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Sindicato mostra à 
Reitoria que VBC não 
pode ser cortado
Página 2

26% continuam na folha de pagamento
Se votar,
não volta!

Confirme  os parlamentares 
da bancada do Rio que amea-
çam votar a favor da reforma 
da Previdência na Câmara em 
fevereiro. No site do Sindicato, 
uma ferramenta digital permite 
a você enviar mensagem aos 
parlamentares. Página 8

Caravana da 
Democracia

Sindicato se integra à mobilização do 
país em defesa da democracia. Caravana irá 
a Porto Alegre acompanhar o julgamento do 
ex-presidente Lula no dia 24 de janeiro. Na 
quinta-feira, dia 18, o Sintufrj organizará o 
evento "Democracia em Xeque!", no audi-
tório da Coppe - G122, no Centro de Tecno-
logia. Durante o painel, que terá a presença 
de convidados, serão feitas inscrições para 
a caravana ao Rio Grande do Sul. Página 3

Extraquadro: 
garantias de 
regularização
de salários
Página 6

Jurídico ganha nova 
dinâmica 
Página 3

HUCFF. Comissão que avalia programas de residência médica no Hospital Universitário visitou a unidade. Páginas 4 e 5

Milhares notificados do corte da insalubridade
Cerca de 5 mil funcionários da 

UFRJ estão sendo notificados do corte 
do adicional de insalubridade. Quase 
três mil são funcionários do HUCFF. Já 
este mês, 15 trabalhadores ficarão sem 
o adicional. 

O Sintufrj entrou com mandado 
de segurança para garantir a todos os 
notificados o direito de recorrer do corte. 
O Sindicato contratará um médico do 
trabalho e/ou engenheiro de segurança do trabalho para 
garantir apoio técnico que permita às centenas de técnicos 
atingidos apresentar um contralaudo. 

Essa história começou em 2008, quando o Tribunal de Contas 

da União (TCU) publicou um acórdão 
modificando normas anteriores e criando 
novas normativas para enquadrar o tra-
balho em condições insalubres. 

Em 2015, o TCU voltou à carga. 
Até que em março de 2017 o tribunal 
determinou que a UFRJ mandasse fazer 
perícias, o que está resultando nessas 
notificações. Ou seja, desde março foi 
criada uma situação adversa para mi-

lhares de trabalhadores sem que a Reitoria, que nunca contesta 
atos federais, e a antiga direção do Sintufrj tomassem qualquer 
tipo de providência para proteger funcionários de danos a que estão 
expostos. Lamentável.

Página 2
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DOIS PONTOS

 Em novembro, 
fomos informados 
pela Reitoria que 
a UFRJ não estava 
conseguindo cadas-
trar a rubrica dos 

26,5% no novo módulo de cadastramento 
das ações judiciais criado pelo Ministério 

26% continua na folha de pagamento
do Planejamento. 

Como o prazo para que esse cadastra-
mento fosse feito ia até fevereiro, a conclu-
são foi que os 26,5% sumiram dos nossos 
contracheques já no pagamento de fevereiro 
que sai em março.

 A boa notícia é que o prazo para o 
cadastramento no novo sistema (deixará de 

Diante da amea-
ça de cortes do Venci-
mento Básico Com-
plementar (VBC) 
e do Vencimento 

Pessoal Nominalmente Identificado 

28%: nova linha de ação
Como soube-

mos de forma drás-
tica, em fevereiro 
de 2017 os 28% 
– direito que rece-
bíamos por força 

de ação judicial com decisão transitada 
em julgado – foram arrancados de nossos 
contracheques.

Para tentar recompor a situação, 
somente em junho o assessor André Viz 

entrou com mandado de segurança, que 
acabou indeferido em novembro de 2017. 

Até o momento, a linha de ação para 
buscarmos o retorno dos 28% na Justiça 
tem sido ancorada no direito de nossa 
defesa individual. A partir de agora, a atual 
diretoria do Sindicato vai abrir outra linha, 
que terá como orientação atacar o parecer 
de força executória da Advocacia-Geral da 
União, documento que serviu de base para 
o governo mandar cortar os 28%.

O  S in tu f r j 
vai entrar com 
mandado de se-
gurança para 
garantir a todos 

os notificados o direito de recorrer do 
corte do adicional de insalubridade na 
remuneração dos trabalhadores que 
recebem o subsídio. 

A Pró-Reitoria de Pessoal está noti-
ficando cerca de três mil trabalhadores 
que serão prejudicados com a medida. 

Insalubridade: cortes
Já a partir de fevereiro, 15 funcionários 
ficarão sem esse adicional. 

A situação foi criada a partir de um 
acórdão do Tribunal de Contas da União 
sobre insalubridade. O último acórdão 
do TCU sobre o assunto foi publicado, 
vejam vocês, ainda em março de 2017. 

Além do mandado de segurança, o 
Sindicato está contratando médico e/
ou engenheiro de segurança do trabalho 
para cuidar tecnicamente da questão na 
elaboração de um contralaudo.

(Mais informações em matéria de capa)

Sindicato mostra à Reitoria que VBC e VPNI não podem ser cortados

ser Sicaj para ser AJ) foi estendido até julho. 
Isso quer dizer que o risco de o percentual 
sair dos nossos contracheques já no próximo 
mês está afastado.

  A diretoria do Sintufrj, no entanto, defende 
que a rubrica não deva ser cadastrada como 
ação judicial, porque recebemos os 26,5% por 
ato administrativo. 

  Nesse sentido, a diretoria quer aproveitar 
este prazo até julho para construir um instru-
mento jurídico que prove a correção de nossa 
posição e mostre à UFRJ que não tem sentido o 
cadastramento da rubrica no sistema de ações 
judiciais do Ministério do Planejamento.

