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BLOCOS
MIRINS

A primeira edição do jornal
rodou em 1998. Desde então,
18 anos de história da unirio
passaram por suas páginas.

Veja o roteiro dos
blocos infantis de rua
para curtir o carnaval
com os pequenos.
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www.asunirio.org.br
Sindicato
completou
30 anos

Associação está em
seu trigésimo ano.

Páginas 3

Servidores do Gaffrée e Guinle
foram cedidos à Ebserh, sem
consulta nem direito a opção.

Acima, audiência pública realizada em novembro de 2012. Na segunda foto, Coordenadores
Gerais da ASUNIRIO; na terceira foto, Presidenta da Adunirio; na quarta foto, E coordenador do DCE. (mandatos de 2012)

Luta contra a EBSERH
e em defesa do Gaffrée
unificou toda a UNIRIO.
Por mais de cinco anos, a luta
em defesa do HUGG uniu todos
os segmentos da universidade:
toda a esquerda e parte do centro, centro-esquerda e centro-direita. página 10

UNIRIO assina pior contrato com a
Ebserh dentre todos já realizados.
O contrato firmado entre a Ebserh e a UNIRIO foi o pior dentre todos já assinados entre a empresa e as outras universidades públicas. Diferente do que era de praxe, todos os servidores do hospital foram cedidos sem direito a optar.
A cláusula quinta do contrato assinado pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro (UNIRIO), Luiz Pedro San
Gill Jutuca, não deixa dúvidas: esse é
o pior contrato já realizado entre uma
universidade e a Empresa Brasileira
de Serviços Hospitalares (Ebserh).
De acordo com o contrato assinado pela UNIRIO em 16 de dezembro de 2015, todos os servidores lotados no Hospital na referida
data foram automaticamente cedidos à Ebserh, sem consulta nem escolha. Ainda como consta do contrato, as despesas de remuneração,
férias e licenças correm por conta
da Ebserh, assim como o custeio de
viagens e cursos de aprimoramento
ou especialização.
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) da UNIRIO não foi
consultada nem notificada sobre a assinatura do contrato, sendo foi surpre-

endida pela demanda dos servidores
do hospital que buscavam respostas
para suas questões profissionais.
A Dr.ª Sara Granemann esclareceu, em palestra proferida no auditório da nona enfermaria no dia 17 de
dezembro, que a prática da empresa
é cercear os profissionais e produzir
assédio moral para que eles peçam
remoção ou optem por abandonar o
Regime Jurídico Único tornando-se
celetistas de tempo determinado.
A assinatura do contrato aconteceu em Brasília, dois dias antes do recesso definido pela Reitoria da UNIRIO 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.
Na Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), universidade com
oito hospitais universitários, o Conselho Universitário aceitou estudar a
proposta de contrato da Ebserh. Ao

perceber do que se tratava, a UFRJ recusou-se a aderir à empresa e não assinou o contrato. O contrato rejeitado
estava bem melhor do que aquele que
o Magnífico Reitor da UNIRIO decidiu assinar, mesmo ferindo a resolução do Conselho Universitário (CONSUNI) do dia 7 de agosto de 2014.
Segundo boletim publicado pela
UNIRIO, o pedido da assinatura em
ad referendum foi feito por ofício pelo
diretor do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, Fernando Ferry. Apesar
de não ser diretor do Hospital em 7 de
agosto de 2014, Ferry estava presente
na sessão do CONSUNI que decidiu
não recolocar o tema Ebserh em pauta no conselho antes da apresentação
da Comissão Diagnóstica do Hospital
sobre a real situação do Gaffrée. Após
assumir a direção do Hospital, Ferry
não procurou a comissão nem tomou
ciência do andamento do trabalho realizado por ela. página 8

Passagem de ônibus sobe para R$ 3,80
Primeiras manifestações de 2016
reúnem quase 10 mil pessoas na
Av. Rio Branco. Movimento começa bem mais forte do que o inicia-

do em 2013, mas ainda é cedo para
saber se terá o mesmo fôlego. Palavras de ordem clamam pela estatização do setor. Página 5.
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ERRAMOS
•

