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Manifestação que integra a Campanha Nacional Fora Bolsonaro será antecedida de ações 
na periferia e projeção na fachada da Escola de Música na Lapa. Páginas 2, 4 e 5

COMITÊ CONVOCA PARA ATO CONTRA A PEC 32

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DEBATE RETORNO...
... e  incorpora decisões da AG dos técnicos-administrativos

Vários itens da pauta aprovada na assembleia da categoria na segunda-feira 18 relacionados ao retorno seguro e 
organizado das atividades presenciais foram incorporados pelo Consuni. Dia 28 discussão continua. Página 3

Foto: Renan Silva

HÁ MESES, a 
sala do Consuni 
mergulhou em 
silêncio e aguarda 
o fim das sessões 
virtuais. Quando?
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O Comitê UFRJ da Cam-
panha Fora Bolsonaro 
se reuniu na noite desta 
sexta-feira 22 para fazer 
o balanço do ato do dia 2 
de outubro e avaliar os 
rumos e perspectivas.

No conjunto das falas, 
o diagnóstico é o de que a 
luta pelo impeachment, 
embora tenha reunido 
parcelas expressivas da 
população e acumulado 
forças desde maio, ainda 
não ganhou contornos de 
luta de massa, mesmo 
com o aumento da rejei-

INFORME DA PLENÁRIA DO COMITÊ UFRJ FORA BOLSONARO
O ato contra a PEC 32, no próximo dia 28 de outubro, faz parte do calendário nacional da 
campanha e é o momento de mobilização mais importante da semana

ção ao governo. 
Na avaliação das pes-

soas presentes, é preciso 
reforçar uma dinâmica de 
atos nos territórios, ações 
de solidariedade aos mais 
necessitados, agitação 
virtual e presencial para 
reforçar a luta pelo impe-
achment como um agluti-
nador das diversas lutas 
em curso.

O Comitê definiu um 
calendário político para 
os próximos dias. O ato 
contra a PEC 32, no pró-
ximo dia 28 de outubro, 

faz parte do calendário 
nacional da campanha 
e é o momento de mobi-
lização mais importante 
da semana. 

O Comitê também 
marcou reunião con-
junta das comissões de 
comunicação e mobiliza-
ção para pensar novas 
atividades e incremen-
tar a dinâmica de fun-
cionamento, ampliando 
a participação nas ple-
nárias e atos e contri-
buindo para fortalecer a 
campanha nacional.

Fotos: Renan Silva

O Serviço de Radiote-
rapia do Hospital Univer-
sitário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF) promove 
na terça-feira, 26, das 9h 
às 16h, evento para as pa-
cientes que fazem trata-
mento de radioterapia na 
unidade. Palestras esclare-
cedoras, música e sorteios 
constam da programação. 

É o segundo ano do 
evento, que integra o 

Projeto Humanização 
do Serviço de Radiotera-
pia. O objetivo é orien-
tar as pacientes para a 
prevenção do câncer de 
mama. Dele participarão 
também as pacientes do 
Serviço de Oncologia, as 
que já fazem tratamen-
to e as que vieram pela 
primeira vez à consulta 
e descobriram a doença.

“Nossa motivação é fa-

zer com que a paciente se 
sinta abraçada por nós em 
um momento tão difícil 
pelo qual está passando. 
Nem todas têm o apoio dos 
familiares. Então, quando 
percebemos que isso está 
acontecendo, as abraça-
mos no sentido da pala-
vra e passamos o dia com 
elas. O Projeto Humani-
zação é formado por uma 
equipe multiprofissional.

Programação – O enfoque das palestras é a 
prevenção do câncer de mama, assim como o autoexame 
e a necessidade da persistência no tratamento quando 
diagnosticada a doença. O chefe do Serviço de Radioterapia, 
Paulo Cesar Canary, abre o evento, às 9h.

