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festa anima servidores

Apesar da cassada aos direitos trabalhistas sofrida por toda a população brasileira em 2015, os servidores tecnico-administrativos da UNIRIO organizaram uma
festa de confraternização inesquecível.
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Reitor da UNIRIO doa patrimônio
público e foge... de férias.
Sem realizar CONSUNI e ferindo princípios morais e éticos, o magnífico reitor da UNIRIO assinou cessão do Gaffrée
e Guinle para uma empresa de direito privado e em seguida saiu de férias.
O magnífico reitor, Luis Pedro Gil
San Jutuca, assinou contrato de
cessão do patrimônio do hospital
Gafrée e Guinle para a empresa de
direito privado EBSERH. O ato feriu deliberação do CONSUNI e não
cumpriu com os ritos estatutários
vigentes.
A assinatura do contrato aconteceu em Brasília, no dia 16 de dezembro, dois dias antes do recesso
definido pela Reitoria para o final
de ano. O reitor não retornou para
as atividades de encerramento de
ano, preferindo emendar a viagem
a Brasília com as suas férias.
O reitor e o vice-reitor também
não participaram das festividades
de fim de ano nem dos servidores
tecnico-administrativos nem dos
servidores docentes, como é protocolar e como vinha realizando nos
últimos anos da gestão anterior.

A decisão em vigor do CONSUNI, que se realizou no dia 7 de
agosto de 2014, definiu que a comissão diagnóstica do hospital Gafrée e Guinle deveria apresentar um
relatório sobre a real situação do
hospital universitário e possíveis
soluções para o problema. Antes
da apresentação desse relatório, a
EBSERH não seria pauta nem na
universidade nem nas sessões do
CONSUNI.
No dia 11 de dezembro de 2015,
a reitoria – apoiada por setores privatistas da universidade – desrespeitou a decisão do Conselho Superior da UNIRIO e convocou sessão
com pauta única: EBSERH.
Com tensionamentos constantes
e ataques físicos realizados contra
dirigente da FASUBRA, o reitor encerrou o CONSUNI e assinou arbitrariamente a cessão patrimonial da
universidade. pagina 8
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Valéria Lobão canta “Noel
Rosa, Preto e Branco”
No dia 28 de janeiro (quinta-feira),
às 20 horas, a cantora Valéria Lobão fará uma apresentação na Sala
Cecília Meireles, dentro da série “Petrobrás Sala Jazz”, com repertório do
seu disco duplo “NOEL ROSA, PRETO
E BRANCO”, indicado ao Grammy Latino 2015. O álbum traz composições
de Noel Rosa, com a presença de 22
pianistas, que também assinam os
arranjos. Essa é uma oportunidade
única de acompanhar o excelente
show da cantora, que também é servidora da UNIRIO (CLA). A apresentação terá a participação dos pianistas
Itamar Assiere, que assina a direção
musical do espetáculo, e dos pianistas convidados Gilson Peranzzetta,
Leandro Braga e Carlos Fuchs.

EXPEDIENTE
Coordenação Geral: Bruno Cruz,
Rafael de S. de Mello Coelho da
Silva e Wilson Ferreira Mendes.
Coordenação de Educação: William
Garcia dos Santos e Silvia Helena
da Silva.
Coordenação de Administração e
Finanças: Antonio Luiz Mendonça
Correia e Francisco Daniel da Silva
Monteiro.
Coordenação de Políticas Sindicais
e Comunicação: Marcelo Nascimento Silva e Paulo Ferreira.
Coordenação de Políticas Sociais,
Culturais, Esporte e Lazer: Célio
Maymone Pontes e Louyze Martins
Gomes.
Coordenação Jurídica e Relações
de Trabalho: Benedito Cunha Machado e José Carlos Passarelli.
Coordenação de Assuntos de Aposentadoria e Pensão: João Bosco
de Souza e Sheila Maria C. A. Bernardes.
Coordenação de Raça, Gênero e
Etnia: Jéssica Nogueira Alves dos
Santos.
Suplentes: Oscar Gomes e Célio
Serafim.
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ESCLARECIMENTO
Vimos informar aos associados que
não houve aumento no desconto do
valor da contribuição para os associados. Continuamos seguindo o
que determina o estatuto da ASUNIRIO no artigo 6º.
“Art. 6º. - Os Sócios Contribuintes pagarão contribuição mensal de 1% (um
por cento) do vencimento básico de

sua categoria, considerando-se:
a) o ex-trabalhador da UNIRIO contribuirá sobre o vencimento básico que percebia na época de
seu desligamento, mas, vindo a
pertencer a outro órgão público,
sua contribuição dar-se-á sobre o
vencimento básico atual;
b) 	se pensionista, temporário ou vi-

Suplentes: Jerusa Ferreira Braga,
Maria José dos Santos Silva e Idelco Nascimento.

a ela tal responsabilidade;
d) se docente contribuirá sobre seu
vencimento básico.”

Exemplo: Se o vencimento básico
for de R$ 2.000,00, aplica-se 1% sobre o valor, ficando R$ 20,00:
Fórmula: Vencimento Básico x 1 /
100, no exemplo: 2.000 x 1 / 100 = 20
Direção Colegiada da ASUNIRIO

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE JANEIRO-ASUNIRIO

NOVEMBRO de 2015

Balancete Mensal (Dispositivo legal: Art. 45, letra “d”, do Estatuto)
PAGAMENTOS ATRAVÉS DA TESOURARIA

RECEITAS E OUTROS RECEBIMENTOS
Banco do Brasil S.A - conta Corrente

CAIXA GERAL
Assessoria Jurídica

Escr Boechat

out

2.500,00

Contrib Líq. Associados Folha JUNHO

Folha de Pagamento (líquido)

Funcionário

out

1.170,15

AC

CNPJ 34023077/0001-07

21.483,67

Folha de Pagamento

Autônomos

out

2.591,54

HUGG

CNPJ 34023077/0002-80

12.397,39

GPS/INSS

Guias recolh.

out

1.355,29

UFF

CNPJ 28523215/0001-06

46,35

GFIP/FGTS

Guias recolh.

out

108,09

13º salário funcionário

1ª Parcela

nov

675,60

SINTESI - Mens. Sindical

funcionário

out

0,0

DARF - PIS - Folha Pagamento

Secret Rec Fed

out

13,51

Material de Consumo

Expediente

out

167,30

Correios – Envio jornal aos aposent e pension.

“Informe ASUNIRIO”

544

516,80

Impressão de jornal

"Informe ASUNIRIO"

Ed.197

00,00

Despesa c/ transporte

urbano

taxi/
ônib

371,30

Conta de Aplicação - BB Renda Fixa DI 500

NEXTEL-18 celulares c/rádios

conta de celulares

out

2.555,72

Saldo do mês anterior

76.897,30

Aluguel quadra esportiva

quadra

out

320,00

Transferência de c/corrente p/aplicação

33.925,16

Locação de conteiner

mensal

out

425,55

Rendimentos anteriores -

Assinatura mensal de jornal

O GLOBO

out

87,90

Rendimentos do mês

0,00

Manut. mensal Informática

mensal

out

0,00

Estorno de resgate mês anterior

0,00

Alimentação e Lanche

Expediente.Adm.

Div.

127,73

Resgates p/cobrir o Conta Corrente

-30.900,03

FASUBRA

mensalidades

out/nov

3.395,41

IRPJ retido p/BB S/A - aplic de OUTUBRO

-95,83

Vale transporte(ref a 22 d/úteis)

Funcionário

jul

448,80

Total da conta de Aplicação

80.559,30

Auxilio Alimentação

Funcionário

jul

372,90

Hospedagem - IBIS

representação

SC

1047

Saldo do mês anterior

0,00

Nadia Pinto

Devolução Valores

3 meses

78,50

Valores recebidos na conta

33.927,41

Claudia de S. Pereira Santos

Devolução Valores

3 meses

63,45

AJUDA DE CUSTO (plantões da diretoria), total >>>>>
Coord. | Coordenações

40,00

00 - plantões

33.927,41

MOVIMENTAÇÕES CONTAS BANCÁRIAS

junho

732,69

Tar banc.deb.diretam.-BB

0,00

Tar banc.deb.diretam.-BB

-69,6

Transf.Bco p/Caixa Geral

-30.910,33

(TRÊS) | Coord Geral

(00 x R$ 70,00)

0,00

Transf.Cta Corrente.p/aplic BB

-33.925,16

(DOIS) | Coord Adm Finanças

(00 x R$ 70,00)

0,00

Ressarcimento de despesas -depositos

0,00

(DOIS) | Coord Jurídica

(00 x R$ 70,00)

0,00

Déb Aut Cta Telef fixo ( + ) Velox, outros 			

-322,35

(DOIS) | Coord. Social

(00 x R$ 70,00)

0,00

Cheque não compensado

0,00

(DOIS) | Coord Aposentados

(00 x R$ 70,00)

0,00

Cheque mês anterior compensado

0,00

(DOIS) | Coord. Pol. Sindicais

(00 x R$ 70,00)

0,00

Devolução de despesas realizadas

0,00

(DOIS) | Coord. Gênero Raça

(00 x R$ 70,00)

0,00

Resgate de aplicação para c/corrente

30.900,03

(DOIS) | Coord de Educação

(00 x R$ 70,00)

0,00

Contribuição de associados-depositos

400,00

(três)

(00 x R$ 70,00)

0,00

Saldo Conta Corrente-BB

0,00

| Cons. Fiscal

AJUDA DE CUSTO (representação)

40,00

AJUDA DE CUSTO (plantões da diretoria), total >>>>>

5605,98

MES

Conselho Fiscal: Eloi Barbosa, Silvia Freitas dos Santos e Milton
Hernani Pessanha Pereira da Silva.

talício, contribuirá sobre os proventos/vencimentos básicos percebidos na UNIRIO;
c) se cedido de outro órgão para a
UNIRIO, contribuirá sobre o vencimento básico do órgão de origem, quando esse arcar com o pagamento, ou sobre o vencimento
básico da UNIRIO, quando couber

VALOR

JUNHO

Boechat

JULHO (1)

1.705,98
2.400,00

ATIVO IMOBILIZADO

JULHO (2)

o

1.500,00

Invent. anterior Bens Móveis

OUT

56.123,39

Contas prestadas neste mês

Brasília

-5.262,12

Bens adquiridos no mês...