A luta é por manter os 26,5 % definitiva-
mente nos nossos contracheques.

(VPNI), a direção do Sintufrj procurou a 
Administração da UFRJ para neutralizar a 
intenção. Munidos de certeza e documen-
tos, dirigentes sindicais provaram, não 
sem muito custo, que o VBC e o VPNI estão 
garantidos por acordos de greve assinados 

em 2012 e 2015.  “A Administração da 
UFRJ entende que não há parcelas a serem 
absorvidas a partir da folha de janeiro 
de 2018, oriundas de acordos de greve da 
categoria e consagradas em acordo entre 
o governo e a Fasubra”, reconheceu o 

pró-reitor de Pessoal, Agnaldo Fernandes.
O cerco aos direitos dos técnicos-

-administrativos é crescente. A atitude é 
ficar atento e forte, para neutralizar ações 
cotidianas que possam prejudicar a cate-
goria. Temos que ficar ligados.

Paulo Henrique Rodrigues 
dos Santos, conhecido como PH, 
morreu, aos 61 anos, no dia 4 de 
janeiro. Natural de Araguari-MG, 
Santos deixa familiares e muitos 
amigos. 

Embora o companheiro fosse 
integrante de um grupo com visão 

GRANDE PERDA

Paulo Henrique, ex-coordenador da Fasubra
diferente da orientação política 
que hoje conduz o Sintufrj, reco-
nhecemos o valor desse militante, 
que dedicou parte de sua vida às 
boas causas da categoria e lutou 
por um país mais justo.

Paulo Henrique foi coorde-
nador-geral da Fasubra Sindical 
durante quatro gestões, de 2002 
a 2004, de 2004 a 2006, de 2009 
a 2011 e de 2012 a 2014, e co-
ordenador jurídico na gestão de 
2006 a 2008. Lutou em defesa 
de melhores condições de vida, 
de salário, de trabalho, e em 
especial por uma universidade 
pública, gratuita e autônoma. 

Nosso companheiro partici-
pou ativamente do processo de 
construção do Plano de Carreira 
dos Cargos Técnico-Administra-
tivos em Educação (PCCTAE), 
no âmbito das instituições 
federais de ensino vinculadas 

ao Ministério da Educação (Lei 
11.091/05). 

PH era lotado na Univer-
sidade Federal de Uberlândia 
(UFU), em Minas Gerais. O 
técnico-administrativo militou 
por 28 anos no Sindicato dos 
Trabalhadores  Técnico-Ad-
ministrativos em Instituições 
Federais de Ensino Superior 
de Uberlândia (SINTET-UFU).  
Ingressou na Universidade Fe-
deral de Uberlândia em 1977, 
aos 20 anos, e iniciou a parti-
cipação no movimento sindical 
em 1985, ajudando a fundar o 
SINTET-UFU em 1990.Também 
militou pela Central Única dos 
Trabalhadores (CUT). 

Paulo Henrique fará uma 
grande falta ao movimento dos 
trabalhadores técnico-adminis-
trativos em educação. Compa-
nheiro Paulo Henrique, presente! Informações: 3194-7123

Foto: Internet
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BRASIL

N o v o s 
critérios fo-
ram adota-
dos para a 
c e s s ã o  d o 
Espaço Cul-

tural. Não será mais cobrado o valor de 

Jurídico: atendimento diário
M u d o u  a 

dinâmica na 
á r e a  t r a b a -
lhista e cível 
de assistência 
aos associados: 

acabou o regime de plantões, e o atendi-
mento passou a ser feito sem agendamento 
diário, de segunda a sexta-feira, das 9h 
às 16h30.

Na Praia Vermelha, o atendimento da 
área cível é de 15 em 15 dias, e deve-se 

Diagnóstico das finanças

A direção do Sintufrj está realizando uma perícia contábil. O 
objetivo é fazer um diagnóstico das questões contábeis do Sindicato 
para apresentar à categoria a situação financeira da entidade. 

Uma pesquisa está sendo elaborada pela direção do Sintufrj 
com o objetivo de conhecer melhor o perfil da categoria, suas ex-
pectativas e o que espera da entidade sindical. Esse levantamento 
é essencial para a definição de políticas e ações que aproximem 
cada vez mais o Sindicato de suas bases.

Pesquisa em busca do perfil

Obras na sede

Será realizada uma adequação do espaço físico na sede do 
Sintufrj. O objetivo é melhorar as condições de funcionalidade e 
conforto para o atendimento do sindicalizado. 

Espaço Cultural sem cobrança
R$ 260,00 para a limpeza. O sindicalizado 
receberá o local limpo, responsabilizando-
-se por entregá-lo limpo. O cheque-caução 
no valor de um salário mínimo deve ser 
do sindicalizado. O mesmo associado só 
poderá solicitar o espaço para uso duas 
vezes por ano.

ligar para a subsede (2542-9143, das 8h 
às 16h) para fazer o agendamento. Para 
a área trabalhista, o atendimento será 
realizado na última segunda-feira do mês,  
com marcação prévia pelo mesmo telefone.

Em Macaé, o atendimento para as áreas 
cível e trabalhista continua de 15 em 15 dias, 
a partir da primeira semana após o carnaval.

Em Xerém também haverá atendimento. 
Para comunicação com o Departa-

mento Jurídico do Sintufrj, o novo e-mail 
é dejur@sintufrj.org.br.

tarefa dos movimentos 
sociais e sindicais é a 
defesa da democracia. 

O julgamento do recurso do 
ex-presidente Lula no Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região 
(TRF-4) será em 24 de janeiro, 
em Porto Alegre (RS), e crescem 
as manifestações de apoio, pois 
se avalia que essa ação tem 
como objetivo impedir sua can-
didatura e aprofundar o ataque 
à democracia e aos direitos dos 
trabalhadores. O Sintufrj está se 
integrando a esse movimento. 
Essa foi a principal decisão da 
reunião do Conselho de Delega-
dos Sindicais de Base, dia 12, no 
auditório da Coppe.