•

•

•

No jornal nº 199, publicado dia
10 de janeiro de 2016, dissemos
na página 8 que o vice-diretor do
HUGG chamava-se “Maximiliano”. Está errado, o nome do vice-diretor é Max Kopti Fakoury.
Na nota divulgada na página 11
do referido jornal, dissemos que a
chapa Uni[+] ganhou a eleição para
reitoria apenas entre os servidores
técnico-administrativos. Está errado. Ela ganhou com maior diferença absoluta e proporcional entre
os técnicos, mas também obteve
maioria dos votos do corpo docente, perdendo apenas entre os votos
do corpo discente.
O jornal nº 199 não citou os créditos do fotógrafo das imagens
do 1º AfrUnirio. As fotos foram
feitas por Pedro Freitas.
A prestação de contas do comando local de greve saiu sem título
no INFORME ASUNIRIO 199, por
isso republicamos ela abaixo do
balancete de dezembro.

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.

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

PAGAMENTOS ATRAVÉS DA TESOURARIA

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

CAIXA GERAL
Assessoria Jurídica

Escr Boechat

nov

2.500,00

Contrib Líq. Associados Folha JUNHO

Folha de Pagamento (líquido)

Funcionário

nov

1.170,15

AC

CNPJ 34023077/0001-07

21274,69

Folha de Pagamento

Autônomos

nov

2.591,54

HUGG

CNPJ 34023077/0002-80

12407,37

GPS/INSS

Guias recolh.

nov

1.355,29

UFF

CNPJ 28523215/0001-06

46,35

GFIP/FGTS

Guias recolh.

nov

162,14

13º salário funcionário

2ª Parcela

dez

567,51

SINTESI - Mens. Sindical

funcionário

nov

13,51

GPS/INSS - Ref ao 13º Salário

Guias recolh.

dez

452,64

DARF - PIS - Folha Pagamento

Secret Rec Fed

nov

20,27

Material de Consumo

Expediente

out

1011,48

Correios – Envio jornal aos aposent e pension.

“Informe ASUNIRIO”

544

961,35

Impressão de jornal

"Informe ASUNIRIO"

Ed.198

2250,00

Despesa c/ transporte

urbano

taxi/
ônib

511,50

Conta de Aplicação - BB Renda Fixa DI 500

NEXTEL-18 celulares c/rádios

conta de celulares

nov

2.604,18

Saldo do mês anterior

80.559,30

Aluguel quadra esportiva

quadra

dez

240,00

Transferência de c/corrente p/aplicação

20.343,63

Locação de conteiner

mensal

nov

425,55

Rendimentos anteriores -

NOV

911,37

Assinatura mensal de jornal

O GLOBO

nov

87,90

Rendimentos do mês

DEZ

861,18

Manut. mensal Informática

mensal

nov

0,00

Estorno de resgate mês anterior

Suplentes: Oscar Gomes e Célio
Serafim.
Conselho Fiscal: Eloi Barbosa, Silvia Freitas dos Santos e Milton
Hernani Pessanha Pereira da Silva.

Endereço eletrônico:
asunirio@asunirio.org.br

Expediente.Adm.

Div.

446,68

Resgates p/cobrir o Conta Corrente

-23.513,62

nov

1.686,42

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

-722,27

Vale transporte(ref a 22 d/úteis)

Funcionário

dez

448,80

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

-34,89

Auxilio Alimentação

Funcionário

dez

372,90

Total da conta de Aplicação

78.404,70

458,94

Saldo do mês anterior

Materiais Permanentes adquiridos
Chaveiro Lauro Muller

troca de fechadura

160,00

Valores recebidos na conta

33728,41

Registro de Ata

RCPJ

459,64

Tar banc.deb.diretam.-BB

0,00

Casa de Festas Monet Ltda

Confraternização

30.000,00

Tar banc.deb.diretam.-BB

-89,75

Cópias xerografadas

A3

32,00

Transf.Bco p/Caixa Geral

-36457,29

Transf.Cta Corrente.p/aplic BB

-20343,63

Déb Aut Cta Telef fixo ( + ) Velox, outros

-351,36

Resgate de aplicação para c/corrente

23.513,62

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

0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO CAIXA
Saldo do mês anterior (caixa Geral

ATIVO IMOBILIZADO
17761,44

Total das transferências para o Caixa Geral:

Invent. anterior Bens Móveis

NOV

56.123,39

Bens adquiridos no mês...

DEZ

458,94

DEZ

0,00

Banco do Brasil S.A.

36457,29

Bens baixados no mês...

Receita eventual do Arraiato.