NOV

0,00

-343,86

Bens baixados no mês...

NOV

0,00

Contas prestadas neste mês

Saldo do inventário em outubro
ASUNIRIO
Av. Pasteur, 296, térreo
Cep: 22290-240
Tel/Fax: (21) 2541-0924
Site: www.asunirio.org.br
Endereço eletrônico:
asunirio@asunirio.org.br
Horário de funcionamento:
10h às 16h

TOTAL

56.123,39

18.432,54

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO CAIXA

SALDOS FINANCEIROS

Saldo do mês anterior (caixa Geral

4938,79

Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A ......

o,0

Total das transferências para o Caixa Geral:

30.910,33

Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I 500-BB

80.559,30

Banco do Brasil S.A.

343,86

Dinheiro em poder da Tesouraria

17.760,44

Subtotal

36.192,98

Total das despesas pagas p/Caixa Geral

-18.432,54

Total de recursos disponíveis

R$ 98.319,74

Saldo do Caixa Geral

17.760,44

Tiragem: 2.000 exemplares.
Impressão: News Technology Gráfica Editora Ltda.
Jornalista Responsável: Rafaela
Pereira - MTB JP 23991 RJ
(rafaelapgomes@gmail.com)
O conteúdo deste informativo é
responsabilidade da Diretoria
Executiva da ASUNIRIO.
Filiada a FASUBRA Sindical

DIREÇÃO

Notas rápidas
SITE
A implementação do site está planejada para o segundo semestre
JORNAL
O jornal de janeiro publica o balancete
de novembro. Em fevereiro será publicado o balanço do 2 semestre de 2015.

Informe

Atendimento jurídico
A coordenação de assuntos jurídicos
mudou seu dia de atendimento aos
associados. A partir de dezembro de
2015 ela passou a atender às quinta-feiras, e não mais às quartas.
comissão de acessibilidade
A comissão de acessibilidade conseguida na greve de 2014 continua seus
trabalhos e fará a primeira reunião de
2016 no dia 12 de janeiro

ASUNIRIO

comissão de Creche
A comissão de creche conseguida na
greve de 2014 também continua seus
trabalhos e fará a primeira reunião de
2016 no dia 14 de janeiro.
Plano orçamentário
de emergência
A direção colegiada da ASUNIRIO continua com plano orçamentário de contigência até recuperar a reserva de R$120
mil recebida pela gestão em jan/2015.

DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA

Associação dos Trabalhadores em educação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro Fundada em 10 de dezembro de 1985

JANEIRO de 2016

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2016 | Ano 18 |

FESTA ANIMA SERVIDORES

Apesar da cassada aos direitos trabalhistas sofrida por toda a população brasileira em 2015, os servidores tecnico-administrativos da UNIRIO organizaram uma
festa de confraternização inesquecível.

Páginas 4 a 7

no 199

www.asunirio.org.br
NATUREZA NÃO
TÃO SELVAGEM!
Boa opção para as férias
são os parques que estão
espalhados pelo estado.

Página 12

Reitor da UNIRIO doa patrimônio
público e foge... de férias.
Sem realizar CONSUNI e ferindo princípios morais e éticos, o magnífico reitor da UNIRIO assinou cessão do Gaffrée
e Guinle para uma empresa de direito privado e em seguida saiu de férias.
O magnífico reitor, Luis Pedro Gil
San Jutuca, assinou contrato de
cessão do patrimônio do hospital
Gafrée e Guinle para a empresa de
direito privado EBSERH. O ato feriu deliberação do CONSUNI e não
cumpriu com os ritos estatutários
vigentes.
A assinatura do contrato aconteceu em Brasília, no dia 16 de dezembro, dois dias antes do recesso
definido pela Reitoria para o final
de ano. O reitor não retornou para
as atividades de encerramento de
ano, preferindo emendar a viagem
a Brasília com as suas férias.
O reitor e o vice-reitor também
não participaram das festividades
de fim de ano nem dos servidores
tecnico-administrativos nem dos
servidores docentes, como é protocolar e como vinha realizando nos
últimos anos da gestão anterior.

A decisão em vigor do CONSUNI, que se realizou no dia 7 de
agosto de 2014, definiu que a comissão diagnóstica do hospital Gafrée e Guinle deveria apresentar um
relatório sobre a real situação do
hospital universitário e possíveis
soluções para o problema. Antes
da apresentação desse relatório, a
EBSERH não seria pauta nem na
universidade nem nas sessões do
CONSUNI.
No dia 11 de dezembro de 2015,
a reitoria – apoiada por setores privatistas da universidade – desrespeitou a decisão do Conselho Superior da UNIRIO e convocou sessão
com pauta única: EBSERH.
Com tensionamentos constantes
e ataques físicos realizados contra
dirigente da FASUBRA, o reitor encerrou o CONSUNI e assinou arbitrariamente a cessão patrimonial da
universidade. pagina 8
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Atenção: atendimento da coordenação jurídica mudou para
quintas-feira das 10h às 17h na sede da ASUNIRIO.

Coordenação
jurídica

Advogado da ASUNIRIO pede urgência
na questão da insalubridade
O doutor Carlos Boechat entrou com
pedido cautelar incidental no mandado
de segurança 33.714. que versa sobre a
decisão do TCU em devolver ao erário
remuneração por insalubridade.

A decisão do TCU viola direito líquido e certo dos servidores. A reitoria, entretanto, despachou documento
indeferindo o pedido dos servidores de
aguardar o tramite legal.

O desconto além de ferir o direito
dos servidores que receberam a remuneração de boa-fé também constitui
abuso de poder ao penhorar salário
sem autorização do servidor.

1ºAFRUNIRIO
Ocorreu no dia 12 de dezembro o 1º AFRUNIRIO, evento organizado pela técnica em assuntos
educacionais Mariana Gesteira, em
parceria com o Grupo de Estudos
e Pesquisa Comunicação, Audiovisual, Cultura e Educação (CACE),
coordenado pela professora Adriana
Hoffmann
(Departamento
de
Didática /UNIRIO). Foi uma ótima
oportunidade para se discutir a
questão do racismo que ainda
persiste na sociedade brasileira, além
de possibilitar um espaço de debates
acerca das identidades étnico-raciais
na Universidade. Na parte da manhã
foram exibidos os curtas-metragens
(In)Versões do preconceito, Rafael
Mattos, 2008; Vista minha pele, Joel
Zito Araújo, 2003; Pode me chamar
de Nadí, Déo Cardoso, 2009. Na sequência foi realizado um debate mediado pelas professoras do Departamento de Didática Cláudia Miranda
e Maria Elena Viana Souza sobre a

questão do racismo e a formação
de identidades. Na parte da tarde,
Mariana Gesteira mediou uma roda
de conversa com as Meninas Black
Power, Negrem, Movimento Enraizados e Feira Crespa. Esses fomentadores culturais puderam falar sobre
suas experiências tanto do ponto de
vista pessoal, como no que se refere à militância que desenvolvem. O
dia encerrou-se com a apresentação
de danças afro-brasileiras realizada
pelo coletivo Matuba.

Coletivo Matuba: encerramento do 1o AFRUNIRIO

ASUNIRIO PARTICIPA DO 3º ENCONTRO DOS APOSENTADOS DA UNIRIO
O evento é promovido pela Pró-Reitoria de Gestão
de Pessoas (Progepe)
Aconteceu no dia 14 de dezembro de 2015, no auditório da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto,
o 3º Encontro dos Aposentados da
UNIRIO, evento promovido pela
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
(PROGEPE). Foram homenageados
33 servidores que se aposentaram
em 2015.
O orador do evento foi o ex-Coordenador Geral da ASUNIRIO,
mas ainda membro da direção na
condição de suplente, Oscar Gomes.
Na mesa, representando a direção
da ASUNIRIO, estava o Coordenador Geral, Wilson Ferreira, que
destacou em sua fala a importância
das pessoas que construíram a história da UNIRIO, que há uma geração nova chegando com um grau de
consciência muito grande para dar
continuidade a tudo que quem está
se aposentando agora construiu.
Disse, ainda, de como é fundamental que os aposentados busquem as
associações de classe, pois a vida
ainda não acabou e o conhecimento
e experiência deles são fundamentais. E, acrescentou, que a luta continua, tendo em vista de como os
aposentados são tratados nesse país
e que está prevista mais uma reforma da previdência que promete retirar direitos dos trabalhadores e dos
aposentados.
A Pró-reitora de Gestão de Pessoas, Mariana Flores, concordou
com Wilson e disse que a participação dos homenageados na construção de uma universidade pública,
gratuita e de qualidade não se encerraria ali, pois é possível continuar
atuando fora da UNIRIO, mas também dentro, pois há muito espaço
para isso e seria fundamental contar
com eles.
O Coordenador Geral da ASU-

NIRIO, Rafael Mello, pediu para
fazer uma fala, quando o microfone
foi aberto a quem quisesse se pronunciar. Em sua explanação, disse
que se sentia obrigado a falar por
ser da chamada “nova geração”, que
foi muito citada durante o evento.
Rafael agradeceu a todos que estavam sendo homenageados e disse
que eles deixavam um legado muito
importante, junto com uma responsabilidade enorme de se manter a
excelência na UNIRIO e na luta por
melhorias, já que vivemos, hoje, sob
ataques constantes a direitos conquistados por uma geração que está
se aposentando ou que já se aposentou. Por fim, lamentou que auditório não estivesse cheio de servidores
novos, para além de prestigiar, conhecer e entender a importância do
que é ser servidor público e defender uma instituição pública, e que
deixava de sugestão à PROGEPE
que se fizessem eventos para integrar as gerações de servidores.
A ASUNIRIO agradece a equipe da PROGEPE pelo evento e pelo
reconhecimento das pessoas que
construíram a UNIRIO e que lutaram por um serviço público laico,
gratuito e de qualidade para todos.
E é com esse legado que a direção
da ASUNIRIO segue forte na luta
para manter e ampliar as conquistas
para os trabalhadores e os aposentados. A ASUNIRIO está de braços
abertos e conta com a experiência e
conhecimento de todas e todos aposentados, que tem como expoentes
os diretores, que já estão aposentados, mas continuam nos ensinando
todos os dias, que são o Coordenador Jurídico e Relação de Trabalho
Benedito Cunha Machado e o Coordenador de Assuntos de Aposentadoria e Pensão João Bosco de Souza.