Na agenda de luta pela demo-
cracia do Sintufrj estão progra-
mados debate e caravana a Porto 
Alegre. O debate será no dia 18 com 
um dos representantes do movi-
mento Consulta Popular, Rodrigo 
Marcelino, às 10h, no auditório 
da Coppe, com participação da 
representação das forças políti-
cas que integram o movimento 
sindical na UFRJ. A participação 
no debate será o critério para 
fazer parte da comitiva do Sintufrj 
que se integrará à caravana pela 
democracia do Rio de Janeiro que 
sairá dia 22 de janeiro.

Dinâmica
Na abertura da reunião, que 

teve a participação de 22 dele-
gados titulares e 11 suplentes, 

Sintufrj participará da caravana pela democracia
foram esclarecidas pela direção 
dúvidas sobre as ações judiciais 
e dadas informações sobre o 
corte da insalubridade e a pro-
posta de controle de ponto para 
os técnicos-administrativos. A 
direção também deu informa-
ções sobre as iniciativas e as 
mudanças que vêm sendo reali-
zadas para melhor estruturar a 
entidade, e apresentou proposta 
para a dinâmica das reuniões 
e funcionamento do conselho. 
Depois foi aberto espaço para 
informes das reuniões por local 
de trabalho e para avaliação de 
conjuntura, ocasião em que os 
participantes fizeram avaliações 
sobre o momento político e so-
bre as demandas específicas da 
categoria.

Fasubra
Na quinta-feira, 18, os inte-

grantes da Fasubra na Comissão 
Nacional de Supervisão da Car-
reira reúnem-se em Brasília para 
avaliar o impacto do Decreto 
9.262 no Plano de Carreira dos 
Cargos Técnico-Administrativos 
em Educação (PCCTAE). No 
dia seguinte, 19, está marcada 
reunião da Federação com o 
Ministério do Planejamento e o 
MEC. Estará em pauta a reforma 
da Previdência, e o decreto será 
questionado. Nesse dia o Sintufrj 
irá propor à Fasubra a realização 
de um Dia Nacional de Paralisa-
ção, para pressionar o governo. 

13/1 – Sábado – Grito de Carnaval pela Democracia, 16h, Praça XV.
18/1 – Quinta-feira – Debate “Democracia em Xeque!”, 10h, auditório da Coppe, G122. Com Rodrigo 
Marcelino (Consulta Popular) e representantes das forças políticas do movimento sindical na UFRJ. 
Inscrições para a Caravana da Democracia serão feitas durante o evento.
22/1 – Segunda-feira – Saída da comitiva do Sintufrj para a Caravana pela Democracia.
24/1 – Quarta-feira – Julgamento de Lula em Porto Alegre (RS).
2/2 – Sexta-feira –  Reunião de Delegados Sindicais de Base.

Agenda de Luta

A
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Comissão avalia programas 
de residência médica do HU

UFRJ

Relatório vai ao pleno do colegiado nacional na próxima semana
Diante das controvérsias surgidas 

em torno do funcionamento da resi-
dência médica do Hospital Universitá-
rio Clementino Fraga Filho (HUCFF), 
o diretor-geral da unidade, Leôncio 
Feitosa, reafirmou ao Jornal do Sin-
tufrj, nesta sexta-feira, dia 12, que 
prossegue normalmente o processo de 
ingresso dos novos residentes, como 
havia garantido a Reitoria. O proces-
so, aliás, diz ele, nunca foi suspenso.

A presença de representantes da 
Comissão Estadual de Residência 
Médica no hospital na quinta-feira, 
dia 11, suscitou novas indagações 
sobre o assunto. Eles se reuniram 
com diretor e anunciaram que será 
produzido um novo relatório so-
bre os programas de residência do  
HUCFF para apreciação da Comis-
são Nacional de Residência Médica. 
A apreciação do relatório está previs-
ta para os dias 23 e 24 de janeiro. O 
resultado da votação apontará o ca-
minho para a questão. 

No fim de 2017, os hospitais 
universitários Pedro Ernesto (Uerj) 
e Clementino Fraga Filho (UFRJ) 
receberam visitas de supervisão da 
Comissão Nacional de Residência 
Médica (CNRM), coordenada pelo 
MEC, para verificar denúncia de di-
minuição de atividades e material 
para a prática médica. 

Em dezembro, a comissão de-
cidiu colocar as instituições em dili-
gência (avaliação para autorizar ou 
não a manutenção dos programas) 
diante das irregularidades aponta-
das. Entre elas: diminuição de ce-
nário de práticas, dos procedimentos 
cirúrgicos, de leitos, falta de insu-
mos, atraso no pagamento de bolsas, 
redução do corpo clínico e de enfer-
magem. Por conta disso, a seleção de 
novos residentes estaria suspensa. De 
fato, o Pedro Ernesto teve que sus-
pender a sua. Mas não a UFRJ.

UFRJ diz que nada foi alterado
A UFRJ contestou as informa-

ções: “Apesar das dificuldades de 
provimento de pessoal e do persis-
tente subfinanciamento, não há 
registro, nos períodos recentes, de 
suspensão de serviços médicos”. E 
reagiu ao anúncio, garantindo em 
nota à comunidade: “Em novem-
bro, o HUCFF abriu concorrido pro-
cesso seletivo e aprovou a entrada de 
180 novos residentes, com início de 
atividades marcado para o dia 1º de 
março. Nada disso foi alterado. Os 
diversos cursos de residência médica 

seguem normalmente”. 
A Reitoria manifestou confiança 

de que a vistoria do Ministério da 
Educação, prevista para meados de 
janeiro, permitiria comprovar que 
o HUCFF tem capacidade para in-
corporar novos residentes e manter 
atividades de formação e de atendi-
mento à população.

