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ATENÇÃO À AGENDA DE LUTAS
Plenária da Fasubra nesse fim de semana definiu como eixos de ação 
do movimento a luta contra os cortes na educação e a recomposição 
salarial. A reunião em Brasília se deu numa atmosfera de unidade 
para derrotar o governo Bolsonaro nas urnas e nas ruas.
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ASSEMBLEIA DA CATEGORIA
10h. Auditório do CT – campanha salarial e pauta interna

ATO DA POSSE DA DIRETORIA DO SINTUFRJ – GESTÃO 2022-2025
10H, NO AUDITÓRIO DO CT

CARAVANA OCUPA BRASÍLIA
Pela recomposição do orçamento da educação 
e por reajuste salarial para o serviço público federal

PROTESTO NACIONAL CONTRA O CORTE 
DE VERBA NA EDUCAÇÃO - Candelária, 16h 
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"A situação é de aten-
ção por acreditarmos 
que esteja surgindo uma 
nova onda de covid-19", 
diz Laura Gomes Barre-
to, técnica de enferma-
gem do Hospital Uni-
versitário Clementino 
Fraga Filho HUCFF) e 
coordenadora-geral do 
Sintufrj. Ela lembra, po-
rém, que, apesar da alta 
de casos, eles estão mais 
leves graças à vacinação.

Laura, que já foi chefe 
do Serviço de Saúde do 
Trabalhador do HUCFF, 
observa que “muitas pes-
soas não vão testar por es-
tarem com sintomas leves. 
Mas é muito importante a 
testagem (se o indivíduo 
apresentar sintomas gri-
pais ou tiver contato com 
pessoas que testaram po-
sitivo), para sabermos o 
parâmetro de crescimen-
to dos casos e a avaliação 
viral”, pondera Laura.
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‘Nova onda’ de covid-19 exige atenção

CURSOS DE CAPACITAÇÃO: CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS 2022

“Se testar positi-
vo, mantenha-se em 
casa, o que evitará mais 
disseminação”, alerta.

Para ela, a comunida-
de universitária precisa 
ser orientada a manter as 
normas de biossegurança 
(máscara em locais fecha-
dos ou de aglomeração, la-

vagem das mãos ou uso de 
álcool gel e distanciamen-
to sempre que possível).

Variante
“Estamos vivendo ago-

ra uma nova onda de infec-
ção pela covid-19, provavel-
mente por nova variante 
circulando no Brasil”, con-

corda o médico Alberto 
Chebabo, presidente da 
Sociedade Brasileira de 
Infectologia, diretor da 
Divisão Médica do HU.

Ele avalia que, embo-
ra a volta à normalidade 
tenha facilitado a dissemi-
nação, essa não é a causa 
principal, mas a substitui-

Vacinação 
no Sintufrj

A coordenação do Sintufrj or-
ganizou, no dia 6, com apoio do 
Centro de Vacinação de Adultos 
da UFRJ, a vacinação dos traba-
lhadores da entidade contra in-
fl uenza, na sua sede, na Cidade 
Universitária. No primeiro dia, 
foram vacinados 25 funcionários. 
A vacinação volta na quinta-feira, 
dia 9. A vacina contra a gripe evita 
sintomas e doenças mais graves.

O DESCUIDO COM O USO DE MÁSCARA amplia o risco de contaminação

A Pró-Reitoria de Pessoal 
(PR-4) torna pública a abertu-
ra de Processo Seletivo interno 
para submissão de Propostas 
de Cursos de Capacitação des-
tinados ao desenvolvimen-
to dos servidores da UFRJ.

Docentes e Técnico-Adminis-
trativos em Educação do quadro 
de pessoal ativo permanente da 
Universidade poderão submeter 

propostas de cursos e compor equi-
pes como coordenadores e tutores. 

Acesse o site ofi cial da 
DVDE e conheça as normas 
de submissão do Edital 2022.