Ação dos 3,17%.

Processo 2003.51.01.012775-5 – o
servidor deve dirigir-se ao escritório do Dr. Luiz Fernando – Av. Rio
Branco nº 277, sala 908, telefones:
2233-4347/22333586
1- Adalberto Pinto Canabarro
2- Almir Alves Ramos
3- Deolinda Manuela Gonçalves
4- Dino Faria
5- Edith Dutra Weck
6- Eliana Moreira da Silva
7- José Luiz Figueiredo
8- Magdalena da Silveira Lourenço
9- Nadir Nunes Dos Santos Silva
10-Pulcherio De Calazans
11-Sandra Maria Silvino Mondaini
12-Vera Lúcia Pereira Gaspar

Ação do Plano
Bresser

– Processo 1580/91: Gomes de
Mattos
Contato com a funcionária Andréia, telefone: 32317717(qualquer dúvida ligar para ASUNIRIO,
telefone: 25410924).

1- Antônio Eubenio Valverde Mariani Passos
2- Denise Neves Sabino
3- Ivone De Souza Mendes
4- Ivonete da Costa Carvalho
5- Janaína Braga Chaves
6- Jonas Sepulcro Guimarães
7 - Luiz Henrique Correa
8- Marcelo Ferreira de Souza
9- Márcia Regina Dos Santos Nascimento
10-Margarida Sales Do Carmo
11-Maria Antônia Campos
12-Nair De Almeida Torres

Ação dos 28,86%

Processo 980003834-5: Gomes de
Mattos – Em pagamento. Contato
com a funcionária Andréia, telefone:
32317717. Podendo entrar em contato com o escritório, os titulares,
pensionistas ou herdeiros.

segue lista ao lado

13-Neuza Maria Soares Sorentino
14-Paloma Ribeiro De Almeida
15-Paulo Fernando Veneno De Oliveira
16-Rosimere Litorino Jorge
17-Sahiko Odani
18-Suzi Maria Fernandes
19-Teresa Cristina Cordeiro Pinheiro
20-Vânia Speiski Dos Santos
21-Viviane Peçanha Pinto
22-Wander Thadeu Soares Pinto
23-Wania Carla Dias De Freitas

4.
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Festa de final de ano
surpreende servidores

250 servidores e familiares participaram da festa de final de
ano da ASUNIRIO, na casa de festas MONET.
A festa começou às 18h do dia 18 de
dezembro. Na entrada: duas mesas
repletas de doces dignos da melhor
festa de casamento. À esquerda:
uma mesa repleta de copos de acrílico com os dizeres “Confraternização
ASUNIRIO 2015, 18/12. EU FUI!!!”
O clima era de gala, o salão seguinte inspirava esplendor. Os garçons serviam os mais diversos salgados e passavam constantemente. A
bebida também circulava com fartura: refrigerantes e cerveja.
Aos fundos, um inspirante jardim e um convidativo “open bar”
completavam o ambiente.
Durante toda a noite não faltou

comida, bebida nem música. Conforme chegavam, os servidores se
reuniam e confraternizavam com os
colegas de trabalho.
Às 20h, o serviço de Buffet foi
acrescido de um pequeno jantar
com penne com duas opções de molho e um excelente risoto.
A pista de dança se encheu mostrando que entre os técnico-administrativos da UNIRIO há ótimos
pés de valsa. No fim da noite, o sorteio de brindes animou ainda mais
a festa e deixou os servidores com
aquele gostinho de “quero mais”.
A crise de 2015 e a cassada aos
direitos trabalhistas e ao dinheiro do

sindicato não estragaram o final de
ano dos servidores. A festa em nada
deixou a dever para nenhum dos
eventos da associação. Mesmo com 70
mil reais a menos para investir do que
no ano anterior, o GT da festa conseguiu um desempenho fantástico.
Trabalho de Francisco Daniel
Monteiro, Wilson Ferreira, Benedito Cunha Machado, Célio Pontes,
Louyze Martins Gomes, Jorge Telles, Vagner Miranda, Ignes Barbosa,
Cristiane da Silva, Silvia Helena da
Silva e Sandra Guiomar que participaram do GT da Festa e garantiram
um excelente final de ano.
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ACABOU O GLAMOUR!
Com violência veiculada em rede nacional, reitoria não tem pudor e assina contrato
com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH – doando Gaffrée
A expressão “chegar na voadora” foi
levada à cabo, no sentido literal, pelo
docente Pedro Portari. O professor e
médico, cujos rompantes de violência até agora se mantinham em episódios não confirmados, foi gravado
e exibido em rede nacional pela GloboNews, degenerando o nome do
Gaffrée e da UNIRIO.
Apesar do fato notório, nenhum
PAD foi aberto para averiguar o
ocorrido. Na opinião de alguns docentes do movimento sindical, o ato
de violência apenas coroou a política
antidemocrática da reitoria.
A reitoria envergonhada
A gestão teria iniciado o processo
degenerativo da democracia universitária de modo tímido. Inicialmente
respeitava os conselhos superiores e
mantinha um calendário desorganizado, mas firme. Conforme perdeu
espaço nos conselhos, diminuiu as
convocatórias e assumiu uma política de “ad referendum” para as sessões do CONSUNI.
A estratégia terminou por esvaziar o conselho, que sequer chegou
a votar o novo estatuto da universidade por absoluta falta de quorum.
Sem se mostrar convencida, a
reitoria convocou sessões do CONSUNI para aprovar a EBSERH. Perdeu em todas, mas na penúltima, no
dia 7 de agosto de 2014, o conselho

Professor Pedro
Portari deu
voadora em
rede nacional
Um dos mais fortes defensores da
privatização do hospital universitário, o professor Pedro Portari, não
teve nenhum pudor ao realizar uma
voadora em rede nacional, no CONSUNI realizado dia 11 de dezembro.
O professor comandava um
grupo de estudantes que além de
ovacionarem a quebra do decoro,
produziram camisas com a foto da
voadora, enaltecendo a agressividade física e quebrando os princípios
de respeito e civilidade. Até o dia 7
de janeiro de 2016 nenhum PAD foi
aberto para averiguar o caso.

se posicionou: A comissão diagnóstica do HUGG teria toda autonomia
para estudar a situação do hospital
e apresentar o real diagnóstico com
possíveis soluções.
A comissão trabalhou exaustivamente e chegou a contratar um especialista em HUs para apresentar
um laudo específico. Mas nas convocações do CONSUNI, a pauta era
propositalmente deixada para o fim
e nunca era apreciada.
No final do ano a Reitoria fez um
estelionato político. Assumiu uma
posição contrária a EBSERH e trocou a direção do hospital colocando
no lugar do professor Antônio Carlos, Fernando Ferry, assumidamente discípulo de Carlos Alberto Sá e
contrário a EBSERH.
O HUGG não voltou mais a ser
pauta do CONSUNI indicando que
tudo ia bem. Ferry, porém, não procurou a comissão diagnóstica dando
a entender que não havia mais problemas graves no orçamento.
A reitoria escancarada
Uma nova política agressiva deu lugar a antiga timidez da reitoria. Ela
constituiu sozinha as normas para
as eleições de reitor de 2015, mesmo
sendo uma das candidatas do pleito.
Como resposta, os conselhos superiores elegeram uma comissão isenta
para produzir a minuta das normas e

Dirigente sindical recebeu
gravata gratuita de vicediretor do HUGG.
O ataque de Portari não foi um fato
isolado. Pedro Rosa – dirigente da
FASUBRA – recebeu uma gravata
do vice-diretor do Gafrée, Maxmiliano.
Pedro Rosa foi eleito para direção
da FASUBRA com a maioria dos votos do CONFASUBRA, que ocorreu
em maio de 2015. Teve amplo apoio
dos servidores da UNIRIO. É também servidor da UFF e tem grande
experiência com o hospital universitário Antonio Pedro que não aderiu
à EBSERH. Rosa é conhecido por
sua natureza pacífica e foi candidato ao senado pelo PSOL do Rio de
Janeiro.

A redação deste jornal desconhece outros episódios de violência
do vice-diretor do HUGG, mas não
pode deixar de registrar a perplexidade pela sua ação.

sequer apreciaram as normas produzidas pela equipe do reitor.
Novo golpe foi feito na segunda quinzena de março de 2015. Na
sessão conjunta dos conselhos superiores, os conselheiros tiveram a voz
cassada. Apenas a reitoria podia se
manifestar. As normas foram modificadas perante uma plateia perplexa
e sem voz. Não se entendia o que era
votado posto que não era permitida
nenhuma fala além dos destaques já
colocados. Em protesto, a Adunirio
retirou-se do processo juntamente
com o DCE. Sob gritos de xingamento de “cientistazinho político”,
professores do CCH e o espírito da
ciência foram solapados na sessão
conjunta do CONSUNI e do CONSEPE.
Com um prazo enxuto que diminuiu o debate e beneficiou os candidatos da situação, a eleição reconduziu o reitor ao poder.
Após cassar a palavra dos conselheiros, sem remorso e sem a necessária resistência por parte da
comunidade acadêmica, a reitoria
apresentou em setembro o orçamento de 2015 e conduziu sozinha as eleições para os Conselhos Superiores,
estabelecendo as normas e o processo eleitoral por uma comissão não
homologada nem apresentada em
nenhum dos conselhos, indo contra
o regimento universitário e elegendo

um CONSUNI e um CONSEPE que
hoje passam por uma crise de ilegitimidade, já que as normas legais não
foram obedecidas.
No dia 3 de dezembro, a reitoria deu posse a dois conselhos superiores cujas eleições e as normas
foram feitas por ela. Por uma grande coincidência, foram eleitos mais
representantes ligados a gestão. Na
ocasião o magnífico reitor não sabia
responder se haveria sessão ainda
em 2015. No dia seguinte, porém,
convocou CONSUNI para o dia 11
de dezembro com o tema EBSERH,
desrespeitando a última decisão do
CONSUNI sobre o tema.
No dia 11, um clima de guerra de
torcida organizada encheu o anfiteatro do HUGG. O professor Pedro
Portari deu uma voadora em rede
nacional. O professor Max agrediu
com uma gravata um dirigente da
FASUBRA, eleito democraticamente
com os votos dos técnico-administrativos da UNIRIO e do Brasil todo.
No dia 16 de dezembro, a revelia do
CONSUNI e menos de 8 meses depois de ser eleito com a convicção
de que a EBSERH não era solução,
o professor Jutuca encerrou a democracia, o glamour, a legalidade e o
respeito a UNIRIO ao assinar o contrato de cessão do Gaffrée e Guinle
para a EBSERH.