Radioterapia do HUCFF
celebra Outubro Rosa

Calendário do Comitê UFRJ Fora Bolsonaro
23/10 - Fora Bolsonaro nas periferias (viaduto de Madureira, 10h)
26/10 - Dia Nacional em Defesa da Ciência (atividade na Fiocruz 
– 9:30 na entrada da Av. Brasil, faixato e panfletagem nas 
passarelas; 19h Projetaço na fachada da Escola de Música da 
UFRJ, na Lapa)
Reunião conjunta das comissões de comunicação e mobilização 
do Comitê (virtual, 17h)
28/10 - Dia Nacional de Luta Contra a PEC-32 e pelo Fora 
Bolsonaro (Candelária, 16h)

EQUIPE da Enfermagem da Radioterapia na edição do Outubro 
Rosa/2020

FORA BOLSONARO. Ato de 2 de outubro levou milhares às ruas
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Vários itens da pauta 
aprovada na assem-
bleia da categoria 

na segunda-feira 18 rela-
cionados ao retorno seguro 
e organizado das atividades 
presenciais foram incor-
porados na sessão do Con-
selho Universitário nesta 
quinta-feira, 21 de outubro. 

A sessão extraordiná-
ria do colegiado teve como 
pauta única a readequação 
da Resolução 07 de 2020 
diante do arrefecimento 
da pandemia do coronaví-
rus. Não houve tempo su-
ficiente para que o debate 
se esgotasse e ele irá conti-
nuar na sessão do Consuni 
da quinta-feira 28.

A representante da 
bancada técnico-admi-
nistrativa no Consuni 
Joana de Angelis ava-
liou como positiva a 
sessão do colegiado.

“Conseguimos incorpo-

RETORNO SEGURO E ORGANIZADO
Pontos decididos na AG de 18 de outubro são incorporados em decisões do Consuni 

rar alguns itens da pauta 
aprovada na nossa assem-
bleia e a totalidade desses 
itens foi colocada num 
documentos amplamen-
te distribuído a decanos, 
diretores de unidades, ao 
universo de gestores da 

universidade”, informou 
Joana de Angelis. 

Na opinião de Joana, 
que é coordenadora do 
Sintufrj, as perspecitvas 
são boas. “O debate vai 
continuar na próxima ses-
são do dia 28, mas, claro, 

Art. 1º Estão auto-
rizados ao retorno pre-
sencial os servidores 
que estejam efetiva-
mente imunizados com 
as duas doses e que o 
período de imunização 
de 15 dias já tenha 
decorrido, sendo obriga-
tória a apresentação de 
comprovação do esque-
ma vacinal;

Art 2º Para o retor-
no às atividades presen-
ciais, unidades, seções e 
setores devem observar 
os protocolos sanitários 
de segurança, sendo que 
unidades, seções e seto-
res que não observarem 
essas medidas não pode-
rão retornar com as ati-
vidades presenciais;

§único - Por pro-
tocolos sanitários de 
segurança entende-se o 
delimitado no Guia de 
Biossegurança da UFRJ.

Art. 3º Para o re-
torno presencial, deve-
rá se observar a Reso-
lução da Parentalidade, 
sendo obrigatória sua 
aplicação em todas as 
instâncias acadêmicas, 
para aqueles que a ela 
se enquadrarem. 

Num rápido pronun-
ciamento, a coordena-
dora-geral do Sintufrj, 
Neuza Luzia, ao defender 
o retorno “seguro e orga-
nizado” das atividades 
presenciais na UFRJ, 
destacou uma proposta 
substantiva para a orga-
nização de uma política 
de pessoal na universida-
de: a criação do Conselho 
de Administração e de 
Gestão de Pessoal. 

é preciso ficarmos aten-
tos”, observou. “Eu esta-
rei participando e defen-
dendo os  demais itens 
de nossa pauta para que 
todos possam retornar ao 
trabalho presencial mais 
com segurança”.

PONTOS DA PAUTA 
DA ASSEMBLEIA 
INCORPORADOS 
À ADEQUAÇÃO DA 
RESOLUÇÃO N 7 NA 
SESSÃO DO CONSUNI

Conselho de Administração na agenda dos debates
Na opinião da dirigen-

te, se esse Conselho já 
existisse, criaria condi-
ções bem mais propícias 
para a discussão do re-
torno ao trabalho, assim 
como também para as 
circunstâncias nas quais 
foram debatidas a elabo-
ração da Resolução 07, no 
auge da pandemia e do 
distanciamento social.