> Período: 01 a 22 de junho de 2022

> Público-Alvo: Servidores ativos do 
quadro permanente da UFRJ (téc-
nico-administrativos e docentes)

> Edital e Submissão on-line: de-
senvolvimento.pr4.ufrj.br

Outras informações, en-
tre em contato diretamen-
te com a equipe da Divi-
são de Desenvolvimento:  
desenvolvimento@pr4.ufrj.br

Atenciosamente,
Pró-Reitoria de Pessoal

ção de variantes circulando 
neste momento, por outras 
um pouco mais transmis-
síveis. “Sabemos que há 
circulação de BA.4 e BA.5, 
subvariantes da ômicron. 
Mas ainda não temos da-
dos de qual dessas cepas 
(variante ou um grupo 
de variantes) está predo-
minando no RJ”, explica.

Recomendação forte
Chebabo reitera a 

“recomendação forte” do 
uso das máscaras, prin-
cipalmente em ambien-
tes fechados. E que to-
das as pessoas estejam 
com o esquema vacinal 
em dia, com as doses 
corretas, o que reduz 
risco de infecções gra-
ves: “O que temos visto 
é o aumento de número 
de casos, mas grande 
parte destes são leves, 
raramente com neces-
sidade de internação”.
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Plenária da Fasubra 
desse fim de sema-
na em Brasília re-

ferendou calendário de lu-
tas com uma sucessão de 
eventos que vai ampliar a 
mobilização contra os cor-
tes na educação e dar fô-
lego à construção de uma 
greve unificada do setor 
de educação pela recompo-
sição salarial. Para o pró-
ximo dia 14, por exemplo, 
está sendo preparado o 
Ocupa Brasília, com a par-
ticipação ampla dos seg-
mentos da educação.

Por conta desse evento, 

CALENDÁRIO DE LUTAS CONTRA CORTES 
NA EDUCAÇÃO E POR REAJUSTE SALARIAL
Fasubra realiza plenária representativa: reuniu cerca de 150 delegados de 39 instituições federais de todo o país

a posse pública de nossa di-
retoria, que estava previs-
ta para esse dia, foi adiada 
para o dia 21, no mesmo 
local: às 10h, no auditório 
do Centro de Tecnologia 
(CT), no bloco A.

Na avaliação de dele-
gados e diretores do Sin-
tufrj que foram a reunião, 
a plenária da federação foi 
representativa, com a par-
ticipação de 155 delegados 
(101 homens e 54 mulhe-
res) de 39 instituições filia-
das. Na assembleia desta 
quarta-feira, 8 de junho, 
no auditório do CT, às 10h, 

as deliberações do encon-
tro serão apresentadas.

Neste 9 de junho, 
quinta-feira, nosso en-
contro é às 16h, na Can-
delária: será um Dia Na-
cional de Mobilização e 
Luta em defesa da Edu-
cação e da Ciência. 

O movimento estu-
dantil representado por 
suas entidades nacionais 
e estaduais com sindica-
tos e o movimento social 
convocam para a mani-
festação contra as ações 
de destruição da univer-
sidade pública desferidas 

Confira matéria sobre cortes nas páginas 4 e 5

pelo governo Bolsonaro. 
Esta energia das ruas 

funcionará como aqueci-
mento para o Ocupa Bra-
sília do dia 14 de junho 
que envolverá, além da 
defesa da educação públi-
ca, a busca da recompo-
sição salarial de 19,99%. 
A plenária da Fasubra 
reforçou, por maioria, o 
caminho da greve unifi-
cada da educação incluin-
do todos os setores, como 
Andes e Sinasefe.

ELEIÇÕES
A plenária da federação 

discutiu o processo eleito-
ral que começa a mobilizar 
o país para as eleições de 
outubro. Por maioria dos 
delegados, a decisão foi 
o apoio à candidatura de 
Lula (PT). Mas ficou tam-
bém decidido que a fede-
ração encaminhará o seu 
programa para que com-
promissos sejam firmados 
a todos os candidatos do 
campo da esquerda.