Até bebês foram vítimas
de assédio.
A professora Regina Rocco, ao entrar na sessão do CONSUNI, dirigiu- se a um servidor cuja filha nasceu no Gafrée e perguntou se ele era
contra a EBSERH. Ao ouvir a resposta afirmativa sentenciou: “pois
nunca mais terá outro filho aqui.”
O pai que carregava sua filha no
colo ficou sem ação. Docentes e técnico- administrativos que testemunharam o ato ficaram indignados.
Em nota pública publicada neste jornal, a ASUNIRIO repudia os
assédios cometidos e afirma que o
Gafrée e Guinle continuará sendo
público e que tanto os futuros filhos
daquele servidor como de qualquer
outro brasileiro poderão nascer no
hospital universitário.

Maya, nascida no Gafrée e Guinle no dia 3 de
junho de 2015, testemunhou a arena de luta que
se tornou o anfiteatro do Gafrée e ainda sofreu
assédio por parte de docente médica.
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EBSERHIODUTO:
Propina branca em
vez de mensalão

“Toda adesão
à EBSERH foi
feita com atos
de força.”

Entenda como e porque os hospitais de referência se tornaram um problema de gestão.
Até o início dos anos 2000, os hospitais universitários eram referência
em saúde para o país e para o mundo.
Exceção dentro do SUS, os hospitais
serviam de exemplo para procedimentos médicos que não existiam
nem mesmo na rede privada.
Em Campinas, técnica revolucionária usando cola em determinadas cirurgias obtinha recuperação
melhor que as suturas tradicionais.
No Gafrée e Guinle, tratamentos de
ponta com o coquetel conseguia reduzir a zero a transmissão vertical
de gestantes portadoras de HIV.
Na opinião pública, Clementino
Fraga Filho, Antonio Carlos e Gafrée tinham atendimento de ponta.
Difícil era conseguir vaga. Para os
servidores da universidade, a opção
do hospital era sempre a primeira,
mesmo para aqueles que possuíam
planos de saúde.
Como foi que em apenas 5 anos o
que era um exemplo se transformou em um problema?
O projeto da EBSERH inicia com o
escândalo do mensalão. A denúncia

da corrupção ativa envolvendo José
Dirceu e Genuíno veio a público em
2005 e terminou com a prisão de importantes líderes da política petista.
Destrinchado o esquema de corrupção ativa, o PT precisou elaborar
novas formas de manter a aliança
para governança. Foi com esse espírito que surgiu a “propina branca” ou
a corrupção legalizada na qual a EBSERH é um dos muitos expoentes.
O primeiro passo foi destruir a
credibilidade dos hospitais universitários. Uma campanha interna transformou as dívidas naturais ao funcionamento hospitalar em um “grave”
problema de gestão. Para saná-lo, o
governo criou o REHUF em 2010,
que na verdade objetivava mapear
todos os hospitais universitários, até
então com gestão autônoma.
A empresa privada.
No final de 2011, antes de dar posse
a Dilma, o presidente Lula sancionou a lei da EBSERH. Com a criação
desta empresa, o presidente da república passaria a ter amplos poderes
sobre os diretores dos HUs cujos

cargos comissionados e a natureza
cltista da empresa permitia a indicação de qualquer pessoa para assumir
alguns salários vultuosos.
Só em salários com os nove funcionários na sede da empresa, o país
gasta R$1.872.616,76 ao ano. Todos os
9 livremente nomeados pelo presidente da república, ampliando o poder
de barganha do partido dominante
do governo que naturalmente escolhe
os funcionários entre seus aliados de
bancada.
Para cada hospital que adere a
EBSERH, o governo ganha mais
7 cargos com o montante total de
R$1.032.548,72 ao ano em salários
Hoje há 24 hospitais que já aderiram à
EBSERH o que representa um total de
R$24.781.169, 28 ao ano. O dobro da
dívida do Gafrée.
E de onde vem estes recursos?
Do capital de custeio dos hospitais
universitários. Isto significa que a
EBSERH criou o problema que ela
diz ter vindo para solucionar. As
dívidas que antes eram dívidas naturais da administração hospitalar

triplicaram seu valor pela escassez
de recursos. E quanto mais hospitais
aderem a EBSERH maior fica a escassez. Ao fim, remédios, insumos e
materiais deixam de ser comprados
para que sobre dinheiro para os salários.
Qual a solução para esta escassez?
Nas palavras do presidente da EBSERH, Newton Lima Neto, no encontro dos trabalhadores de HUs
realizado dia 5 de dezembro em Brasília: “só a criação da CPMF resolverá a crise da EBSERH”
Conclusão
A população brasileira perde a
excelência dos HUs, passa a pagar
um novo imposto e financia a politicagem dos governos que distribuirão cargos com altos rendimentos
em troca de apoio. Já as universidades perdem o ensino, a pesquisa e a
autonomia.
A propina tornou-se legal e nenhum novo governo poderá ser processado por isso. Cada novo hospital
que adere agrava a crise dos outros.

com a EBSERH
Quem ganha?

Quem perde?

Ganham os grandes
laboratórios farmacêuticos

Perde a população mundial,

Com a EBSERH desaparecerá no Brasil a pesquisa de excelência centrada
na saúde pública que com alguma
frequência atrapalha os interesses
econômicos dos grandes laboratórios.

O interesse dos grandes grupos
econômicos ganha mais força para
investir em pesquisas lucrativas que
nem sempre combinam com a maior
longevidade ou com uma longevidade
saudável.

Ganham as universidades
particulares

Perdem os estudantes das universidades públicas,

Ganham o PT e seus aliados

Perde o contribuinte brasileiro,

Ganham os poucos médicos
que dirigirem os HUs

Perdem os servidores RJU e os
cltistas provisórios,

Ganham a rede D’Or e outros
hospitais privados.

Perdem os usuários do SUS,

Com a EBSERH os hospitais universitários se tornarão hospitais de baixa
complexidade mas passarão a atender
também a iniciativa privada dando
bolsas e estagios não remunerados
para estudantes e formandos da rede
particular.
Se todos os hospitais federais aderirem à EBSERH, o PT ganhará 331 cargos para distribuir entre seus aliados
sangrando cerca de R$335 milhões ao
ano dos cofres públicos.

Enquanto os 46 hospitais não aderirem a EBSERH, 7 profissionais de
saúde poderão ocupar provisoriamente as chefias garantindo para si o
prolabore do ebserhioduto

Sem a excelência dos HUs, os hospitais particulares poderão aumentar
ainda mais a cobrança pelos serviços
hospitalares

Os hospitais deixarão de atender aos
procedimentos de alta complexidade e
os estudantes perderão, além da oportunidade de aprendizado, espaço para
aqueles egressos da rede particular.

Só para sustentar o salários dos altos
cargos do ebserhioduto, será preciso
recolocar a CPMF saindo caro do bolso
de cada brasileiro.

Os servidores RJU sofrerão assédio
para sairem dos HUs ou passarem para
o quadro cltista temporário. Até hoje
a EBSERH não fez nenhum concurso
permanente. É que se a CPMF não
emplacar, a solução será demitir os
cltistas comprometendo o atendimento
nos hospitais
Com EBSERH os HUs se tornarão
ineficientes, sem servidores e talvez
até sem cltistas. Serão apenas um
grande desvio de recursos públicos.