“Com o Conselho, terí-
amos condição de termos 

um processo que refletis-
se melhor a realidade das 
unidades”, disse Neuza. 

No documento elabo-
rado pelo Sintufrj e dis-
tribuído inclusive a todos 
os conselheiros, há ênfase 
para o tema. “A direto-
ria do SINTUFRJ tem 
clareza de que os atritos 
constantes entre chefes 
imediatos e servidores 
técnicos-administrativos 
em educação, em espe-

cial, são consequência da 
ausência de espaço cole-
giado para a discussão e 
definição de normativos 
internos para a política 
de pessoal. Nesse sendo o 
SINTUFRJ reforça a de-
fesa de criar o Conselho 
de Administração com 
participação de gestores 
e servidores, garantindo 
que a política de pessoal 
seja tratada com a impor-
tância devida (...) 

PILOTIS do Centro de Tecnologia (CT) vazio. Essa paisagem vai mudar de forma gradual

Foto: Renan Silva
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AUMENTA A PRESSÃO
Ato nacional no Dia do Servidor contra a PEC 32 

O funcionalismo pú-
blico unido tem mostra-
do como se luta. Há cinco 
semanas consecutivas, 
servidores municipais, 
estaduais e federais se 
revezam nas mobiliza-
ções em Brasília para 
pressionar deputados in-
decisos a votarem contra 
a PEC 32/2020, a da ‘re-
forma administrativa’.

Porém, uma grande 
agitação em todo o país 
está sendo preparada 
para 28 de outubro, Dia 
do Servidor Público, com 
o propósito de enterrar 
de vez a proposta de re-
forma administrativa 
do governo Bolsonaro.  

A expectativa é de re-
alização de atividades 
em Brasília, nos estados 
e nos municípios. O ato 
nacional foi decidido na 
Plenária Virtual CUTis-
ta dos Servidores das 
Três Esferas de Governo 
contra a Reforma Ad-
ministrativa, realizada 
em 18 de outubro, com 
a participação de mais 
de 160 sindicalistas de 
todas as regiões do país.

O dia 28 também será 
celebrado na Semana 
Nacional do Servidor e 
da Servidora, de 25 a 29 
de outubro, com mani-
festações, paralisações, 
assembleias das cate-
gorias e audiências pú-
blicas nas Assembleias 
Legislativas e Câmaras 
Municipais, além das 
vigílias nos aeroportos 
de Brasília, das capi-
tais e no Anexo II da 
Câmara dos Deputados. 

“Vamos fazer uma 
mobilização grande no 

dia 28”, adiantou o coor-
denador da Frente Par-
lamentar Mista do Ser-
viço Público, deputado 
federal Rogério Correia 
(PT-MG), na Plenária 
Nacional Virtual. A PEC 
32 não está na pauta de 
votação desta semana 
porque o presidente da 
Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira (PP-AL), 
está à caça de “compra” 
dos 308 votos necessá-
rios para aprovação da 
proposta e voltou suas 
baterias para aprovar 
a PEC dos Precatórios.

Mobilizados
Rogério Correia aler-

ta os sindicalistas a se 
manterem mobilizados 
e intensificarem ain-
da mais a pressão nas 
bases contra a reforma 
administrativa. O depu-
tado petista afirma que 
a articulação nacional de 
servidores federais, es-
taduais e municipais foi 
fundamental para impe-
dir a votação no plenário.

Segundo os últimos 
dados divulgados pela 

Frente Parlamentar 
Mista do Serviço Público, 
246 deputados se decla-
raram a favor (47,95%) 
da PEC 32, 213 contra 
(41,52%) e 54 indecisos 
(10,53%). Para conseguir 
aprovar a proposta de 
emenda constitucional, 
o governo precisa de, no 
mínimo, 308 (64,04 %) 
dos 513 (100%) votos dos 
parlamentares, numa 
votação em dois tur-
nos. E ainda conquistar 
votos no Senado, onde 
não tem tido vida fácil.