Um ponto de unidade 
incontestável foi a necessi-
dade política de derrotar a 
derrotar o governo Bolso-
naro nas urnas e nas ruas. 

Foto:Fasubra

FORÇA DO MOVIMENTO. Delegados de todo o 
país participaram da Plenária da Fasubra que 
deliberou sobre assuntos essenciais da conjuntura
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Cortes de Bolsonaro tiram
Situação é crítica e pró-reitoria de Finanças diz que, se dentro de 60 dias esse qu

“Éuma situação 
bem compli-
cada, a que a 

gente vive, por conta do 
bloqueio severo de 14,5%, 
que, sem dúvida, vai dei-
xar a instituição numa 
situação de mais fragi-
lidade”, avaliou George 
Gama, superintendente 
da Pró-Reitoria de Plane-
jamento, Desenvolvimen-
to e Finanças (PR-3).

No dia 27 de maio, o 
governo Bolsonaro acio-
nou a tesoura e bloqueou 
só no orçamento das uni-
versidades e institutos 
federais mais de 3 bilhões 
de reais. Com o corte, as 
instituições podem fi car 
inviabilizadas no segundo 
semestre, conforme de-
nunciou o presidente da 
Associação Nacional dos 
Dirigentes das Ifes, Mar-
cus David. 

Na UFRJ, o orçamento 
de 2022 já não era sufi -
ciente para atender às de-
mandas até o fi m do ano. 
O bloqueio em cima de um 
orçamento já defi citário 
levará a enorme prejuízo 
para o funcionamento bá-
sico da instituição.

Pelas estimativas da 
pró-reitoria da área, o 
bloqueio de 14,54% da 
dotação orçamentária dis-
cricionária (que diz res-
peito ao funcionamento, 
bolsas, energia, água e 
luz, segurança e manu-

tenção, por exemplo), de 
R$ 332.790.643,00, repre-
senta R$ 48.389.852,00 a 
menos para a UFRJ. 

 “A expectativa é que 
isso venha a ser revisto. 
E logo. É um bloqueio 
profundo que vai deixar a 
UFRJ numa situação frá-
gil para encerrar o exer-
cício”, reiterou o superin-
tendente, explicando que 
pelo menos as bolsas de 
assistência estudantil es-
tão garantidas, mas que, 
no geral, as outras des-
pesas (a partir de agosto) 
estão descobertas.

PREOCUPAÇÃO 
Numa plenária de deca-
nos e diretores, dia 31, 
na semana passada, o 
pró-reitor de Patrimônio, 
Desenvolvimento e Fi-
nanças, Eduardo Raupp, 
apresentou um quadro 
crítico. Ele disse que se 
dentro de 60 dias o qua-
dro não se reverter, isso 
começará a comprometer 
o funcionamento da uni-
versidade. 

“Estamos realmente 
numa situação muito 
ruim. Vamos ter que dar 
passos mais ousados 
para tentar conseguir 
reverter este lamentá-
vel quadro orçamentá-
rio”, comentou o decano 
do Centro de Ciências 
da Saúde Luiz Eurico 
Nasciutti.
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m R$ 50 milhões da UFRJ
uadro não for revertido, o funcionamento da universidade estará comprometido

O QUE A UFRJ 
VAI FAZER POR 
ENQUANTO 

A execução orçamen-
tária (comprometimen-
to do orçamento com as 
contas da universidade) 
já estava adiantada, em 
torno de 90% dos recur-
sos deste ano. Com o 
bloqueio, não há o va-
lor necessário para os 
empenhos (reserva do 
dinheiro para ser pago 
quando o bem ou serviço 
for entregue).