Dra Sara Granemann em palestra sobre a EBSERH no auditório da 9a. enfermaria

Um dia após a assinatura cedendo
o Gafrée e Guinle para EBSERH, a
pesquisadora Sara Granemann concedeu palestra sobre a EBSERH no
HUGG. A professora da UFRJ tem
publicado artigos sobre as reformas
sociais brasileiras com destaque
para o projeto da EBSERH.
Segundo a Dra. Granemann, todos os lugares que aprovaram a EBSERH o fizeram com ato de força.
“Quando alguma coisa tem que
ser um ato de força para ser aprovado, já deixa um rastro de duvidas
sobre a sua natureza” – acrescentou
a pesquisadora.
A doutora Granemann não se
mostrou surpresa com a ação ilegal da reitoria ao assinar o contrato
sem autorização do CONSUNI. No
Paraná, a polícia cercou o conselho universitário e os estudantes e
professores cercaram os policiais.
O reitor ligou para os conselheiros
escolhendo, dentre eles, aqueles que
votariam a favor da adesão. Em Santa Catarina, o Conselho foi realizado
dentro da Policia Militar. Segundo a
pesquisadora, essa situação foi regra
em todas as universidades que aderiram à empresa.
Granemann esclareceu também
que a EBSERH é categorizada como
privatização não-clássica. “Embora
na lei original de 2011 a empresa
fosse uma privatização clássica, a
resistência social forçou o governo
a modificar a natureza da privatização”, afirmou a pesquisadora.
Em 2013, uma modificação inserida na lei original modificou a natureza da privatização da EBSERH.
Contribuiu para esta mudança, além
da resistência dos movimentos sociais, o caráter inconstitucional da
lei da EBSERH.
No caso da Empresa Brasileira
de Serviços Hospitalares, conforme
rege a lei em vigor, a sede da EBSERH que tem 9 funcionários com
altos salários se manterá uma empresa pública de natureza privada.
Os hospitais universitários, porém,
poderão se transformar em subsidiárias privadas.
Pela lei, a EBSERH poderá, sempre que considerar vantajoso, criar
subsidiárias organizadas como S.A.s.
Segundo a pesquisadora, a EBSERH
seguramente transformará cada um
dos hospitais em subsidiárias regidas pela S.A.
O professor Rodrigo Castelo
complementou que as subsidiárias
ficam a margem da fiscalização e
terminam por executar as piores
tarefas em prol da melhor lucratividade. Lembrou, ainda, o exemplo
do que a Vale do Rio Doce fez com
a Samarco e de como isso gerou um
desastre ecológico de consequências
irrecuperáveis.
A Dra. Granemann acrescentou
ainda a situação de assédio sofrida
pelos servidores nos hospitais da
EBESRH. “os servidores são retirados de seus serviços e humilhados
com frequência até pedirem remoção ou exoneração”. No caso da Universidade Federal do Espírito Santo,
100 servidores entraram em depressão decorrente do assédio sofrido.
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Privatização colapsa saúde na rede estadual

EBSERH desperdiça
sangue coletado
Hospitais do estado geridos pelas Organizações Sociais fecharam as portas e não receberam doentes.
Bolsas de sangue de má qualidade
estouram no manuseio e desperdiçam material coletado.

As bolsas de sangue utilizadas pela
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares no hospital universitário do
Espírito Santo diminuíram a qualidade e aumentaram o preço.
Segundo técnicos da EBSERH, as
bolsas estouram com facilidade ao
serem manuseadas contaminando o
material que acaba sendo desperdiçado. No entanto, o custo das bolsas
com o novo fornecedor é maior.
O resultado, além de doer no bolso do contribuinte, desperdiça material de difícil aquisição e coloca em
risco a saúde da população atendida.

A crise na saúde estadual atingiu o
ápice em dezembro. Os hospitais públicos do Estado do Rio de Janeiro
que eram operados pelas OSs (organizações privadas) encerraram suas
atividade sem prestar assistência
médica nem encaminhar os doentes.
Alguns hospitais só atenderam os
pacientes considerados vermelhos
(com risco de morte eminente). O
governo do estado fez reuniões de
emergência para tentar contornar a
crise antes do encerramento de 2015.
O colapso da saúde do estado demonstrou que o modelo privado não
funciona na saúde e educação pública. Tanto as OSs quanto a EBSERH.
.
O Hospital da Mulher em São Joaõ de Meriti colocou tapumes na fachada do prédio e não deu nenhum amparo as gestantes em trabalho de parto.

Saúde pública destruída em nome do ajuste fiscal.
Gibran Jordão*
“Ajudará, também, no financiamento
adequado e suficiente para o SUS, mobilizando a sociedade e os governos
para garantir a aprovação pelo Congresso Nacional de projeto de lei que
assegure o repasse efetivo e integral
de 10% das receitas correntes brutas
da União para a saúde pública.”
(Diretrizes para programa de governo, Encontro Nacional do PT, 2014)

Dona Luzia é trabalhadora rural aposentada, recebe um salário mínimo da
previdência social, mora no interior
do Mato Grosso. Como tem parentes em Goiânia, sempre que a saúde
precisa de cuidados recorre à família
e em especial ao Hospital das Clinicas
da Universidade Federa de Goiás. Em
2014 precisou de tratamento emergencial, pois foi diagnosticada com
Leucemia e passava por fortes crises.
O Hospital das Clinicas tinha acabado
de fechar dezenas de leitos por falta de
recursos e como o caso era grave foi
oferecido um espaço na enfermaria,
dias dormindo numa maca completamente inadequada para acolher uma
paciente de quase 70 anos que sofria
de uma enfermidade que avançava.
Alem disso, os familiares tiveram que
ajudar a pagar material básico como
soro, curativos, gases, antibióticos e
etc., para dar continuidade ao tratamento...Depois de dias de agonia e
sofrimento, dona Luzia conseguiu um
leito, um quarto que dividia com outros três pacientes.
Relatos como esse fazem parte
do cotidiano da saúde pública no
país, que apresenta casos bem mais
graves que o exposto acima, esse artigo tem o objetivo de analisar a crise dos Hospitais Universitários que
compõe o sistema federal do ensino
superior brasileiro responsável pelo
ensino, pesquisa e extensão com
atendimento a milhões de brasileiros pobres todos os dias.
Os últimos doze anos de governo
de coalizão com a direita liderado
pelo PT, foram elaborados centralmente dois projetos para os hospitais universitários, primeiro foi o
decreto do REHUF, cujo sua apresentação que consta na pagina virtual do Ministério da educação diz:
“O Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf) foi criado
por meio do Decreto nº 7.082, de 27
de janeiro de 2010 e define diretrizes e objetivos para a reestruturação
e revitalização dos hospitais universitários federais, integrados ao Sistema Único de Saúde (SUS).
O objetivo do programa é criar
condições materiais e institucionais
para que os hospitais possam desempenhar plenamente suas funções em relação às dimensões de
ensino, pesquisa e extensão e de as-

sistência à saúde da população”
No ano seguinte ( 2011) o governo sob protestos de Técnicos, docentes e estudantes aprova no congresso
nacional a Lei que cria a Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH. A propaganda oficial
do governo e dos parlamentares da
base governista que estavam a favor
da EBSERH (Entre eles o Ex-Coord.
Geral da FASUBRA pelo Coletivo
Tribo, Dep. Fed. Marrone PT-RS) tinha o objetivo de convencer a todos
que a empresa iria resolver os problemas crônicos encontrados nos
Hospitais Universitários até então...
Segundo a página virtual da própria EBSERH, a rede de hospitais
universitários federais é formada
por 50 hospitais vinculados a 36
universidades federais. A Ebserh
é responsável pela gestão com 33
hospitais universitários federais, em
que suas respectivas universidades
“optaram” por assinar contrato com
a estatal.
Acontece que mesmo com as
boas intenções que lemos no papel
referente a apresentação do Rehuf,
EBSERH como também do próprio
programa de governo de Dilma, no
mundo real as coisas são bem diferentes e a regra é o sofrimento e a
agonia da saúde pública do pais.
Ajuste fiscal e o colapso da saúde
pública.

O governo Dilma não ampliou o
orçamento da saúde como estava
nas suas promessas de campanha, a
principal política do governo para a
saúde federal esse ano foram pesados cortes nos recursos destinados
para saúde e educação, o que jogou
os Hospitais Universitários numa
crise sem precedentes na historia
com elementos de retrocesso em
relação a conquistas sociais que envolvem o SUS. Diante da grave crise
econômica mundial que afeta o país,
as prioridades da equipe econômica
do governo é aplicar um brutal ajuste
fiscal para garantir o pagamento dos
juros da dívida pública com o objetivo de garantir o bom gerenciamento
dos negócios do capital. Enquanto
os Hospitais vivem em agonia e a
população pobre fica desassistida,
o lucro dos bancos bateram recordes. Somados, os ganhos dos quatro
maiores bancos cresceram mais de
40% no primeiro semestre de 2015,
na comparação com os primeiros
seis meses de 2014. O Itaú teve lucro
de 5,9 Bilhões no segundo trimestre de 2015, Bradesco teve lucro de
4,47 Bilhões e Santander de 1,6 Bi.(
Fonte:Consultoria Economatica)
No primeiro ano do segundo governo de Dilma foi anunciado ainda
no primeiro semestre de 2015 um
corte no orçamento de 70 bilhões

de reais. Os ministérios da educação
e da saúde que são os responsáveis
pelo financiamento e gestão dos
Hospitais Universitários sofreram
respectivamente cortes de 9,4 bi e
11,8 bi. Se já havia uma crise nos
HUs, agora após a aplicação do ajuste os hospitais universitários estão
em situação de calamidade pública.
FASUBRA organiza seminário nacional para discutir a crise dos HUs.

O seminário Nacional sobre Hospitais Universitários, organizado pela
FASUBRA em novembro de 2015,
contou com a participação de trabalhadores em hospitais de dezenas
de universidades federais e os relatos foram dramáticos e chocantes. A
conclusão geral do seminário constatou que as IFES que entregaram seus
hospitais a EBSERH não obtiveram
mudanças de qualidade como prometiam os defensores da empresa.
Na verdade a crise se aprofundou!
A Coordenadora do SINTUFECE, Keila Camelo, que também é
funcionaria do Hospital Universitário da UFCE que já aderiu a EBSERH denuncia:
“O principal exemplo é do Hospital Universitário Walter Cantídio,
no Ceará: a direção informou por
meio de nota que a partir do dia
30 novembro o hospital começou
a reduzir progressivamente o tratamento de pacientes. Essa medida
esta sendo aplicada aos leitos, às salas cirúrgicas, às novas consultas e
aos exames complementares numa
redução que chegará a 50% de toda
assistência aos pacientes do SUS. A
direção do hospital suspendeu os
transplantes de rim, pâncreas, fígado e transplante de medula óssea.
Como se não bastasse, a Maternidade- Escola Assis Chateaubriand,
também administrada pela EBSERH, suspendeu todas as cirurgias
eletivas de alta complexidade”.
A representação do SINDTEST-PR denuncia que no Hospital de
Clinicas da UFPR após a assinatura do contrato com a EBSERH que
se deu com muita repressão contra
técnicos, estudantes e professores,
problemas graves se aprofundaram
como assédio moral, perseguição e
proibição das atividades sindicais
dentro do hospital, falta de insumos
e materiais básicos para atender a
população. Além do atraso constante dos salários e ameaças de demissão dos trabalhadores terceirizados!
A representação do SINTFUB denuncia os maus tratos contra os trabalhadores terceirizados bem como
o fechamento da UTI adulta no final
de ano de 2015 logo num período
onde mais aumenta a demanda por
esses serviços...
Representantes do SINTUFEPE