1913

Saldo do inventário em outubro

Subtotal

56.131,73

Total das despesas pagas p/Caixa Geral

-50990,39

Saldo do Caixa Geral

Parabéns a todas e todos
que sempre nos ensinaram e
continuam nos ensinando e
construindo conosco as lutas
do dia a dia! Parabéns a todas
e todos os aposentados pelo
seu dia, dia 24 de janeiro!

5.141,34

carta do leitor

56.582,33

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

o,0

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

78.404,70

Dinheiro em poder da Tesouraria

5.141,34

Total de recursos disponíveis

R$ 83.546,04

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CLG >>>>>
MES

De José Marques Vieira Filho:
No jornal de janeiro de 2016, no 199,
na página onze, no artigo nota à Comunidade, faltou incluir A PETROBRAS, ORGULHO BRASILEIRO! A
PETROBRÁS É NOSSA!

JUNHO

5605,98
VALOR

Boechat

JULHO (1)

1.705,98
2.400,00

JULHO (2)

o

1.500,00

Contas prestadas neste mês

Brasília

-5.262,12

Contas prestadas neste mês

TOTAL

-343,86

18.432,54

Polícia Federal promove violência desproporcional e coloca o Brasil na suspeita de crime contra a humanidade
Cinco aldeias do povo Pataxó estão sob risco de violência. Uma delas foi atacada de modo bárbaro no dia 19 de janeiro de 2016,
com destruição de postos de saúde, escolas e ataque a crianças.

Horário de funcionamento:
10h às 16h
Tiragem: 2.000 exemplares.
Impressão: News Technology Gráfica Editora Ltda.
Jornalista Responsável: Rafaela
Pereira - MTB JP 23991 RJ
(rafaelapgomes@gmail.com)
Revisão: Emilia Cunha
O conteúdo deste informativo é
responsabilidade da Diretoria
Executiva da ASUNIRIO.
Filiada a FASUBRA Sindical

0,00

mensalidades

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

Site: www.asunirio.org.br

MOVIMENTAÇÕES CONTAS BANCÁRIAS

Alimentação e Lanche

Direção Colegiada da ASUNIRIO

ASUNIRIO
Av. Pasteur, 296, térreo
Cep: 22290-240
Tel/Fax: (21) 2541-0924

33.728,41

FASUBRA

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.

dezEMBRO de 2015

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

O ataque ocorreu na região sul da
Bahia, num local já considerado território ocupado tradicionalmente
pelos povos Pataxós.
O estudo da Fundação Nacional

do Índio (FUNAI)
que consolidou o
reconhecimento
da ocupação centenária foi concluído
em julho de 2015 e,
conforme define a
legislação federal,
não pode sofrer
ataques. Os trâmites burocráticos do
governo, porém,
ainda não possibilitaram a publicação da portaria
reconhecendo a área como território
indígena.
A prefeitura do município de
Prado (BA) aproveitou-se dessa situação e conseguiu um mandado

de reintegração de posse acionando
a Polícia Federal para promover o
despejo de duas aldeias: Kaí e Pequi.
Segundo testemunhas, a reintegração foi feita fora do horário comercial, ferindo o direito constitucional que reconhece a casa como
asilo inalienável.
A irregularidade da ação policial
pode ter sido motivada pela expectativa de ausência de testemunhas
civis, já que a aldeia ficava em região
de mata e o povo Pataxó estabelece
cultura própria.
A liminar da justiça é precária e
a ação de despejo, caso fosse validada, só poderia ocorrer ao término do
processo.
O Ministério Público, contudo,
já havia se pronunciado contrário à