Por isso, houve a anu-
lação de todos os empe-
nhos para pagamentos de 
contratos de manutenção 
básica relativos ao mês de 
agosto; o estorno de parte 
do orçamento participati-
vo já descentralizado para 
centros e campi (no mesmo 
percentual do bloqueio) e o 
estorno de recursos desti-
nados ao Complexo Hospi-
talar para enfrentamento 
da covid-19 (da ordem de 
R$ 3,7 milhões), entre ou-
tras medidas.

Se havia, até então, a 
garantia de recursos para 
pagamento de contratos 
até agosto, isso mudou: 
“Eu tive que cancelar to-
dos os de agosto. Hoje te-
nho empenho até julho. 
Para agosto, vamos ver o 
que fazer”, disse Raupp.

RETROCESSO
Inadmissível, incompre-

ensível e injustifi cável 
foi como a Associação 
Nacional dos Dirigentes 
das Ifes classifi cou o cor-
te, que inviabiliza a per-
manência de estudantes 
e o próprio funciona-
mento das instituições, 
sem possibilidade de fe-
char as contas. 

A entidade garante que 
a justifi cativa – a necessi-
dade de reajustar os salá-
rios do funcionalismo em 
5% – não tem fundamen-
to no próprio orçamento 
público: “A defasagem 
salarial dos servidores 
públicos é bem maior do 
que os 5% divulgados 
pelo governo e sua re-
composição não depende 
de mais cortes na educa-
ção, ciência e tecnologia”.

TERRAPLANISMO 
ECONÔMICO

A universidade pública tem sido um dos alvos preferen-
ciais do governo de extrema direita no país.

Esses cortes mais recentes nos recursos des  nados à 
educação se encaixam na sucessão de ataques que a  n-
gem a produção do conhecimento, a vida dos servidores 
da educação, a autonomia universitária e a democracia. 

A medida do ministério da Economia deste governo 
subalterno às elites de origem escravocrata alcança alunos 
que dependem de bolsas para se manter na universidade e 
deixa a ins  tuição sem dinheiro para a compra de insumos 
e serviços básicos (energia, água e luz, segurança e manu-
tenção) para o funcionamento das unidades.

Enquanto corta verba da educação, este governo de ex-
crescências distribui bilhões para parlamentares da base de 
apoio por meio de um orçamento secreto.

A Reitoria da UFRJ não pode se curvar calada às inves-
 das bolsonaristas. A importância da UFRJ e sua condição 

de uma das maiores ins  tuições federais de ensino são 
credenciais polí  cas que colocam essa universidade num 
patamar de responsabilidade na luta em defesa da univer-
sidade pública.

A saída para enfrentar este cenário de devastação con-
tra a universidade pública, os servidores e a classe traba-
lhadora é a luta organizada da comunidade universitária. 

A luta é a saída 

Para o presidente de hon-
ra da Sociedade Brasilei-
ra para o Progresso da 
Ciência, Ildeu Moreira, o 
argumento de que não há 
recursos é falacioso, pois 
há superávit nas contas 
públicas. Enquanto o 
governo corta em áreas 
importantes, lembra ele, 

não mexe nas emendas 
parlamentares, que ga-
nharam o apelido de “or-
çamento secreto” (pela 
falta de transparência). 

“Há um projeto qua-
se que de desmonte”, diz 
ele, apontando que está 
caindo o número de pes-
quisadores no país, que 
acabam por preferir ir 
para fora. “É uma visão 
(por parte do governo) ex-
tremamente atrasada, es-
túpida do ponto de vista 
do desenvolvimento”, la-
menta, apontando o que 
chama de “terraplanismo 
econômico”, citando como 
exemplos a emenda do 
teto de gastos e o desmon-
te de políticas sociais.