Comissão Estadual foi ao HU
O diretor Leôncio explicou que 

no relatório inicial de fato estava 
prevista a visita da Comissão Esta-
dual, que faz a vistoria para produzir 
relatório para a Comissão Nacional, 
protocolo normal nesses casos.

No dia 11 de janeiro, a presi-
dente e a vice-presidente da comis-
são, Suzana Maciel e Mônica de 
Paula, realizaram reunião com o 
diretor. Elas farão o relatório que 
será levado à apreciação do pleno 
da Comissão Nacional nos dias 23 
e 24 de janeiro. 

“Temos que aguardar o resulta-
do do relatório. Mas tenho convicção 
de que é muito positivo para o HU. 
Temos que aguardar também o re-
sultado da votação em plenário da 
Comissão Nacional”, disse o diretor, 
explicando, no entanto, que nesta 
reunião não houve qualquer decisão 
por parte da Comissão Nacional.

No relatório elas apresentam 
recomendações do que precisa ser 
feito: “O que a gente está fazendo 
na medida do possível. O que for ne-
cessário para melhorar a residência 
estaremos inteiramente de acordo. 
A residência é o coração do hospital 
universitário”.

Elas informaram ao diretor que a 
seleção dos novos residentes da UFRJ 
está absolutamente normal. “Cha-
maremos para iniciar (a especializa-
ção) em março todos os que passa-
ram no concurso”, explicou o diretor.

As representantes da comissão 
realizaram também reunião com os 
chefes dos programas de residência e 

com os médicos residentes. “A com-
preensão que tenho pela conversa 
longa que tivemos e com base em 
informe das outras reuniões é que 
das diligências que já foram feitas 
em várias universidades no país re-
dundou em fechamento de nenhum 
programa de residência médica”, diz 
ele, avaliando que o provável que ve-

DIRETOR. Leôncio Feitosa reafirmou que o processo de ingresso dos novos residentes segue normalmente

Foto: Renan Silva

Se a novela terminará ou não, 
a reunião do Conselho dirá. Mas 
ninguém quis pagar para ver, e uma 
grande mobilização logo se formou 
em torno da defesa do hospital assim 
que se propagou a notícia de que a 
seleção estava suspensa e que o pro-
grama poderia ser encerrado.

Na UFRJ, um abaixo-assinado 
em defesa do HU mobilizou rapida-
mente quase 27 mil assinaturas, e as 
adesões crescem. “Se ao final de um 
prazo de 120 dias não forem cumpri-
das as exigência da Comissão Nacio-
nal de Residência Médica, centenas 
de residentes poderão ser realocados 
em outras instituições e o hospital 

"O fato de os programas estarem 
em diligência não será impeditivo 
para que as matrículas aconteçam 
em 2018. Os programas seguirão 
seu curso normal de planejamento. 

nha a acontecer é que alguma “não 
conformidade” que possa ocorrer 
aqui ou ali deve gerar um termo 
com ajustes e prazo para serem 
cumpridos. “E aí se encerra a novela 
dos programas de residência”, suspi-
rou o diretor, estimando que a possi-
bilidade de suspensão do programa 
“é quase zero”.

Sociedade se mobilizou
poderá ser descredenciado para esta 
formação. Isto trará um impacto 
terrível na assistência aos milhares 
de pacientes”, diz o documento que 
será levado ao Ministério da Educa-
ção.

A Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), a Academia Brasileira de 
Ciências (ABC) e a Academia Na-
cional de Medicina (ANM) também 
manifestaram apoio aos programas 
de residência médica da UFRJ e da 
Uerj. E destacam a importância das 
duas universidades para a medicina 
do país. 

A avaliação de que o hospital es-
tava em estado pré-falimentar, para 

o diretor, foi uma bobagem: “Não 
existe isso (o uso deste termo) para 
um hospital público do ponto de 
vista ético, técnico, não existe. Qual 
o critério para se dizer que uma enti-
dade está em estado pré-falimentar? 
Não tem. Não citaram nenhum pro-
grama concreto”.

“Foi uma reação normal e sau-
dável da sociedade em defesa da ins-
tituição, patrimônio da universidade 
pública brasileira. Não houve poli-
tização, mas insurreição contra um 
relatório malfeito. Mas esse assunto 
para a gente está encerrado”, disse 
Leôncio, apontando que a origem do 
problema é o próprio MEC.

O que diz a Reitoria sobre a recente visita
A visita foi produtiva, e a diligência 
será benéfica para a formação dos 
estudantes que cursam a residência 
médica", disse Denise Nascimento, 
reitora em exercício.

A Reitoria reiterou que no dia 11 
foi apenas a visita da comissão, e que 
o MEC ainda vai concluir a diligência. 
Disse ainda que não há resultado e 
que não há posicionamento oficial.
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UFRJ

Avaliação do MEC “esqueceu” razões do problema
O HU forma, 
anualmente, 
cerca de 200 
residentes de todo 
o país, essenciais 
às atividades 
hospitalares. 
É referência 
internacional 
em dezenas de 
procedimentos e 
referência de alta 
complexidade 
em oncologia, 
nefrologia e cirurgia 
cardiovascular, 
neurologia, 
neurocirurgia e 
traumato-ortopedia. 
Realiza transplantes 
e pesquisas 
reconhecidas 
internacionalmente 
em tuberculose 
e diversas 
especialidades 
clínicas e cirúrgicas.

Em maio do ano passado, 
todos os 32 programas, avaliados 
pela Comissão Estadual de Resi-
dência Médica do RJ (Cremerj), 
foram aprovados pelo relatório 
enviado à Comissão Nacional de 
Residência Médica. Mas ela colo-
cou depois o hospital em diligên-
cia, sem especificar quais defici-
ências deveriam ser corrigidas. 