liminar e à reintegração de posse.
Além de juridicamente irregular, a ação policial praticou abuso de
violência, destruiu postos de saúde,
escolas e feriu crianças indígenas.
O caso está sendo acompanhado
pela Anistia Internacional e, se os
fatos não forem apurados e os responsáveis punidos criminalmente, o
Brasil pode ser incluído entre os países com suspeita de prática de crime
contra humanidade.
A ASUNIRIO considera intolerável a prática de violência abusiva por
parte do poder público e os servidores técnico-administrativos da UNIRIO, reunidos em assembleia ordinária no dia 27 de janeiro, assinaram
moção de repúdio ao ato.
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ASUNIRIO:
LUTA E SUPERAÇÃO
DE UMA CATEGORIA
A ASUNIRIO completou 30 anos de
existência no dia 10 de dezembro de
2015. Ao longo dessas três décadas,
diversas direções levaram à frente
os anseios da nossa categoria, contribuíram muito para o avanço da
consciência política dos servidores
técnico-administrativos e prestaram
relevantes serviços para o engrandecimento da UNIRIO.
Hoje, com parte dos seus quadros
renovados, a ASUNIRIO dá continuidade à luta em defesa dos nossos
servidores e, paralelamente, fomenta o diálogo em todos os espaços da
Universidade na construção de uma
academia comprometida com os interesses do povo brasileiro. Entendemos que as críticas construtivas e as
propostas transparentes que a ASUNIRIO faz nos diferentes fóruns em
que participa dentro da nossa instituição colaboram para que a UNIRIO alcance seus objetivos maiores.
São 30 anos de aprendizado em
busca da valorização de servidores
fundamentais para o crescimento da
UNIRIO. Somos protagonistas nos
inúmeros embates que a categoria
trava contra os abusos, as injustiças,
os assédios e toda sorte de violência,
seja física, perpetrada pelo aparelho repressor do Estado, e/ou por
meio de atitudes antidemocráticas
de políticos e dirigentes de órgãos
públicos que, sob chantagem governamental, rendem-se à privatização
das instituições públicas levando-as
à bancarrota e aniquilando o trabalho dos servidores da UNIRIO.
Sabemos o quanto o processo de
sucateamento provocado pelos governantes e aceito passivamente pelos
dirigentes das universidades públicas
federais tem apodrecido o ambiente acadêmico, exalando o cheiro de
morte da escassa intelectualidade
existente no campus, destruindo o
pensamento crítico, extinguindo de
vez as alternativas de uma UNIRIO
que apresente relevância em seu fazer.
O grau de danos programados
pelos governos contra os servidores
das universidades nos últimos 20
anos avançou em escala geométrica.
Esse processo histórico de desvalorização dos trabalhadores teve seu
marco muito nitidamente caracterizado a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, que, entre
outras medidas, acabou com a estabilidade e com a isonomia no serviço público, congelou salários, extinguiu o anuênio, a licença-prêmio e
pôs fim a cargos dos servidores das
universidades federais. Na onda do
neoliberalismo, as terceirizações
cresceram, criaram-se Organizações
Sociais (OSs), Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIPs) e fundações de apoio que,

na UNIRIO, trouxeram escândalos,
colocando-a no topo dos destaques
negativos da mídia. Tudo isso ocorreu e os gestores da UNIRIO, como
sempre, calaram-se, não havendo
nenhuma atitude digna, que fosse,
em favor da luta dos servidores técnico-administrativos e nem mesmo
da própria UNIRIO.
Na gestão do Professor Pietro
Novellino, ex-reitor da UNIRIO,
quando o processo de terceirização
começou a se consolidar na universidade, conquistamos os 26,05%.
O reitor levou a discussão para os
Conselhos, que aprovaram a demanda. Contudo, estava sub judice e esse
percentual já constava do contracheque dos servidores, fazendo parte de
suas economias.
Na gestão da professora Malvina
Tania Tuttman, os servidores técnico-administrativos viram esse percentual se diluir por entre os dedos
por orientação do Tribunal de Contas da União (TCU) e nada foi feito,
efetivamente, a favor dos servidores
por parte da reitora. A ASUNIRIO,
junto aos servidores, organizou-se
e realizou paralisações, passeatas e
toda mobilização, principalmente
no HUGG. Fomos derrotados, uma
perda que dói nos nossos bolsos até
hoje, mas lutamos.
Mais uma vez, os técnico-administrativos foram menosprezados
por uma gestão que, quando das
consultas eleitorais para reitor, é
contemplada com nossos votos da
vitória. Pior que conviver com essa
sangria em nossos vencimentos foi o
desinteresse daquela gestão em não
levar a discussão da retirada ou não
dos 26,05% para os Conselhos, que,
por excelência, trata de assuntos
dessa importância. Esse lamentável
fato demonstra como temos que estar atentos aos programas, palavras
e principalmente às medidas administrativas dos gestores da UNIRIO
e seus compromissos (?) com a universidade pública. Enquanto estiverem mais preocupados com seus
CPFs do que com as verdadeiras
obrigações da função e não cumprirem o que escreveram e/ou disseram
antes das eleições, não teremos gestores à altura para ocupar o lugar
de um (a) reitor (a) que resguarde a
autonomia da UNIRIO. Não vamos
mais escolher candidatos (as) de
atitudes nanicas para reitor, nunca
mais, somente postulantes que tenham grandeza em suas ações e não
se verguem aos ditames governamentais. Enquanto a administração
da UNIRIO não se empenhou para
garantir a manutenção dos 26,05%,
o reitor da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ) naquela mesma época manteve esse percentual