NÃO É CRISE, 
É PROJETO

O ex-presidente da Aca-
demia Brasileira de Ci-
ências Luiz Davidovich
avalia que a Ciência e 
Tecnologia e as universi-
dades públicas têm sido 
fortemente afetadas neste 
governo, que, sob o pretex-
to de uma crise econômi-
ca, corta verbas nas três 
áreas fundamentais para 
o desenvolvimento do país 
e para a população. Além 

disso, o governo associa o 
corte ao aumento do servi-
dor se utilizando de uma 
falácia: houve aumento 
de arrecadação e não há o 
tipo de emergência a que 
o governo se refere.

Ele lembrou palavras 
de Darcy Ribeiro (ex-
-ministro da Educação) 

quando perguntado sobre 
crise: “Isso não é crise, é  
projeto”. Um projeto que 
benefi cia certos setores 
da sociedade, como o mer-
cado fi nanceiro e bancos, 
em detrimento de outros, 
como a produção de co-
nhecimento, a inovação 
ou o capital produtivo.

Fotos: Renan Silva

R$ 48.389.852,00 
            A MENOS PARA A UFRJ
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PREÇOS DOS 
ALIMENTOS 
EXPLODEM

Mestre em Economia e 
diretor do Instituto de Fi-
nanças Funcionais para o 
Desenvolvimento, David 
Deccache considera que a 
situação do Brasil é drás-
tica, principalmente para 

O aumento recorde 
no preço dos ali-
mentos é resulta-

do da inação do governo 
Bolsonaro. “Se o Brasil 
esbanja áreas agricul-
táveis e se destaca na 
produção de alimentos, 
por que aqui os preços 
da cenoura, do tomate e 
alimentos in natura em 
geral cresceram tanto 
nos últimos meses?”, per-
guntam economistas do 
Dieese.

“O governo Bolsonaro 
não está tomando nenhu-
ma medida; ao contrário, 
tem contribuído nos últi-
mos anos para uma piora 
na inflação do preço dos 
alimentos. O importan-
te para o brasileiro é o 
poder de compra real. A 
crise econômica que se 
aprofundou nos últimos 
três anos, junto o preço 
dos alimentos, que está 
acima da média de outros 
países, resulta em um ce-
nário de caos que causa 
grande preocupação para 
a segurança alimentar do 
Brasil”, responde o econo-
mista Valter Palmieri. 

Entre 2019 e 2022, o óleo subiu 211,98%; a batata 
180,32%; os ovos 158%,31% e o café 133,94%

os mais pobres. De acordo 
com o especialista, isso “não 
é obra do acaso, mas uma 
escolha do governo Bol-
sonaro para beneficiar os 
mais ricos em detrimento 
da maioria da população”. 

Ele afirma, por exemplo, 
que o aumento de preços da 
gasolina, do diesel e do gás 
de cozinha é uma decisão 
política desta gestão por 
meio da política de preços 
da Petrobras.
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Servidores técnico-
-administrativos, 
professores e estu-

dantes ocuparam as esca-
darias do Centro de Ciên-
cias da Saúde (CCS), nesta 
segunda-feira, 6, a partir 
das 12h30, para participar 
da plenária que debateu 
os riscos de privatização 
do complexo hospitalar da 
UFRJ se a Reitoria aceitar 
que a Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares 
(Ebserh) assuma a gestão 
das oito unidades de saúde 
da instituição.

“A Ebserh não tem or-
çamento e quadro técnico, 
então, como essa empresa 
pode trazer algum benefí-
cio ao complexo hospitalar 
da UFRJ? Precisamos é 
de recomposição orçamen-
tária para suprir as neces-
sidades de infraestrutura 
física, de equipamentos 
e materiais das nossas 
unidades hospitalares, e 
de concurso público para 
contratação de profis-
sionais. Não existe uma 
lei que impeça isso, ao 
contrário: há uma deci-
são judicial garantindo a 
reposição de pessoal por 
morte e aposentadoria 
nos hospitais da univer-
sidade”, lembrou o coor-
denador-geral do Sintu-
frj Esteban Crescente.