“É lastimável que em ne-
nhum momento os avaliadores 
tenham examinado os determi-
nantes dos problemas enfrenta-
dos pelos hospitais da UFRJ e da 
Uerj, como a dramática defasa-
gem entre a tabela de remune-
ração dos serviços prestados ao 
SUS e o custo efetivo dos procedi-
mentos, que pode chegar a mais 
de 40%. O Programa Nacional de 
Reestruturação dos Hospitais das 
Universidades Federais (Rehuf), 
custeado pelo MEC e pelo Minis-
tério da Saúde, por sua vez, está 
fortemente depreciado e seus 
repasses não têm relação com 
a complexidade das unidades, 
prejudicando os hospitais que 
são centros de referência em alta 
complexidade”, disse a Reitoria 
em nota.

O presidente do Conselho Re-
gional de Medicina do Estado do 
Rio de Janeiro, Nelson Nahon, 
aponta a situação absurda de o  
HUCFF ter, por exemplo, um CTI 
com 22 leitos prontos, ou uma en-
fermagem com 42 leitos prontos, 
mas fechados porque o MEC não 
permite a realização de concursos. 

Ele destaca que a decisão da 
UFRJ de não optar pela adesão 
à Empresa Brasileira de Serviços 

HUCFF. Hospital desempenha papel fundamental na formação de residentes e no atendimento à população

Cremerj critica medidas
Hospitalares (Ebserh) até hoje está 
mantida e que os dois hospitais 
que aceitaram a adesão – Antônio 
Pedro (UFF) e Gaffrée e Guinle (da 
Uni-Rio) – não têm dotação orça-
mentária adequada, além do fato 
de a Ebserh ter acumulado grande 
dívida, que saltou de R$ 6 milhões 
em 2015 para R$ 70 milhões em 
2016, segundo dados do Ministério 
do Planejamento. E que há ainda 
pressão pela adesão à Ebserh como 

uma solução milagrosa.
“Existe um projeto do governo 

federal, claro para nós, de estran-
gulamento financeiro dos hospitais 
federais. E um projeto de privatiza-
ção. O Cremerj defende a dotação 
adequada para os hospitais univer-
sitários, importantes para o avanço 
da ciência nacional, fundamentais 
para um país com o propósito de ser 
independente econômica e politica-
mente”, diz Nahon.

Para ele, surpreende que a co-
missão tenha colocado em diligên-
cia todas as residências do HUCFF. 
“O Cremerj não é contra o fato de a 
Comissão Nacional ou Estadual fazer 
exigências para que se cumpram me-
tas de qualidade. Mas as deficiências 
que têm hoje os hospitais federais são 
por culpa dos governos. Não se pode 
penalizar os novos médicos e insti-
tuições tradicionais na formação e 
importante para toda a população”.

Residentes destacam a qualidade da formação
Isis Cameron, 31 anos, da As-

sociação de Médicos Residentes 
do Hospital Universitário, faz resi-
dência no Serviço de Infectologia 
desde março de 2016. Ela diz que, 
realmente, o hospital tem alguns 
problemas, “mas a nossa formação 
é supercompleta, talvez uma das 
melhores do Rio de Janeiro”, e é as-
sim em quase todos os programas. 

Segundo ela, a residência em 
Otorrinolaringologia é a melhor 
do Rio, com procedimentos exclu-
sivos. A de Ortopedia tem 98% de 
aprovação da Sociedade de Orto-
pedia. A de Infectologia tem con-
dições de “brigar” com a de outras 

instituições de peso. 
“De fato, faltam coisas impor-

tantes. Mas não é isso que atrasa 
nossa formação. Tinham que ob-
servar o subfinanciamento do hos-
pital. Não houve redução do núme-
ro de leitos. Ao contrário. Eram 250, 
mas de setembro para cá aumen-
taram para 293. Definitivamente 
a situação vem melhorando, ao 
contrário do que disseram”, avalia 
a jovem médica.

Ela informa que o hospital tem 
323 residentes, e aponta a produção 
da Infectologia, que tem 14 resi-
dentes: em 2017, houve 350 inter-
nações e 8.700 atendimentos.

O maior programa é o de Clí-
nica Médica, com 52 residentes. 
Justamente o de Isabella Leão, 26 
anos, com dois anos na residência 
médica.

Diariamente há aproxima-
damente 50 pacientes em leitos 
de Clínica Médica, além de outros 
internados em outras clínicas do 
hospital, assim como pacientes na 
Emergência e no CTI. Já o ambu-
latório teve mais de 30 mil atendi-
mentos no último ano.

“Estou aqui há oito anos (con-
siderando o tempo do curso de 
Medicina) e não houve piora ex-
pressiva da infraestrutura ou falta 

de insumos. O hospital funciona 
de forma cíclica, tem crises como 
o país inteiro tem e que, em algum 
momento, afetam mais ou menos 
o hospital. Mas a formação, em 
termos de clínica médica, não fica 
prejudicada em nenhum momen-
to”, conta ela.

ISIS. "Formação completa"
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Aposentados organizam baile de carnaval
Será no dia 7 de fevereiro, uma 

quarta-feira, o Baile de Carnaval 
dos Aposentados e Pensionistas. Este 
foi um dos inúmeros temas debati-
dos entre os companheiros da ter-
ceira idade e vários coordenadores 
do Sintufrj, além, é claro, dos repre-
sentantes da Coordenação de Apo-
sentados e Pensionistas, presentes 
na primeira reunião com o grupo 
de 2018, realizada na quarta-feira, 
dia 10, às 10h, no Espaço Saúde do 
Sintufrj.