denunciam que desde dezembro de
2013, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) é responsável pela administração do hospital.
No entanto, a nova forma de gerir a
unidade não tem conseguido sanar a
situação de falta de material para os
profissionais de saúde trabalharem.
No início de 2015, residentes de todas as áreas prepararam uma carta
em que relatam a situação precária
do HC e encaminharam a demanda
ao Ministério Público Federal.
Esses são alguns relatos da situação de hospitais universitários
que já aderiram a EBSERH, que
são confirmados por vários outros,
como também são reforçados pelas
denúncias dos representantes dos
trabalhadores dos Hospitais Universitários do Rio de Janeiro que ainda
não aderiram a EBSERH e que se
encontram totalmente abandonados
pelo governo federal. No Rio, a crise
explodiu no final do ano de 2015 no
qual o governo do estado do Rio de
Janeiro declarou estado de emergência por conta da situação de colapso
que chegou a saúde pública nesse
estado tanto nos hospitais estaduais
como federais. As cenas de descaso
com a população e pessoas morrendo na porta dos hospitais sem
atendimento foram um escândalo
nacional obrigando o governo Dilma a ter que improvisar um gabinete
de emergência para tentar resolver a
crise que manchava a imagem da cidade que é o maior cartão postal do
país e que será sede das olimpíadas.
GOVERNO PROPÕE MAIS IMPOSTOS
COMO SAÍDA PARA CRISE DA SAÚDE.

Segundo as palavras do jornalista Ricardo Boechat, no Jornal da
BAND do dia 21 de dezembro de
2015, diante da crise da saúde no
Rio de Janeiro:
“Há muito tempo a população
brasileira vem pagando um preço
muito alto pelo caos crônico da saúde pública no país inteiro. Agora,
com a tal da crise, os governantes
encontraram um álibi, uma desculpa que vale pra tudo! Não pagar
fornecedores, atrasar salários, suspender contratos, suspender contratações, deixando uma situação que
já era deplorável atingir um nível
de calamidade pública como esse.
O argumento é sempre o mesmo: A
crise! Cadê o dinheiro dos impostos? Experimente você não pagar o
imposto no fim do mês, não pagar o
IPTU que veio com razoáveis majorações em todo país... Experimenta
você não pagar o IPVA do seu carro,
não pagar o imposto de renda... Que
Mané de crise é essa que agora tudo
virou um caos absoluto de cima a
baixo especialmente nas áreas de
atendimento popular sob o argu-

mento de que não há dinheiro. E o
dinheiro que há? Onde está sendo
colocado?”
Em setembro de 2015, o governo federal anunciou como parte do
pacote de maldades ( ajuste fiscal) o
envio da PEC que recria a CPMF (
criada no governo do tucano FHC),
além disso na reforma ministerial, o
PT cedeu ao PMDB o ministério da
saúde, no qual tomou posse o Dep.
Federal Marcelo Castro do PMDB do
Piauí. O novo ministro no dia de sua
posse defendeu a CPMF permanente
com bitributação com recursos para
saúde tanto para estados como para
municípios. A CPMF foi alvo de forte
oposição da bancada parlamentar do
PT quando os tucanos governavam o
país na década de 90, e agora o governo comandado pelo PT/PMDB ao
invés de suspender o pagamento da
dívida ou taxar as grandes fortunas,
quer esfolar ainda mais o povo brasileiro com impostos que para nada
garantem o retorno em benefícios
sociais para atender as demandas dos
trabalhadores. Principalmente num
governo onde o “modus operantis”
assumido pelo PT e aliados é o desvio
de recursos públicos para financiamento de campanhas eleitorais com
o objetivo de permanecer a qualquer
custo no poder do país.
Não podemos esperar nada do
governo Dilma que durante a eleição
presidencial propôs como plano de
governo aumentar para 10% do orçamento da união os recursos para
saúde, e uma vez eleita sob o signo
da “pátria educadora” corta verbas
substanciais da saúde e educação
para atender os interesses do sistema financeiro internacional. Muito
menos podemos esperar qualquer
iniciativa do congresso nacional (na
qual a maioria dos parlamentares
foram financiados por mega empresários) e jamais irão votar qualquer
medida que aumente a qualidade
e amplie o acesso da população ao
SUS. É preciso organizar a resistência, sem ilusões com o governo
federal, governos estaduais e congresso nacional. A FASUBRA está
convocando um ato nacional em
defesa dos HUs no dia 24/02 e, além
disso, 2016 promete ser um ano de
grandes embates contra os ataques
do governo a saúde pública e contra
a EBSERH que tem aprofundado o
caos nos Hospitais Universitários.
Os sindicatos filiados a FASUBRA
em conjunto com outros sindicatos
e movimentos sociais precisam desde já organizar a luta em defesa da
saúde pública desse país tão necessária para o atendimento da população pobre e trabalhadora.

Gibran Jordão é Coord. Geral da FASUBRA.
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HUB fecha 60% dos leitos de UTI
Sem médicos para realizar plantão, o hospital da Universidade
de Brasília fechou 60% dos leitos de UTI adulta.
O hospital da Universidade de Brasília (HUB), gerido pela EBSERH desde 2013, opera com apenas 4 leitos na
UTI adulta. A razão do fechamento
da UTI alegada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares foi a
ausência de médicos contratados.
A EBSERH está sob termo de
ajuste de conduta no HUB, por
não cumprir com suas obrigações

contratuais. Mesmo assim decidiu
fechar a maioria dos leitos da UTI
adulta.
A decisão da empresa reduziu o
gasto mas deixou a população desassistida e os recursos públicos investidos no hospital subutilizados. Para
o presidente da empresa, a solução
para a crise é recriar a extinta CPMF
e direcioná-la para a EBSERH.

100 servidores federais com
depressão por assédio-moral
Cem servidores adoeceram por sofrerem assédio moral no hospital da
Universidade Federal do Espírito Santo.
Após a adesão da universidade à EBSERH, servidores RJU adoeceram
no Hospital da Universidade Federal
do Espírito Santo.
A Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares não quis se pronunciar
sobre o assunto. As denúncias são de

que os servidores estão impedidos de
realizar seus trabalhos e sofrem pressão para pedir remoção ou abrirem
mão do RJU em prol do regime CLT.
Representantes do ANDES e da
FASUBRA explicam que para a EBSERH não interessa ter servidores

públicos em seu quadro pois seus
salários são retirados da verba que o
MEC disponibiliza para a empresa.
De fato, a empresa tem colocado
à disposição a maior parte do contingente de servidores nos hospitais
assumidos por ela.

NOTA À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA E À POPULAÇÃO

REITOR ASSINA COM A EBSERH E DÁ GOLPE NA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA DA UNIRIO!
É em tom de lamento que nós, da
Direção Colegiada da ASUNIRIO,
vimos escrever essa nota. Principal-mente, se analisarmos que o atual
reitor só se reelegeu, vencendo a
disputa da consulta para o cargo de
reitor e vice-reitor, graças aos votos
da categoria dos técnico-administrativos, tendo em vista que perdeu
entre os docentes e os estudantes.
Assinar com a EBSERH, sem aprovação dos conselhos e sem aval da
base que o elegeu é um duro golpe
à legitimidade institucional e política, bem como um ataque direto à
democracia e à autonomia universitária, princípios resguardados pela
constituição federal; além de abrir
um perigoso precedente que é o do
regime monocrático.
Qual técnico-administrativo não
se lembra da célebre frase do atual magnífico reitor, o professor Luiz
Pedro San Gil Jutuca, quando ainda
era candidato à reeleição a Reitor, sobre o tema da EBSERH na UNIRIO?
Resposta esta repetida em todos os
debates da campanha, onde a pergunta sobre a EBSERH foi feita: Estamos colocando uma pá de cal na
questão da EBSERH! Aliás, este foi
um mote da campanha do atual reitor e do vice-reitor, tendo como braço direito nessa campanha o atual diretor do HUGG, professor Fernando
Ferry, que também se dizia contrário
à EBSERH. Pelo visto, o jargão “contra a EBSERH” só foi utilizado demagogicamente, pois se sabia o quanto a
adesão é rechaçada pela comunidade
universitária e porque o seu adversário eleitoral tinha se declarado favorável à EBSERH. Ao se utilizar desse
expediente durante as eleições e na
prática agir de outra forma, assinando com a EBSERH sem autorização
dos conselhos superiores, podemos
afirmar que o atual reitor cometeu
uma espécie de estelionato eleitoral e
um golpe contra a democracia e autonomia universitárias.
A cronologia do golpe vem desde 2014. No dia 07 de agosto do ano
citado, numa sessão do CONSUNI,
a frente dos 3 segmentos da UNIRIO, composta por técnico-administrativos, estudantes e docentes,
bem como de suas representações
(ASUNIRIO, DCE e ADUNIRIO)
apresentaram um dossiê e uma proposta ao conselho universitário com
resoluções contrárias à EBSERH e
se mostraram dispostos a discutir a
crise do HUGG, tendo em vista que
o movimento reconhece a situação
dramática vivida pelo hospital e pela
saúde pública, de um modo geral,
exemplo claro mostrado pelo caos
do atual modelo de gestão da saúde
pública do Rio de Janeiro. Ao apresentar a proposta, os 3 segmentos
conseguiram, no voto, retirar a EBSERH da pauta de discussão até que a
comissão de diagnóstico do HUGG,
aprovada pelo conselho, apresentasse seus trabalhos. Ou seja, não se
poderia discutir a adesão ou não da
EBSERH no CONSUNI, enquanto
não tivéssemos uma real situação do
HUGG e possíveis soluções.