O debate foi organiza-
do pelo Movimento Bar-
rar a Ebserh na UFRJ, 
com o apoio do Sintufrj 
e de várias outras enti-
dades, como os Fóruns 

RISCO DE PRIVATIZAÇÃO RONDA HOSPITAIS DA UFRJ
Comunidade universitária se organiza na jornada para barrar Ebserh, empresa que quer comandar hospitais da universidade

Nacional e Estadual do 
Rio de Janeiro Contra 
a Privatização da Saú-
de, o DCE Mário Prata 
e a Associação Nacional 
dos Docentes do Ensino 
Superior (Andes). O de-
putado estadual Flávio 
Serafim e o vereador de 
Niterói Paulo Eduardo 
Gomes, ambos do PSOL, 
estavam presentes. 

“Reuniões como essa 
oxigena, reforça e forta-
lece o movimento”, disse 
Marinalva Silva Olivei-
ra, docente que integra o 
Movimento Barrar a Eb-
serh na UFRJ, que acres-
centou: “Precisamos con-
tinuar a luta para que 

os nossos hospitais não 
sejam entregues, e para 
revogar os 40 que já es-
tão sob a gestão dessa 
empresa, e contra os cor-
tes na educação.”  

A enfermeira Gra-
ça Garcia, dirigente do 
Sintuff e do Fórum de 
Saúde do Rio, expôs a si-
tuação do Hospital Uni-
versitário Antônio Pedro 
(Huap), em Niterói, que 
desde 2016 é adminis-
trado pela Ebserh, e de 
seus trabalhadores: fe-
chamento das emergên-
cias geral e pediátrica; 
redução dos leitos de 400 
para 20 e gestão vertical 
seguindo o modelo japo-

nês Kanban, que é um 
método aplicado inicial-
mente aos processos de 
produção na indústria, 
visando à produtividade. 

“A Ebserh tira da po-
pulação o acesso a trata-
mentos mais complexos. 
Temos que fazer um le-
vantamento da situação 
de todos os hospitais 
controlados por ela, lu-
tar pela sua revogação, 
como também da Emen-
da Constitucional 95 
(que congela investimen-
tos na educação, saúde e 
nas áreas sociais por 20 
anos)”, propôs a repre-
sentante da Andes Eliza-
beth Barbosa. 

Ela informou que já 
está acertada a realização 
de uma audiência pública 
na Câmara Federal para 
discutir a Ebserh, sem 
data ainda marcada, por 
solicitação do deputado 
Glauber Braga (PSOL). 

“A Fasubra aprovou re-
solução contra a Ebserh e 
convidou todos a estarem 
nessa luta”, reforçou Nival-
do Holmes, coordenador da 
Federação e do Sintufrj. 

A dirigente do Centro 
Acadêmico de Enfermagem 
da UFRJ, Hyara Marques, 
questionou: “Por que em 
nenhum momento o debate 
sobre a Ebserh foi aberto 
pela Reitoria e pelo CCS?” 

Foto: Renan Silva

MOBILIZADOS. A resistência à adesão da UFRJ ultrapassou as fronteiras da universidade, como mostrou a plenária
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A representante do Movi-
mento Barrar a Ebserh na 
UFRJ e ex-presidente do 

Sindicato Nacional dos Docentes 
das Instituições de Ensino Supe-
rior (andes), Marinalva Silva Olivei-
ra, abre a série de reportagens do 
Jornal do Sintufrj sobre esse tema 
explosivo que, entre outros prejuí-
zos, compromete a autonomia uni-
versitária. Ela afirma que a empre-
sa visa ao lucro e que sua presença 
em hospitais universitários subver-
te os aspectos educacionais. Na 
sua opinião, a reitora Denise Pires 
de carvalho trouxe a pauta da ade-
são á Ebserh de forma “açodada, 
inapropriada e antidemocrática”. 