Mas se tratando de 
Lira, Guedes e cia. não 
se pode nem piscar. Se-
gundo relata Vladimir 
Nepomuceno, ex-diretor 
do Diap e Dieese, o Mi-
nistério da Economia 
vai tentar contornar 
a PEC 32 defenden-
do a aprovação do que 
chamam de “estrutu-
ra principal do texto”. 
Vladimir revela que se 
avalia a possibilidade de 
se retomar por meio de 
MP (medida provisória) 
pontos da proposta que 
ficarem pelo caminho.

Como não tem os 308 votos necessários para 
aprovação no plenário numa votação em dois tur-
nos, Lira e Guedes colocaram preço no voto, R$ 20 
milhões para cada parlamentar que disser sim à 
PEC 32 – o valor seria liberado por meio de emen-
das parlamentares. Mas nem isso está sendo su-
ficiente para atrair simpatizantes. De olho nas 
eleições do próximo ano e na forte rejeição popu-
lar a Bolsonaro, uma significativa parcela de par-
lamentares não quer arriscar o próprio mandato.

Compra de votos

DEPUTADO Rogério Correia (PT-MG)

Foto: Internet



 

5EDIÇÃO No 1345 – 25 A 31 DE OUTUBRO DE 2021
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjEDIÇÃO No 1345 – 25 A 31 DE OUTUBRO DE 2021
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br 5 Jornal do SintufrjBRASIL

Deputados e Deputadas que votam contra os servidores

Deputados e Deputadas que 
votam a favor dos servidores

Deputadas e Deputados indecisos

SE VOTAR, NÃO VOLTA!

#NãoÀReformaAdministrativa

O Sintufrj preparou este painel reunindo todos os parlamentares 
federais do Estado do Rio de Janeiro.

Acesse pelo QR Code abaixo o arquivo digital com os links das mídias sociais e e-mail de cada deputado, 
pressione, reclame, cobre e diga:

Não é uma Reforma, 
é o fim dos serviços públicos
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PREVENIR É MELHOR
O drama das mulheres que dependem de exames gratuitos: 
pacientes aguardam meses para ter acesso a mamografia

Desafio
Para o diretor do Instituto 

de Ginecologia da UFRJ, Ja-
cir Balen, que é ginecologista, 
mastologista e ancologista, o 
grande desafio das socieda-
des mAédicas é resolver esse 
enorme problema de saúde 
pública. “E nós devemos, sim, 
buscar uma melhor organiza-
ção do nosso sistema de saúde, 
um comprometimento maior 
dos profissionais envolvidos 
com a saúde e, principalmen-
te, uma atenção maior e sé-
ria das pessoas que determi-
nam os destinos da nação e os 
destinos da saúde também”. 

Segundo o médico, “as pa-
cientes Lúcias” demoram a 
chegar até um serviço espe-
cializado porque o seu aco-
lhimento na rede do SUS é 
retardado. Essa demora é res-
ponsável pelo elevado índice 
de mortes por câncer de mama 
– ainda a principal causa de 
óbitos por tumores na popu-

lação feminina –, além dos 
escassos recursos destinados 
aos tratamentos. “A maioria 
– entre 60% e 70% – dos tu-
mores de mama acontecem 
em estágios avançados, e 
como os tratamentos ainda 
são inacessíveis –, por vezes 
falta tratamento especiali-
zado –, é elevado o número 
de mortalidade”, lamenta.    

Orientação às mulheres
Mais da metade hoje dos 

casos de câncer de mama, 
informou o diretor da Gi-
necologia, são diagnostica-
dos pela própria paciente, 
mas já em estado avançado. 
“Com os tumores acima de 
2 a 3 centímetros, muitas 
vezes já com o comprometi-
mento ganglionário axilar e 
até mesmo metástases” – e 
nessas condições, explicou, 
“pouco ou nada pode se ofe-
recer para diminuir a mor-
talidade por essa patologia”.

A recomendação que ele faz 
“às Lúcias” é que ajam para 
evitar que a doença ocorra. “A 
gente chama de profilaxia pri-
mária. Acho que o grande cami-
nho a ser trilhado e buscado é 
a profilaxia primária (mudan-
ça de hábitos de vida) e/ou en-
tão diagnosticar precocemente 
para minimizar os efeitos da 
patologia quando instalada”. 