A comissão começou seus trabalhos e produziu alguns dados,
contudo sofreu um forte boicote da
antiga direção do hospital, que negligenciava dados. Esses fatos foram
relatados à reitoria, mas sem respostas ou determinação de que a comissão continuasse seus trabalhos. Em
2015 a direção do HUGG é trocada. Em entrevista à ASUNIRIO, o
atual diretor do HUGG, professor
Fernando Ferry, afirma categoricamente ser contrário à EBSERH, pois
é um cabide empregos para o governo federal lotear o serviço público, o
que facilitaria a corrupção, e um ataque frontal ao regime jurídico único - RJU. Ao se declarar contrário à
EBSERH, segurou um cartaz para
demonstrar apoio ao ato organizado pela Fasubra, contra a EBSERH,
no dia 06 de março de 2015 no Rio
de Janeiro. A direção da ASUNIRIO
também perguntou, nessa mesma
entrevista, da possibilidade de uma
reunião da direção do HUGG com
a comissão diagnóstica. O diretor
se mostrou reticente, pois poderia
atrapalhar o seu projeto e que ele já
possuía um corpo técnico qualificado. Nesse período a comissão enfraquecida, devido ao boicote que sofrera no período, não conseguiu se
rearticular devido a diversas outras
tarefas, desafios do calendário de
2015, perda de membros e boicote
a seus trabalhos. Contudo, mesmo
sofrendo com descaso institucional,
continuou batalhando para apresentar os resultados que havia conseguido até o momento, mas sua pauta
era sempre colocada para o fim das
sessões do CONSUNI, onde havia
um esvaziamento e muitas vezes a
sessão era encerrada antes da apresentação. Mesmo assim, a comissão
conseguiu apresentar um relatório
preliminar, mas ciente que ele não
representava a totalidade da realidade da crise do HUGG. Ou seja,
mesmo sofrendo boicote a comissão
continuava cumprindo seu papel.
Mas, a cartada final, que podemos caracterizar como o golpe do
“canetaço”, foi bem orquestrada, foi
no fim de ano. Em novembro, de
forma atropelada devido ao calendário apertado, a gestão da UNIRIO
convocou eleições para os conselhos
superiores cujo todo processo durou
9 dias, onde a resolução eleitoral não
foi aprovada e discutida nos conselhos, onde, ainda, os candidatos tiveram pouco tempo para montar
chapa e fazer campanha, e que não
se foi garantida urna em todos os
campi, inclusive os campi 436 e 458
não tiveram urnas e o HUGG só teve
um dia de votação, já que nos outros
dois dias estava fechado para dedetização. Por fim, o processo todo não
foi homologado nem apresentado
em nenhum dos conselhos universitários. Que fique claro que aqui não
vai um ataque a nenhum conselheiro eleito, mas sim à falta de lisura e
democracia do processo. Os novos
conselheiros foram empossados no
dia 03 de dezembro de 2015. No dia
da posse, o reitor, ao ser questiona-

do por um técnico- -administrativo,
que é membro da direção da ASUNIRIO, se haveria CONSUNI ainda
esse ano, afirmou não saber, mas que
era possível, que dependeria de aparecer algum tema. No mesmo dia
03, toda a cúpula da direção atual do
HUGG se reúne com o reitor à noite
na reitoria. E no dia 04 de dezembro
é convocado um CONSUNI para o
dia 11/12, com pauta única para deliberar sobre a adesão à EBSERH, a
pedido do atual diretor do HUGG,
professor Fernando Ferry.
Um tema dessa magnitude, que
muda a estrutura da universidade, já
que o patrimônio público é doado à
EBSERH, bem como muda o regime
de contratação dos funcionários do
HUGG, e tais atos precisam de quórum qualificado para tal deliberação;
e que, ainda assim, já tinha decisão
anterior do CONSUNI que não entraria em pauta novamente até a comissão finalizar seus trabalhos; um
CONSUNI chamado às pressas, num
período em que a universidade está
esvaziada e que o reitor já havia dito
que fecharia as portas da universidade para economizar nos gastos, por
que isso?
Está claro que o reitor e o diretor do HUGG já tinham mudado
de opinião (se é que realmente já tiveram outra) e queriam assinar com
a EBSERH. Não houve CONSUNI
dia 11. Houve uma grande confusão.
Os ânimos estavam exaltados. Um
companheiro técnico-administrativo,
que também faz parte da direção da
ASUNIRIO, que em junho de 2015
teve uma bebê nascida no HUGG,
foi assediado por uma professora da
obstetrícia, que afirmou que por ele
ser contra a EBSERH nunca mais poderá ter um filho no HUGG. Detalhe, ele estava com a filha no colo e
nem teve reação ao assédio sofrido.
Repudiamos veemente esse ato de
assédio. O ápice das agressões foi a
de um ex-diretor do HUGG, que é
favorável à EBSERH, que subiu na
mesa e se jogou em cima de um grupo de pessoas para “apartar” uma suposta discussão, que na verdade era
uma agressão que um dirigente do
HUGG estava proferindo a um Diretor da FASUBRA Sindical, militante
do PSOL e servidor da UFF, o companheiro Pedro Rosa. Aliás, esse fato,
também, merece todo nosso repúdio,
pois essa atitude desses senhores é
insensata e os mesmos mereciam
um processo, tendo em vista que um
docente deveria zelar pela boa convivência e dar o exemplo aos alunos, e
não agir como um galo de briga.. Enfim, não houve o CONSUNI. Após
toda a confusão o reitor recebe uma
comissão de representantes dos 3
segmentos e afirma que em março de
2016 haverá novo CONSUNI com o
mesmo tema. No mesmo dia, 11/12,
em entrevista a Globonews, o diretor
Fernando Ferry, se contradiz em rede
nacional, posto que mandou documentação aos conselheiros afirmando que o HUGG possuía uma dívida
de 16 milhões de reais, contudo na
entrevista a TV, afirma que a dívida

era de 12 milhões e que a EBSERH
havia se “sensibilizado” e repassado
ao HUGG 5 milhões de reais, dinheiro esse, que é bom esclarecer,
que vinham sendo negligenciados ao
hospital propositalmente para que se
forçasse a adesão à EBSERH. Ou seja,
a dívida do HUGG caíra para 7 milhões de reais. Mas, qual foi o preço
da liberação dos 5 milhões?
A assinatura com a EBSERH, na
surdina. No dia 16 o reitor, que estava em Brasília para evento da ANDIFES, assinou com a EBSERH sem
autorização dos conselhos universitários e da comunidade universitária da UNIRIO. Todos foram pegos
de surpresa ao lerem a notícia no
site da EBSERH. Foi uma rasteira na
luta por um serviço público de qualidade e por toda história construída pelos movimentos em defesa da
saúde e da educação públicas. Um
exemplo, no dia 02/12, em reunião
com a ADUNIRIO, o reitor marcou
uma reunião para dia 18 de dezembro com a direção do HUGG para
que debatesse a implantação do conselho gestor do HUGG nos moldes
do SUS. Enfim, mais um acordo
quebrado.
A ASUNIRIO sempre se pautou
pelo debate franco, independente,
respeitoso e ponderado com a reitoria. Nunca foi do interesse da direção
colegiada da ASUNIRIO fazer uma
oposição por oposição, nosso papel
é sermos representantes da categoria
dos técnico-administrativos e lutar
pelos interesses e direitos dos mesmos. Tendo em vista os fatos acima
citados, é isso que iremos fazer, por
isso vimos por meio desta nota repudiar os atos monocráticos, antidemocráticos, privatistas e lamentáveis
cometidos pelo reitor e pelo diretor
do HUGG. Esse posicionamento nos
coloca em lados totalmente opostos
na luta de concepção de universidade que queremos, sem falar que é um
ataque direto à carreira dos técnico-administrativos.
Mas, não só repudiamos como
fazemos um chamamento ao reitor
que reveja sua posição e cancele a assinatura do contrato, bem como que
o diretor do HUGG reveja seus conceitos e suas contradições, e pense
no HUGG a longo prazo. A Fasubra
fez um seminário de trabalhadores
de HUs, com e sem EBSERH, e os
relatos são dramáticos de muita crise
e descaso, sendo que a EBSERH traz
dois agravantes, que são a piora nas
relações de trabalho e nas de ensino
aos alunos. Entendemos que não é
entregando o nosso hospital para ser
administrado por uma empresa que
está com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) no STF
e que onde entrou não resolveu, que
veremos o HUGG funcionar com
qualidade, atendendo verdadeiramente aos interesses públicos.
Por fim, queremos dizer que caso
o distrato seja feito, a ASUNIRIO
está aberta ao diálogo para buscar
soluções para a crise vivida pelos
HUs, em especial o HUGG. Mas,
enquanto isso não acontece, busca-

remos de todas as formas derrubar
o golpe que foi essa assinatura. E
mais do que isso, convocamos todos
os trabalhadores e trabalhadoras da
UNIRIO, bem como todos os usuários de HUs e a população de um
modo geral a tomar parte nessa luta
contra esses ataques a carreira dos
técnico-administrativos, à saúde e
à educação públicas, a autonomia e
democracia universitária!
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Continuaremos na luta por um HUGG
100% público, SUS, universalizado,
gratuito, autônomo, democrático e
de qualidade para todos!
Pela revogação da lei da EBSERH!
Pela implantação do conselho gestor
do HUGG, democrático e paritário!
Pela auditoria cidadã da dívida da
UNIRIO e do HUGG!
Por um orçamento mais democrático
e participativo dentro da UNIRIO!
Pela autonomia universitária!
Por uma educação pública, laica,
gratuita, democrática, acessível e de
qualidade para todos!
Por 30h para todos os trabalhadores
e trabalhadoras da UNIRIO, para que
a universidade funcione em turnos
contínuos e nos 3 turnos!
Por melhores condições de trabalho
para todos!
Por creche universitária para os filhos dos técnico-administrativos,
estudantes e docentes!
Por um bandejão público com servidores RJU!
Por mais democracia na universidade, com conselhos paritários, com
eleição de diretores e chefias, por
mais decisões colegiadas e com eleição mais democrática para reitores,
que técnicos também possam se
candidatar a reitor e ocupar mais cargos de chefia e gestão!
Por mais acessibilidade na UNIRIO,
para que todos possam trabalhar e
estudar com mais respeito e dignidade, sem ser excluído por ter ou estar
tendo algum tipo de especificidade
momentânea ou permanente!
Por mais verbas públicas para a saúde e educação públicas!
Pelo fim das terceirizações no serviço público, mas dando todo apoio e
sendo solidários aos companheiros
terceirizados, que são muito precarizados nas relações de trabalho!
Por mais concursos públicos RJU!
Pelo fim da criminalização da luta e
dos movimentos sociais e sindicais!
Pela anulação da reforma da previdência e pelo fim do Funpresp!
Pela auditoria cidadã da dívida pública, com suspensão do seu pagamento!
Pela reforma agrária e urbana!
Pelo fim de todas as formas de opressão, como machismo, racismo e lgbtfobia, bem como o fim dos assédios
moral e sexual! E pela defesa dos
povos originários, chega de genocídio! Pela desmilitarização da vida, da
política, do estado e da polícia! Pela
defesa do meio ambiente!
Pela taxação das grandes fortunas e
do direito de herança!
Pela democratização da mídia!