 Quais as consequências de uma 
eventual adesão da UFRJ à Ebserh?

 Marinalva – A Ebserh apresenta 
um modelo de gestão administrativa 
pautado na exploração econômica 
das atividades com o intuito da pro-
dução, visando ao lucro, não priori-
zando os aspectos educacionais e 
vinculados à manutenção da saúde 

ENTREVISTA / MARINALVA OLIVEIRA

EBSERH: LÓGICA EMPRESARIAL NA SAÚDE PÚBLICA

SINTUFRJ REAFIRMA A LUTA CONTRA A EBSERH

de forma gratuita e igualitária. 
Os HUs são instâncias de apri-

moramento, provimento e desen-
volvimento técnico e científico, 
de acolhimento e tratamento, e 
de formação permanente de pro-
fissionais de saúde, que oferecem 
serviços para atender às necessi-
dades da população compatíveis 
com os preceitos e as demandas da 
rede de atenção à saúde do SUS. 

Com a adesão à Ebserh, os hos-
pitais deixam de ser esse espaço, 
passando a integrar um cenário 
conduzido pela lógica empresarial, 
em contraposição à natureza uni-
versitária. Isso representa a perda 
da conexão entre ensino, pesquisa 
e extensão. O objetivo é privatizar 
os serviços de saúde e educação, 
transferindo o patrimônio da UFRJ 
para uma empresa pública, mas de 
direito privado.

 Como a senhora analisa a posi-
ção da Reitoria em relação à Ebserh?

Marinalva – A reitora Denise 
Pires trouxe a pauta da adesão à 

Ebserh de forma açodada, inapro-
priada e antidemocrática, quando 
a universidade ainda funcionava 
majoritariamente de maneira re-
mota, em meio à crise sanitária, 
política e social, conduzindo o pro-
cesso sem debate com a comuni-
dade universitária. 

Em dezembro de 2021, foi desig-
nado o relator do processo, o qual 
apresentou um parecer bastante 
raso ao relatório elaborado pelo GT 
constituído pela Reitoria. Os argu-
mentos usados pela Reitora eram 
que os hospitais da UFRJ não fun-
cionariam sem a Ebserh, o que leva-
ria a seu fechamento, apresentando 
a Ebserh como tábua de salvação 
para todos os seus problemas. 

O Movimento Barrar a Ebserh, 
em reunião com a reitora, reivindi-
cou que qualquer proposta de ade-
são deveria ser precedida de amplo 
debate democrático e presencial 
com a comunidade universitária. 
Mas todos os debates, audiências 
públicas, plenárias, reuniões ocor-
ridas foram por iniciativa do Movi-

mento Barrar a Ebserh. 
De forma apressada [a Reitoria] 

convocou reunião do Consuni, e 
a posição da reitora durante essas 
reuniões foi produzir atos antide-
mocráticos e de força, impedindo 
que uma parte significativa da re-
presentação estudantil se manifes-
tasse, inclusive desligando microfo-
nes de forma contrária ao próprio 
Regimento daquele Conselho. 

 Quantas universidades fede-
rais no país já aderiram à Ebserh?

Marinalva – Total de 40 unida-
des, praticamente todas as univer-
sidades federais que agregam HUs. 
A UFRJ é a única cujos HUs não 
são gerenciados pela Ebserh. Isso 
ocorreu porque em 2013, após um 
intenso processo de mobilização 
da comunidade universitária e de 
movimentos sociais e populares, 
um histórico Consuni suspendeu a 
contratualização da Ebserh. Cabe 
ressaltar que a Unifesp e a UFRGS 
não são Ebserh, mas que seus HUs 
já foram privatizados antes.
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A atual direção do 
Sintufrj reafirma seu 
compromisso com a 
luta para derrotar 
a Ebserh, e uma 
das tarefas neste 
sentido é dar voz às 
entidades e militantes 
que atuam nessa 
trincheira.
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