Eles conheceram as novidades 
que estão sendo preparadas pela 
Coordenação de Educação – como 
cursos de informática, dança, mú-
sica e artesanato, como informou 
a coordenadora Ellaine Araújo – e 
pela Coordenação de Comunicação 
– como o planejamento de canais 
de comunicação com o grupo nas 
várias mídias do Sindicato, segun-
do Marisa Araujo.

Baile de Carnaval
Maria Angélica Pereira da Silva, 

da Coordenação de Administração e 
Finanças, coordenou a construção 
coletiva da proposta de organização 
do baile: a festa será no dia 7 de feve-
reiro, quarta-feira, das 13h às 18h, 
no Espaço Cultural. Aposentados 
e pensionistas inscritos (a presen-
ça será confirmada pelo Sintufrj) 
poderão levar até dois convidados. 

Haverá concurso de fantasias. Será 
providenciado o número definido 
de tíquetes para bebidas para cada 
participante, e todos deverão levar 
petiscos. 

Debate, caravana e 26% entre 
os informes 

A coordenadora-geral do Sintu-
frj, Neuza Luzia, deu informações 
sobre a delegação que o Sindicato 
está organizando para ir a Porto 
Alegre – assim como fazem entida-
des sindicais e dos movimentos so-
ciais em todo o país – para o julga-
mento do recurso do ex-presidente 
Lula, agendado para o dia 24 de ja-
neiro, que pode colocar em xeque o 
direito de ele disputar a Presidência 
da República em 2018.

“Não é um passeio. Mas uma 
mobilização – que está acontecen-
do em todo o país – para enfrentar 
a grave situação. Estamos indo a 
Porto Alegre com trabalhadoras e 
trabalhadores de todo o país orga-
nizados, e entidades dos movimen-
tos social e sindical, para defender 
a democracia”, disse ela, acrescen-
tando que o Sintufrj vai organizar 
uma palestra sobre o tema para que 
a categoria compreenda a conjun-
tura atual. Na oportunidade será 
constituída a delegação para a ma-
nifestação para a qual está destina-
do, inicialmente, um ônibus.

Briga pelos direitos continua
Em relação aos 26%, Neuza 

explicou que o direito, ameaçado 
como todos os demais pelo gover-
no golpista, não vai sair do contra-
cheque como se temia. A mudança 
no sistema, que estava levando ao 
impedimento de seu cadastramen-
to, foi adiada para julho. Assim, o 
Sintufrj seguirá buscando, com 
apoio de sua assessoria jurídica, 
instrumentos legais para defendê-
-lo junto à PR-4.

Yoga no Espaço Saúde
Além do coffee break, foram 

oferecidos aos aposentados e pen-
sionistas momentos de relaxamen-
to e meditação com a nova ativida-
de em experimentação no Espaço 

Saúde, a Yoga, coordenada por Ana 
Esteves, que desenvolve projeto de 
acolhimento de servidores e estu-
dantes no CCS. 

A atividade da Yoga está fran-
queada à categoria nas segundas-

-feiras, às 8h, e nas sextas-feiras, às 
11h. Esta e outras fazem parte de 
um programa chamado Day Use, 
para que servidores experimentem 
alguns serviços oferecidos pelo Es-
paço Saúde. 

PLANOS. A primeira reunião de 2018 dos aposentados discutiu projetos para o ano

Foto: Divulgação

EXTRAQUADRO

Direção do HU quer regularizar salários
Possibilidade foi apresentada na primeira reunião entre a comissão de trabalhadores e Leôncio Feitosa

O diretor-geral do Hospital 
Clementino Fraga Filho (HUCFF), 
Leôncio Feitosa, propôs a criação 
de um grupo de trabalho para re-
gularização dos salários dos extra-
quadro, com a participação de dois 
membros da comissão de extraqua-
dro, dois da Divisão de Recursos 
Humanos (DRH) e dois da Direção 
Geral. A comissão deve agilizar os 
trabalhos para possibilitar que os 
extraquadro recebam os salários de 
janeiro já corrigidos (que saem em 
fevereiro). 

Essa foi uma das medidas 
acertadas na primeira reunião de 
2018 da Comissão dos Extraquadro 
do HUCFF com o diretor, da qual 
participou o pró-reitor de Pessoal, 
Agnaldo Fernandes, na sexta-feira, 
dia 12.

Os representantes da comissão 
apresentaram a pauta que vem 
sendo discutida em reuniões se-
manais com a Reitoria, na qual 

constam reivindicações de direitos 
básicos. Entre essas a de trabalha-
dores que ganham abaixo do salá-
rio mínimo. 

O diretor também pretende bus-
car a regularização desses trabalha-
dores via Contrato Temporário da 
União (CTU).

“Seria uma forma a garantir 
todos os direitos trabalhistas e o sa-
lário-base comparado com o RJU”, 
avaliou um dos representantes da 
comissão, Rafael Florêncio. Ficou 
acertado que haverá reuniões quin-
zenais com a direção e a PR-4. 

“Estaremos na segunda-feira, 
dia 15, reunidos com o representan-
tes da DRH e da direção para iniciar 
a discussão imediatamente”, disse 
Arly Tavares, também representante 
da comissão.

No início da semana, numa 
reunião com Agnaldo Fernandes, 
os extraquadro já haviam obtido 
compromissos importantes da Rei-

toria. Segundo Arly Tavares e Edson 
Ramos, foi anunciada uma série de 
iniciativas, todas para valer a partir 
de 2018, entre elas o compromisso 
com o pagamento do 13º salário 
(uma parcela em junho e outra em 
dezembro, direito que nunca rece-
beram em 25 anos); férias remu-
neradas; atualização dos valores do 
vale-transporte (congelado há mais 
de um ano).