Direção Colegiada da ASUNIRIO
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Para quem tem crianças

Natureza é
a palavra de ordem
nestas férias...
O estado do Rio de Janeiro tem um bom acervo ao alcance
de todos, com parques naturais e artificiais.

Madagascar:

Um programa bom e barato
para fazer com as crianças é
conhecer os parques da cidade e do estado.
Cartão Postal da cidade
maravilhosa, o aterro do flamengo é uma fantástica obra
artificial e excelente pedida para os
domingos, quando fica fechado aos
automovéis. Ele é um patrimônio legado por Burle Max, paisagista de renome internacional.
E por falar em Burle Marx, o
sítio que foi sua residência é hoje
tombado pelo Iphan e também é um
excelente passeio com os pequenos.
Fica em Barra de Guaratiba e tem
uma área de 365 mil metros quadrados com uma coleção de 3500 espécies botânicas tropicais e subtropicias. É preciso agendar a visita pelo
tel 2410-1412. O sitio funciona pela
manhã de 9h30 às 13h30 de terça a
sabado e é cobrada entrada.
E para quem gosta de 0800, um
bom passeio gratuito é o Parque Estadual da Pedra Branca. Com brinquedos infantis e cachoeira, ele é a maior
floresta urbana do mundo (12,5 hectares). As entradas mais conhecidas são:
Taquara (da cidade do Rio: Estrada do
Pau-da-fome 4003); Realengo (Rua do
Governo s/no); Camurim (Estrada do
Camorim, 2118). Funciona de terça a
domingo das 8h às 17h.
Menor mas também gratuito é o
Campo do Santana (ou a Praça da
República), em frente a Estação Central do Brasil. Funciona de segunda a
sábado e as crianças tem a oportunidade de ver patos, gansos, marrecos,
cutias e até um pavão soltos na praça.

a

natureza selvagem
A animação sucesso da
DreamWorks é uma boa pedida para as crianças após os
passeios naturais. O filme 1
da série discute a questão dos
zoológicos e da vida selvagem.
No filme, Alex, o leão, gosta da
vida em cativeiro mas é “convencido” por seu melhor amigo
Martin (uma zebra) a retornar
ao ambiente selvagem. O
filme discute, entre outros
temas, o quão ruim é a vida
no cativeiro e na natureza
selvagem.

O bom dinossauro
A Pixar – estúdio que criou o desenho animado em 3D – lançou um novo filme neste mês.
A história promete: o meteoro que extinguiu
os dinossauros não teria caido na Terra e os
lagartos gigantes coabitariam o planeta com
a espécie humana. Nesta realidade alternativa, um dinossauro encontra um ser humano e
decide protegê-lo. Vale conferir nos cinemas.
A estreia foi dia 7 de janeiro e está em cartaz
nos principais cinemas.

Já a pista Claudio Coutinho – a
poucos metros do campus da UNIRIO da Pasteur, 438 – é ótima para
uma caminhada na mata-atlântica.
Ao fim do passeio, é possível um banho de mar na Praia Vermelha.
Também de graça são as reservas
ecológicas do Recreio dos Bandeirantes: Parques Marapendi e Chico
Mendes. As crianças podem ver jacarés e capivaras soltos pelos parques.
Com alguma sorte talvez encontrem
tucanos e preguiças. Na veterinária
do Parque Chico Mendes também
há jacarés sendo tratados.
O Parque Natural Municipal de
Marapendi funciona de terça a domingo, das 8 às 17h (no verão estende até as 18h) e a entrada fica na
Av. Alfredo Baltazar, s/n. O Parque
Natural Municipal Chico Mendes
funciona no mesmo horário na Av.
Jarbas de Carvalho, 679.
Na Zona Norte, há o Parque Estadual do Grajaú, com mata atlântica e animais como preás-do-mato,
cachorros-do-mato, mico estrela,
saíras (azus e amarelos), juritis. Funciona de terça a domingo das 8h às
17h (18h no verão) na rua comendador martinelli, 742.
Com a falsa alcunha de maior floresta urbana do mundo, o Parque Na-
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cional da Tijuca (PNT) é um programa com direito a banho na Cachoeira
das almas. A principal entrada fica no
alto da Boa Vista na estrada da Cascatinha, 850. As crianças também podem brincar no parquinho infantil e
com um pouco de sorte talvez vejam
o quati que vive naquelas redondezas.
O parque funciona de terça a domingo das 8h às 17h (estendido até às 18h
durante o verão).
O parque estadual do Mendanha
que abrange Nova Iguaçu, Mesquita e
o bairro do Rio Campo Grande tem
lindas cachoeiras abertas a banho. A
principal entrada fica na Estrada da
Caisinha s/n e funciona de terça a domingo das 8h às 17h (18h no verão).
Bom passeio também é a caminhada nas paineiras, com banho nas
bicas. Embora faça parte do PNT, a
entrada é pela Estrada das Paineiras.
Encerrando a matéria, sugerimos
as cachoeiras do Parque Natural
Municipal da Taquara, em Duque de
Caxias (Estrada Cachoeria das Dores s/n). Funciona de terça a domingo das 8h às 17h. São 20 mil hectares de mata atlântica e com sorte os
pequenos podem ver pacas, tucanos,
preguiças ou o famoso mico-leão-dourado.

Gigantes da Lira
Uma semana antes do carnaval,
no domingo, dia 31 de janeiro,
haverá o desfile do tradicional
bloco infantil “Gigantes da
Lira”. A concentração é as 8h
na Rua na Praça da Genral Glicério, Laranjeiras. A saída é as
9h e o trajeto é bem curtinho.

Para Fazer com as mãos
Cobra de rolha: junte 10 rolhas do mesmo tamanho para o corpo da cobra. Corte-as logitudionalmente e nas pontas faça um corte diagonal. Separe outra rolha para a cauda e corte-a ao
meio também, mas deixe a ponta presa (não faça os cortes diagonais nessa). Faça o mesmo
com uma rolha menor para cabeça. Cole tudo numa fita de cetim e decore com tinta acrilica.

Snoopy e Charlie
Brown estão de
volta na telona
Os fãs de Peanuts e sua turma (a
turma do Snoopy, no Brasil) vão ter
uma agradável surpresa: um novo
filme de animação em 3D. A estreia
está prevista para o dia 14 e deve
ocupar as sessões de cinema por
toda cidade.
No filme, o querido cãozinho irá
atuar como o Barão Vermelho enquanto Charlie Brown tenta resolver
suas questões pessoais.
Snoopy fez grande sucesso nas
tiras de jornal. Charles M. Schulz
escreveu e desenhou pessoalmente
todas as tiras de seus personagens
por 50 anos. O autor faleceu em 12
de fevereiro de 2000, 3 dias antes de
publicarem sua última tira na qual se
despedia de seus fãs. Ele entrou para
história como um dos mais criativos
autores de comics do século XX.
O filme que entra em cartaz no
inicio de 2016 é uma grande homenagem a obra do autor. Boa oportunidade de apresentar Snoopy às
crianças que não o conhecem.

deixe-as presas
pelo menor lado

rolhas da cabeça e
ponta da cauda

Corte completamente as 10 rolhas
do corpo

Bum, Bum, Bum! Castelo Rá-tim-bum
Encerra no dia 11 de janeiro a exposição do Castelo Ra-tim-bum, no
Centro Cultural do Banco do Brasil
(Rua Primeiro de Março, 66).
Castelo RÁ-TIM-BUM foi o programa infantil mais premiado na
história da TV brasileira. Produzido
por uma TV pública, foi inovador na
linguagem, estética e montagem.
Esteve no ar de 1994 até 1997, totalizando 90 episódios.
O programa é considerado uma
das melhores séries infantis do
mundo e foi exibido em diversos
países. Interessante notar que na
mesma época a Globo exibiu TV
Colosso, um dos ápices da emissora se tratando do público infantil.
Ainda assim não alcançou a qualidade do Castelo Rá-Tim-Bum.

A exposição reconstruiu diversos cenários da série e a curadoria
teve o cuidado de construir um amplo painel sobre as séries infantis
na TV brasileira.
Para os adultos que assistiram
a série na infância, a oportunidade é ímpar e não deve ser perdida.
Para os pequenos que não conheceram o programa, a exposição
vale como excelente experiência
lúdica e certamente vai despertar
curiosidade. Quem tiver tempo
durante a semana, pode consultar
a agenda do CCBB que tem reprisado alguns episódios na sala de
cinema.
A exposição tem entrada franca, mas é preciso chegar cedo para
pegar senha. O CCBB abre às 9h.

Faça cortes diagonais nas pontas

Use uma fita de cetim
pouco menor que o comprimento das rolhas

elástico para
secagem da cola

Se quiser fazer uma
cauda, use 4 rolhas
menores e 1 palito

ATENÇÃO: crianças podem colar e pintar. Mas só adultos devem usar o estilete e o palito
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