para seus servidores.
Ainda na gestão da professora Malvina Tuttman, os servidores
técnico-administrativos da UNIRIO
tiveram o índice de insalubridade
diminuído e/ou suprimido de suas
remunerações. Entre o final de 2008
e início de 2009, a UNIRIO recebeu
informação do TCU orientando
quanto ao prazo limite de novembro
de 2009 para adequação e regularização do pagamento do percentual
de insalubridade aos servidores técnico-administrativos. Mais uma vez,
nada foi feito na defesa dos servidores. Há todo um histórico em nossa edição nº 136, de julho de 2010,
explicando mais essa triste história
para os servidores de uma gestão da
UNIRIO. Descasos do passado que
estão fortemente se refletindo nos
dias de hoje.
Outra realidade de triste memória naquela gestão aconteceu
quando o Serviço de Nutrição do
HUGG foi terceirizado sem maiores
informações aos servidores e estes
foram deslocados de suas funções
e ficaram sem saber seus destinos.
Um caso de menosprezo com os
servidores que, durante anos, têm se
dedicado e honrado suas atividades
responsavelmente. Naquela época,
muitos servidores foram deslocados
para servir cafezinho nas secretarias
das enfermarias aos “doutores” do
HUGG.
O mais estarrecedor nessas ações
dos reitores são suas práticas que não
correspondem àquilo que há de mais
fundamental para o crescimento da
UNIRIO: autonomia para pensar
que universidade queremos. Durante as campanhas eleitorais, os candidatos expressam seus compromissos
(raras exceções) com a construção
de uma universidade democrática,
laica, voltada para uma graduação
de qualidade, acessível aos trabalhadores e/ou a seus filhos, etc. Mas, infelizmente, toda essa fala não passa
de reles retórica eleitoral, algo muito
comum, sempre dito pelos nossos
mentirosos candidatos postulantes
aos cargos parlamentares em todo
o país. Estão fazendo escola e adentrando os muros das universidades
públicas.
A ASUNIRIO conclama a toda
comunidade universitária que repudie veementemente atitudes destrambelhadas que vêm sendo praticadas por gestões que mentem e
usam prerrogativas a seu bel prazer,
quando elas devem levar em consideração o exercício da autonomia
universitária conforme vige no texto legal, para ser cumprida no pleno
desenvolvimento da nossa universidade e não para servir de moeda de
troca com as chantagens e ameaças

governamentais. Somos radicalmente contra a entrega do nosso patrimônio público (HUGG) à privatização de qualquer espécie, não há
justificativas que fundamentem tal
insanidade no campo jurídico, tanto
que existe uma discussão a ser levada pelo Supremo Tribunal Federal
(STF). Por que não esperam a suprema corte decidir? Por que a UNIRIO
não seguiu minimamente os caminhos apontados pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro de
abrir os concursos para servidores
enquadrados no Regime Jurídico
Único (RJU)?
Continuaremos a dar o bom
combate por uma UNIRIO sem
feudos, sem donos, sem amos, sem
fronteiras e que tenha na transformação da sociedade a sua razão de
ser. Definitivamente, os servidores
técnico-administrativos não se calarão diante das ações desprovidas de
racionalidade e razoabilidade, como
é o caso da assinatura de adesão à
Ebserh, uma empresa criada como
mecanismo de burla constitucional
do governo Lula da Silva e levado à
frente pela presidenta Dilma Rousseff. Não aceitamos essa excrescência, não arregaremos, não nos curvaremos, não nos ajoelharemos diante
de uma “canetada” que é uma verdadeira facada nas costas de todos os
servidores da UNIRIO. Isso não tem
explicação, uma atitude inconcebível contra justamente o segmento
que sempre foi o fiel da balança nas
vitórias dos reitores em épocas eleitorais.
Os reitores, diretores e outros
servidores que ocupam cargos de relevância teimam em não aceitar que
o tempo que ocupam cargos e espaço públicos não os faz proprietários
deles, não há prerrogativas que legitime a doação, cessão, entrega e/ou
venda do patrimônio público. Um
contrato não pode ser maior que os
preceitos constitucionais consolidados.
Todos passaremos, muitos serão
esquecidos, mas alguns ficarão na
memória do povo pelo que realizaram de bom ou ruim para a humanidade. Nesse tabuleiro da vida na
UNIRIO não há meio termo: ou se
está a favor dos servidores técnico-administrativos e da UNIRIO ou
se está contra, ou se defende o servidor público concursado RJU ou se
está contra ele. Não vale carregar o
arrependimento (de não ter realizado o certo) para o leito da morte
e se lamentar (antes da sinistra nos
encaixotar) por ter destruído o sonho de uma universidade sustentada
com os impostos pagos pelo povo
brasileiro. Não vale chorar lágrimas
vazias de conteúdo por ter acabado