O que já foi conquistado
Desde o final de 2017, a PR-4 

garantiu que buscaria realizar o 
pagamento no início de cada mês 
(até o dia 10), e o compromisso se 
mantém. 

No entanto, por atraso do MEC, 
o pagamento de novembro só foi 
feito no dia 19 de dezembro. Mas, 
com recursos, a UFRJ adiantou o 
pagamento de dezembro (que se-
ria pago no início de janeiro). No 
dia 30, o pagamento já estava na 

conta. Muitos acharam até que já 
era o 13º (reivindicação antiga do 
grupo). Mas não. Os representantes 
dos extraquadro destacam: estas 
conquistas negociadas no dia 5, 
entre elas o 13º, valem para o ano 
de 2018. 

Outro compromisso assumido 
nas negociações do ano passado foi 
regularizar a situação dos que ga-
nham abaixo do salário mínimo. O 
padrão do salário mínimo nacional 
está garantido. Mas o grupo prome-
te manter a luta para equiparação 
salarial com o piso de cada catego-
ria conforme o salário do RJU.

Os extraquadro também pas-
saram, desde 1º de dezembro, a 
ter direito a utilizar o Restaurante 
Universitário pelo preço de R$ 2 (o 
mesmo que pagam os estudantes, 
mediante apresentação de crachá).

O que vem pela frente
O pró-reitor se comprometeu 

ainda a tentar agendar reunião 
com o diretor do HU, Leôncio Fei-
tosa, para que a Comissão de Re-
presentantes apresente suas reivin-
dicações ao diretor, em especial as 
denúncias de assédio moral.

Eles aguardam agenda com o 
diretor para tratar dos procedimen-
tos para atualização dos vales-trans-
porte e da complementação da car-
ga horária (diferenciada em relação 
aos trabalhadores do quadro).

O grupo, que não recebe con-
tracheque, pede o detalhamento 
da folha salarial e dos descontos.  
O pró-reitor disse que avaliará a 
questão e responderá na próxima 
reunião, na sexta-feira, dia 12. 

Todos juntos na UFRJ – A 
comissão pede o engajamento dos 
extraquadro de outras unidades 
hospitalares da UFRJ para unirem 
forças. E que busquem informações 
no perfil no Facebook “Extraqua-
dro UFRJ”.

Calendário de atividades
DATAS
10 de janeiro
  7 de fevereiro
14 de março
11 de abril
  9 de maio
18 de junho
11 de julho
  8 de agosto
12 de setembro
29 de outubro

21 de novembro
dezembro

ATIVIDADE
Reunião
Baile Pré-Carnaval
Apresentação da proposta de oficinas de inclusão digital
Reunião
Pauta política / Comemoração do Dia das Mães
Extraordinária pelo dia do aposentado funcionário público
Pauta política
Passeio cultural em comemoração ao Dia dos Pais
Pauta política
Comemoração do Dia do Servidor Público
Homenagem à servidora Kátia da Conceição 
Pauta política
Festa de confraternização
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BRASIL

Decreto de Temer atinge Educação Federal
Além de extinguir cargos, medidas vedam a abertura de concurso público

Na quarta-feira, 10 de janei-
ro, o governo Temer publicou no  
Diário Oficial da União o Decre-
to 9.262/2018 que extingue 60.923 
cargos públicos do Poder Executi-
vo. A medida atinge diretamente a 
Educação Federal, com mais de 4 
mil cargos extintos, a maioria do 
Plano de Carreira dos Cargos Téc-
nico-Administrativos em Educação 
(PCCTAE) das Instituições Federais 
de Ensino, em diferentes áreas de 
atuação.

As vagas dos cargos que não 
estiverem ocupadas serão extintas 
imediatamente. Já as que vierem 
a vagar não serão repostas. Além 
disso, o Decreto 9.262 veda ainda a 
abertura de concurso público para 
mais de 90 cargos e provimento de 
vagas adicionais para 58 cargos, 
todos pertencentes ao PCCTAE, se-
gundo informações iniciais.

 No caso de concursos em anda-
mento, os órgãos e as entidades pú-
blicas terão até 19 de fevereiro para 
informar o Ministério do Planeja-
mento sobre os concursos abertos 
que envolvam os cargos englobados 
pelo decreto. 

Pacote de maldades
O coordenador-geral da Fasu-

bra Rogério Marzola informou que 
o decreto atinge muitos cargos da 
classe C, e até da classe E. Dentre 
esses cargos, estão os de auxiliar 
em administração (classe C) e os 
de enfermeiro do trabalho, secretá-

Desafios de 2018 para os técnicos-administrativos
Após um ano marcado por 

muitas lutas e resistência à retira-
da de direitos, os desafios em 2018 
continuam para os trabalhadores 
técnico-administrativos em educa-
ção. Segundo avaliação da Fasu-
bra, o governo federal tem adotado 
medidas impositivas que ameaçam 
o serviço público, tudo feito para 
agradar ao mercado financeiro, 
transformando o direito à saúde e à 
educação em serviços. 

A asfixia das instituições de en-
sino prossegue. No planejamento 
do governo para este ano, o orça-
mento previsto é de apenas R$ 5 bi-
lhões para universidades, enquanto 
em 2017 foi de R$ 8 bilhões e em 
2015 de R$ 15 bilhões, uma que-
da progressiva. Para toda a classe 
trabalhadora, um dos maiores 

desafios é barrar a reforma da Pre-
vidência, em que o governo coloca  
o servidor como bode expiatório. 
Confira os ataques do governo:

Investimentos congelados
O governo federal iniciou o 

desmonte do serviço público com 
a Emenda Constitucional (EC) 
95/16, congelando por 20 anos 
todos os investimentos em políti-
cas públicas. Isso significa menos 
recursos para a saúde, educação, 
segurança, etc. 

