis. Os comentários na in-
ternet são, na grande maioria, po-
sitivos e, quando alguém, muitas 
vezes um homem, pergunta onde 
está o mamilo, outros respondem 
contando a história por trás da 
tatuagem. Em seu depoimento, a 
australiana disse que o que mais a 
incomodou em relação ao câncer 
de mama foi a falta de recursos 
para as sobreviventes com menos 

de 40 anos de idade. “Não há 
muitas redes de apoio para mu-
lheres jovens”, declara.

Michelle Cole, de 42 anos, 
teve um câncer agressivo e foi 
obrigada a remover os seios. 
Após a cirurgia, ela teve recons-
truídas as mamas, e também fez 
uma tatuagem, inspirada em 
outras tatuagens em mulheres 
que passaram pelo mesmo pro-
cesso. Foi feita, então, uma es-
pécie de top de renda na região. 
Este ano Michelle comemora o 
quinto aniversário de sua mas-
tectomia bem-sucedida que 
a ajudou a vencer o câncer de 
mama. “As pessoas descobrem 
que tenho uma tatuagem, não 
um sutiã. É um pouco diferente 
e uma ótima maneira de ce-
lebrar meus seios, cinco anos 
após o câncer”, testemunha.

No Brasil, no Rio de Ja-
neiro, o tatuador Beto Tattoo 
criou e promove, sem qualquer 
apoio financeiro ou institu-
cional, a campanha Redese-
nhando sua Alegria, pela qual 
se propõe a tatuar mamilos em 
pacientes submetidas a mas-

Rio tem tatuador que promove a campanha 
tectomias e que não têm como 
pagar pela correção. A tatuagem 
é quase imperceptível, se con-
funde com mamilos reais, pois 
o tatuador desenvolveu técnica 
própria juntando 3D ao desenho, 
que permite uma aproximação 
das texturas e cores dos mamilos 

e aréolas de cada tipo de pele. 
Ele é procurado por mulheres 
de outros estados e fora do Bra-
sil. O tatuador também é muito 
requisitado por oncologistas e 
cirurgiões plásticos para corri-
gir imperfeições causadas pela 
doença.

MULHERES têm preferido tatuar a reconstruir as mamas 
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ÚLTIMA PÁGINA

Exército serve para tudo, menos 
proteger quem vive na Rocinha

Por Geovani Martins, 26 anos, escritor e morador da Rocinha
uando vi os tanques de guerra entrando no morro, não pude deixar de pensar no verão, 
40ºC na sombra, a gente sem água por mais de uma semana, tendo muitas vezes que 
chegar do trabalho e procurar forças pra buscar água no poço ou numa fonte pra tomar 
banho, fazer comida, lavar a louça. Nos dias sem luz, aquele calor, aquele suor, o ventila-

dor parado, o medo de estragar a comida na geladeira. Naquele menino de dez anos que começa 
a flertar com o tráfico enquanto a mãe está no trabalho. Naquele projeto de futebol, surfe, judô, 
teatro, música, entre tantos outros, interrompido pela falta de recursos. Fiquei pensando. Nessas 
horas, onde é que esteve o Governo do Estado do Rio de Janeiro?

Uma coisa é certa, já estamos acostumados a nos virar por conta própria. A arquitetura do 
morro, desde os becos, vielas e escadas, até as casas, igrejas, mercados, é a maior prova disso. 
Aquele vizinho que te empresta uma tomada pra ligar a geladeira e preservar seus alimentos, 
aquela vizinha que te avisa que está caindo água e faz questão de lembrar que não se pode esque-
cer de encher os baldes; mostram que, apesar de tudo, não estamos sozinhos.

Os tanques de guerra subindo, os caveirões passando, continuei pensando: o que realmente 
motivou essa ação militar tão repentina? Vieram várias respostas na cabeça: o fato da Rocinha 
estar no caminho entre Gávea e São Conrado, entre São Conrado e Barra, o Rock in Rio, os alunos 
da Escola Americana, do Teresiano, da Escola Parque sem aula, a PUC fechada, o circo televisivo 
batizado pelos próprios jornalistas de cobertura completa, enfim, muitas coisas, mas em momen-
to algum cheguei a pensar que pudesse ser em defesa do morador.

Até porque, qualquer um com um pouco de boa vontade pode perceber que uma ação militar 
convocada assim, de uma hora pra outra, sem nenhuma estratégia desenvolvida, e que usa como 
braço armado soldados que não conhecem a geografia do lugar e tampouco a dimensão do con-
flito em que estão se metendo, pode servir pra tudo, menos pra proteger o morador.

Nessas horas, é impossível não lembrar da UPP ocupando o morro. No BOPE metendo o pé na 
nossa porta, revirando tudo, perguntando onde é que arrumamos dinheiro pra comprar nossas 
coisas, exigindo nota fiscal. Tudo isso por nada, já que a quantidade de armas e drogas apreendi-
das nesse período foi baixa, e não demorou muito pro tráfico recuperar a mesma força de antes.

Esse filme está se repetindo agora mesmo. Com o menino de treze anos recém-chegado do 
Nordeste, que teve a casa invadida por policiais logo depois da mãe sair pro trabalho, e não saben-
do responder a tantas perguntas acabou com o braço quebrado. Com os muitos moradores que 
enviaram fotos para a página Rocinha em Foco, denunciando a ação dos policiais, mostrando 
suas portas arrombadas, suas casas todas reviradas.

E em meio a tudo isso, ainda somos obrigados a ver, no espaço virtual que usamos pra nos 
atualizar e de certa forma cuidarmos uns dos outros, pessoas (a grande maioria utilizando um 
perfil fake) xingando esses moradores, dizendo que querem denunciar os policiais militares mas 
não querem denunciar os traficantes. Sim, chegamos ao ponto em que grande parte da popu-
lação acha supernatural comparar a segurança pública com o crime organizado. Ninguém que 
aponta o dedo tem ideia de como dói ter os direitos violados, passar os dias ouvindo a bala cantar, 
carregar essa sensação de impotência, e ainda por cima sair como culpado.

Já que comecei a falar dos comentários que recebemos de fora, não posso deixar passar batido 
a cobertura ostensiva da televisão, que conseguiu passar um dia inteiro sem nos dar nenhuma 
informação relevante e ainda fez questão de lembrar a todo momento o quanto estavam sofrendo 
os cariocas que precisavam passar por aquele pedaço da cidade. O nosso pedaço de cidade.

Nesse mesmo dia em que os tanques de guerra entraram na Rocinha, vi na internet uma 
matéria de um jornal português sobre a Cia Marginal, grupo de teatro formado no Complexo da 
Maré, onde destacavam a seguinte frase: A violência está no mundo. Não nas favelas. Nada pode 
ser mais simples: é impossível separar as favelas do mundo, esquecer que elas fazem parte de uma 
cidade, estado, país, é impossível ignorar seus contextos e tudo o que aconteceu até chegar nesse 
momento. No entanto, lembrando-me de tudo o que disse o governador, o chefe de segurança 
pública, os jornalistas na televisão, os fakes com fotos de militares, concluí que é exatamente isso 
o que estão tentando fazer desde sempre. Separar a favela do mundo.
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