De acordo com o médico, o 
desenho para o rastreamen-
to do câncer de mama feito 
pelo Ministério da Saúde e 
pelo Instituto Nacional do 
Câncer (Inca) é de uma ma-
mografia a cada dois anos a 
partir dos 50 anos até os 69 
anos. Mas a Sociedade Bra-
sileira de Mastologia (SBM) 
e a Federação Brasileira das 
Associações de Ginecologia e 
Obstetrícia (Febrasgo) acre-
ditam que as mulheres bra-
sileiras precisam do teste 
antes, a partir dos 40 anos, 
uma vez a cada 12 meses. 

Lúcia Sosa, 57 anos, esperou sete 
meses para fazer uma mamografia. E 
o resultado não sai na hora, leva de 
30 a 60 dias, disse a niteroiense, pa-
ciente da Policlínica Sérgio Arouca, 
no bairro Vital Brazil. Todo ano para 
fazer seus exames ginecológicos de ro-
tina ela se submete a uma maratona. 

“Marquei a consulta e aguardei ser 
chamada. A médica solicitou a ma-
mografia e a ultrassonografia trans-
vaginal. Depois, tive que aguardar 
no posto pelo prontuário para poder 
marcar outra consulta com a gineco-
logista para saber o resultado do pre-
ventivo, mamografia e a transvaginal. 
Você marca num mês para ser aten-
dido no outro. Entre exame, consulta 
e resultado ocorre quase no tempo de 
um ano. Se você tiver algum proble-
ma ou com a doença no início, já per-
deu praticamente um ano para co-
meçar um tratamento”, disse Lúcia.

Ela dá “graças a Deus” por até hoje 
seus exames não acusarem nenhum pro-
blema, mas a realidade a assusta. “Os 
postos de saúde estão sempre lotados, e 
com a pandemia a situação piorou mais 
ainda. Porque muita gente que perdeu 
seu plano de saúde correu para o SUS”. 

Essa é a dificuldade enfrentada por 
todas as mulheres que dependem de exa-
mes de mamografia são gratuitos. Em 
geral, o procedimento requer a consul-
ta com um médico da atenção primária, 
em Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 
que faz o pedido do exame e encaminha-
mento para os serviços especializados. 

Foto: Internet
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ESPAÇO SAÚDE DE VOLTA
Retomada com critérios rígidos de cuidados sanitários para as atividades presenciais

Desde o dia 18 de outu-
bro, o Espaço Saúde Sin-
tufrj iniciou a retomada 
presencial de algumas ati-
vidades. Por conta do iso-
lamento social, desde mar-
ço de 2020 o Espaço estava 
de portas fechadas, mas os 
servidores sindicalizados 
e seus dependentes não 
ficaram sem atendimento. 

Em todos esses me-
ses, a equipe de profis-
sionais (entre os quais 
professores de educação 
física e fisioterapeutas) 
ministrou on-line aulas 
de ginástica, alongamen-
to, ioga, entre outros 
eventos voltados para a 
saúde e o bem-estar fí-
sico, em dois horários: 
manhã e tarde. O que 
continuará ocorrendo. 

“Estamos felizes por 
dizer que hoje, com a 
pandemia em patamares 
controláveis, a gente pode 
fazer algumas atividades 
presenciais obedecendo 
às normas de segurança 
estabelecidas pelos comi-
tês científicos da UFRJ e 
às medidas de segurança 
exigidas pelos órgãos de 
controle da pandemia”, 
disse a coordenadora de 
Esporte e Lazer do Sin-
tufrj, Noemi de Andrade. 

“Que bom que estamos 
de volta no presencial”, 
comemorou a coordena-
dora pedagógica do Es-
paço, Carla Nascimento, 
destacando, no entan-
to, que as aulas on-line 
não pararam: “Continu-
am no mesmo horário e 

na plataforma Zoom”. 
A reabertura do Es-

paço Saúde depois de 

19 meses exigiu alguns 
cuidados especiais, como 
descupinização e reparos 

Neste recomeço, nem 
todas as atividades es-
tão disponíveis presen-
cialmente e o horário de 
funcionamento do Espaço 
também foi reduzido . 