A Lei Orçamentária Anual 
(LOA) para 2018 foi sancionada 
com veto ao recurso extra de R$ 1,5 
bilhão para o Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb). O 

salário mínimo, de R$ 954,00, foi 
reajustado abaixo da inflação.  

Neste ano serão destinados R$ 
1,716 bilhão para o Fundo Especial 
de Financiamento de Campanha 
(FEFC), para custear com recursos 
públicos as eleições de 2018, segun-
do a Agência Câmara Notícias. 

Em nenhum momento o go-
verno cogitou a possibilidade de 
estabelecer um teto para a dívida 
pública, que em setembro de 2017 
alcançou R$ 3,43 trilhões. Em 
2015, os juros e a amortização da 
dívida representaram 42,43% do 
orçamento da União, quase metade 
do bolo, de acordo com a Auditoria 
Cidadã da Dívida.

Consequências
- Sucateamento do serviço 

público;
- Transformação do direito às 

políticas públicas em cobrança de 
serviços;

- Desmonte das universidades 
brasileiras, com corte de verbas, 
contingenciamento de investimen-
tos e projetos que tramitam no 
Parlamento visando à cobrança de 
mensalidades (PEC 366/17).   

Corte orçamentário 
nas universidades

Em 2017, as universidades em 
crise amargaram perdas significa-
tivas, com a redução de 1,7% no 
custeio e 40% de queda nos investi-
mentos. Segundo a comissão de or-
çamentos, mesmo com a liberação 
de 100% do limite de capital e de 
custeio, muitas universidades não 

cumpririam seus compromissos. 

Consequências
- Diminuição da força de traba-

lho nas instituições; 
- Dificuldade para manutenção 

das instituições (energia elétrica, 
água e outros);

- Demissão de trabalhadores 
terceirizados; 

- Dificuldade para manutenção 
dos cursos, aquisição de materiais 
de consumo, diárias e passagens 
para aulas de campo e outros;

- Paralisação de obras e expan-
são de novos campi;

- Redução na aquisição de 
equipamentos para a implantação 
dos cursos; 

- Redução de aquisição de  
livros.

rio executivo, tradutor e intérprete 
(classe E). Constam também car-
gos cujas atividades foram terceiri-
zadas, como motoristas, vigilantes e 
telefonistas. 

Rogério Marzola disse ainda 
que a Comissão de Carreira da Fa-
subra foi convocada para analisar 
o impacto do decreto no PCCTAE, 
e consequentemente na universi-

dade. O governo segue planejando 
a reestruturação das carreiras, e o 
ataque à carreira dos técnicos-ad-
ministrativos é iminente. 

Gibran Jordão, também coor-
denador-geral da Fasubra, esclarece 
que vários cargos estão obsoletos, 
como o de datilógrafo, por exem-
plo, mas que há vários outros que, 
mesmo com as mudanças no 

mundo do trabalho, fazem sentido 
em existir, e sua extinção afetaria a 
categoria. Ele disse que haverá uma 
reunião com o governo no dia 19 de 
janeiro, na qual a direção irá ques-
tionar o decreto.

“Esse decreto faz parte do pacote 
de maldades do governo Temer que 
envolve a reforma da Previdência, o 
Programa de Demissão Voluntária 

(PDV) e o projeto de reestruturação 
das carreiras do serviço público, que 
está para ser enviado ao Congresso 
Nacional. Esse projeto significa um 
ataque ao PCCTAE, e a Fasubra está 
atenta a tudo. É hora de parar a 
bola, saber o que está acontecendo 
para organizar a nossa luta”, decla-
rou Gibran logo após o anúncio da 
assinatura do decreto.

A EXPRESSÃO cretina de Temer traduz a submissão aos interesses do mercado financeiro, que quer o Estado menor

Foto: Internet

 



ÚLTIMA PÁGINA

No dia anterior foi a vez dos 
frequentadores do Espaço Saú-
de do Sintufrj e seus trabalha-
dores e dirigentes do entidade 

Parlamentares do Rio a favor da reforma da Previdência

Alexandre Serfiotis (MDB) Altineu Côrtes (MDB) Francisco Floriano (DEM) Julio Lopes (PP)

Marco Antônio Cabral (MDB) Paulo Feijó (PR) Pedro Paulo (MDB) Rodrigo Maia (DEM)

Rosângela Gomes (PRB) Simão Sessim (PP) Soraya Santos (MDB) Wilson Beserra (MDB)

Parlamentares do Rio indecisos

Alexandre Valle (PR) Arolde de Oliveira (PSC) Aureo (SD) Celso Jacob (MDB) Celso Pansera (MDB)

Dejorge Patrício (PRB) Felipe Bornier (Pros) Jair Bolsonaro (PSC) Luiz Carlos Ramos (PTN) Marcelo Delaroli (PHS)

Marcos Soares (DEM) Otávio Leite (PSDB) Roberto Sales (PRB) Sergio Zveiter (MDB) Sóstenes Cavalcante (DEM)

Se votar, 
não volta!

Vamos 
botar 
pressão!

O Sintufrj pôs no site e nas re-
des sociais ferramenta de ativismo 
digital usada para pressionar os 
parlamentares do Congresso Nacio-
nal. Por meio dela, qualquer pessoa 
pode mandar sua mensagem aos 
parlamentares da Câmara Federal, 
pressionando-os para que votem 
contra o projeto de reforma da 
Previdência que ameaça o direito 
à aposentadoria dos trabalhadores. 

Originalmente essa ferramenta 
foi disponibilizada pela CUT, mas o 
sindicato personalizou-a, e está tra-
balhando com ela no site e no Fa-
cebook. Acesse a página do Sintufrj, 
vá ao Face! Ajude a formar uma 
forte corrente para barrar a reforma 
da Previdência!
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