Calendário on-line –
Às segundas-feiras: 

8h, Circuito, e 8h30, 
Zumba; terça-feira: 8h, 
pilates, e 17h, ginásti-
ca localizada; quarta-
-feira: 8h, alongamento, 
17h, ritmos, e 17h30, 
esticando as pernas; e 
às quintas-feiras: 8h, 
yoga, e 17h, pilates. 
Mais informações pelo 
telefone (21) 96549-3033 
ou pelo e-mail: espaco-
saude@sinturj.ogr.br.

nas mãos, e a aferição da 
temperatura na chegada. 
Não é permitido deixar per-
tences pessoais no banheiro 
(o local é para uso do vaso 
sanitário e troca de roupa). 
Todos devem levar sua gar-
rafa de água para uso do 
bebedouro. O respeito aos 
horários é rigoroso para a 
higienização do ambiente 
após cada aula e os alunos 
não podem permanecer no 
Espaço além do horário 
para evitar aglomeração.

Retorno esperado 
“Desde que entrei na 

UFRJ, há quase 10 anos, 
frequento o Espaço Saúde. 
Eu era obeso, e foi o local 
que me ajudou muito a per-

Presencialmente
Espaço Saúde oferece, 

presencialmente, muscu-
lação e pilates, às segun-
das e quartas-feiras, nos 
horários de 8h, 9h e 10h. 
São três alunos por vez 
em cada ambiente com 
duração de 40 minutos 
cada – são necessários 20 
minutos de intervalo en-
tre cada atividade para 
higienização adequada do 
local. Não há necessidade 
de agendamento, a par-
ticipação é por ordem de 
chegada. “Se no horário 
em que o aluno chegar o 
grupo já estiver completo, 
ele pode aguardar para 
ser encaixado no seguin-
te”, explicou Carla.

A expectativa da Coor-
denação de Esporte e Lazer 
é aos poucos a rotina do Es-
paço Saúde ser retomada. 
Outra boa notícia é que vem 
novidade por aí. Segundo 
Carla Nascimento, até de-
zembro será oferecido cross 
training – treinamento fun-
cional que reúne exercícios 
aeróbicos e de força em pe-
quenos circuitos –, e o Espa-
ço terá uma sala para ava-
liação física.

Regras de segurança –
Para a realização das 

atividades presenciais, é 
obrigatória a apresentação 
do comprovante de vacina-
ção, assim como o uso de 
máscara e de álcool em gel 

der peso com conscienti-
zação. Esse retorno é uma 
festa para mim”, come-
morou o técnico-adminis-
trativo Diego Vinícius da 
Silva Ribeiro, do Instituto 
de Biofísica Carlos Chagas 
Filho.

“Achei ótimo. Esta-
va ansioso, queria muito 
voltar. O Espaço Saúde 
é uma parte da minha 
vida que gosto muito. Até 
tem academias perto (de 
casa), mas me sinto mui-
to bem lá. Gosto muito do 
grupo todo e não sentia 
muita vontade de malhar 
em outro lugar”, disse 
Weber Gabriel Zopellario, 
o Zope, designer gráfico 
da Coordenação de Comu-
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nas instalações físicas e 
nos aparelhos danifica-
dos pela ação da maresia.

ZOPE. O Espaço Saúde é uma parte da minha vida que gosto muito
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“Hospitais uni-
versitários da 
UFRJ versus 

Ebserh” foi o tema da au-
diência pública promovi-
da pelas Comissões de 
Educação e de Ciência 
e Tecnologia da Assem-
bleia Legislativa do Es-
tado do Rio de Janeiro 
(Alerj) na quinta-feira, 
21. A iniciativa foi dos 
deputados Flávio Sera-
fini (PSOL) e Waldeck 
Carneiro (PT). A reu-
nião foi transmitida 
pelas mídias dos par-
lamentares e pela TV 
Alerj, e reproduzida 
pelos canais de diver-
sas entidades, como na 
página do Facebook do 
Sintufrj (disponível).

Além do Sintufrj, 
estavam presentes re-
presentantes do Andes-
-SN, DCE Mário Prata/
UFRJ, Movimento Bar-
rar a Ebserh na UFRJ, 
dirigentes de unidades 
de saúde e do Comple-
xo Hospitalar da UFRJ. 
Nas mais de três horas 
de debates, prevalece-
ram os argumentos so-
bre as consequências 
nefastas que a Empresa 
Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh) 
como gestora dos HUs 
acarretaria ao aten-
dimento à população, 
para a formação de no-
vos profissionais e para 
a pesquisa.  

AUDIÊNCIA PÚBLICA CONDENA A EBSERH 
Sintufrj reivindicou que a Reitoria da UFRJ retire 
da pauta a discussão sobre a adesão à Ebserh

POSIÇÃO DO 
SINTUFRJ 
“O Sindicato reivin-

dica que a UFRJ retire 
de pauta essa discussão”, 
disse a coordenadora-

-geral do Sintufrj Gerly 
Miceli, propondo, em con-
trapartida, que a Reitoria 
denuncie, pela imprensa, 
que seus hospitais vão 
perder recursos – “mesmo 

com toda a excelência e o 
que representam para a 
sociedade”. Segundo a di-
rigente, a Administração 
Central fez isso há alguns 
meses, quando o governo 

suspendeu os recursos da 
universidade. 

Gerly chamou a aten-
ção para o fato de que em 
muitas das universidades 
a adesão à Ebserh ocorreu 
a portas fechadas, portan-
to, uma decisão imposta, 
antidemocrática, e os pre-
judicados foram os servi-
dores e os estudantes. “É 
importante sempre re-
gistrar que o Sintufrj e a 
Fasubra se posicionaram 
desde logo contra a Eb-
serh, porque a Educação e 
a Saúde não são mercado-
rias”, afirmou.  

Segundo a coordena-
dora, nas discussões com 
a base sobre o tema, a 
direção sindical tem mos-
trado que, com a Ebserh, 
há o risco de privatiza-
ção dos hospitais ou de 
eles perderem sua função 
principal de hospitais-
-escola, que desenvol-
vem pesquisa, ensino e 
extensão, e se tornem 
apenas unidades assis-
tenciais, submissas a 
metas de produtividade.

 “A Ebserh não traz di-
nheiro novo; não oferece 
orçamento melhor [para 
os HUs] no próximo ano. 
E o orçamento da uni-
versidade também está 
estrangulado, porque o 
atual governo é inimigo 
da educação, dos servido-
res e do serviço público, e 
não reconhece os direitos 
do cidadão”, frisou Gerly. 

Enquanto dirigentes sindicais e 
servidores da Universidade Federal 
do Maranhão e da Universidade Fe-
deral Fluminense – cujos hospitais 
são gestados pela Ebserh – mostra-
vam os enormes danos causados a 
essas unidades, à população, aos 
trabalhadores e estudantes, o coor-
denador do Complexo Hospitalar da 
UFRJ (Leôncio Feitosa) e os direto-
res do Hospital Universitário Cle-
mentino Fraga Filho (Marcos Freire) 
e do Instituto de Neurologia Deolin-
do Couto (Cesar Andraus) se reveza-
vam em argumentos na tentativa de 
convencer que a entrada da empresa 
na instituição não significava a pri-
vatização dos HUs, mas a solução 
para a grave situação de falta de re-

Debate expõe controvérsia
cursos humanos e financeiro.  

Flavio Serafini disse que o estran-
gulamento econômico dos hospitais 
universitários é uma forma de chanta-
gem do governo para que sucumbam a 
esta forma de privatização”.

“Como entregar nossos hospitais 
a um governo inescrupuloso, descom-
promissado e negacionista que coloca 
a saúde da população em risco?”, ques-
tionou Marinalva Oliveira, do Movi-
mento Barrar a Ebserh na UFRJ.

A representante do Fórum de 
Saúde do Rio de Janeiro, Fátima Si-
liansky, apresentou dados que com-
provam que a Ebserh é prejudicial 
aos trabalhadores e estudantes das 
universidades, como também à pes-
quisa científica. 

AUDIÊNCIA PÚBLICA virtual realizada na Assembleia Legislativa na quinta-feira 21

UFRJ
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