com o direito de gerações vindouras a conquistar um emprego digno
como tivemos a oportunidade e conseguimos.
Todos os reitores e seus cúmplices que privatizarem o espaço público não serão perdoados pelo crime
que estão cometendo. Além de traírem os ideais republicanos, estão
negando, entre outros, o direito de
assistência digna aos cidadãos mais
carentes, mais pobres da população,
como já está ocorrendo no HUGG,
com as enormes filas que se formam
e são escondidas dentro do Anfiteatro Geral para não dar mídia negativa, como aconteceu recentemente.
Inclusive ocorreu de usuários estarem junto com alunos em prova no
Anfiteatro Geral. Isso, sim, é criminoso, e não a luta dos servidores
técnico-administrativos contra esses
desmandos. No dia 11 de dezembro,
quando foi marcado o último CONSUNI do ano no HUGG, um doutor
e um aluno da medicina (com pouca
compreensão política e social da realidade do povo brasileiro) chamaram os servidores técnico-administrativos de assassinos por não aceitar
adesão à Ebserh, o que demonstra
quão pobres estão as grades curriculares e, consequentemente, a formação de nossos alunos e doutores.
A ASUNIRIO reafirma sua visão humanista em contraposição ao
olhar privatista e mercadológico dos
governos e gestores pouco ou nada
comprometidos com a universidade
pública, que hoje é uma instituição
que vive de costas para a população
devido às políticas daninhas ao serviço público implementadas nos últimos 20 anos e aceita pelos reitores.
Em março (está-se comentando
pela “rádio corredor” da UNIRIO)
deverá haver um CONSUNI. Nesse
caso, alertamos os conselheiros para
que não caiamos no “canto da sereia” quando nos disserem que não
há mais o que fazer contra a privatização do HUGG. Muito pelo contrário, tudo pode ser mudado, a começar por nós. Aprendamos com os
movimentos populares de luta como
os companheiros do Movimento
de Resistência Popular – MRP, cujo
lema “lutar sempre, vencer talvez,
desistir jamais” revela que caminhos
temos a tomar.
Somos ASUNIRIO, são 30 anos
de luta, de dedicação à categoria dos
servidores técnico-administrativos
da UNIRIO que constroem alternativas na conquista de uma universidade que represente o orgulho e a
grandeza do nosso povo. Todo apoio
à luta aos nossos briosos servidores!
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200 edições do

INFORME

ASUNIRIO

Em 25 de dezembro de 1998, a Associação dos Trabalhadores em Educação ganhou um ilustre presente:
saía a primeira edição do INFORME
ASUNIRIO.
O inusitado da data marcou a
história do jornal, que circulava em
formato tabloide, preto e branco. A
chamada da capa era animadora:
“Oscar traz de volta os 26,08%”.
A matéria se referia à vitória da
categoria na justiça que repunha
uma histórica perda salarial do plano Bresser.
A reposição foi garantida na Uni-

versidade de Brasília (UnB), Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) e UNIRIO. Nesta última, foi
incorporada na gestão do professor
Pietro Novellino e estendida a todos os servidores e só foi retirada na
UNIRIO, em 2005, pela Magnífica
Reitora Malvina Tuttman. Na UnB e
na UFRJ, contudo, a reposição continua vigente.
O jornal completou 200 edições
nestes 17 anos e dois meses. Nas
páginas do pequeno tabloide, ficou
marcada a história do sindicato e da
própria UNIRIO.

Em agosto de 2015, passou por
sua mais recente reformulação gráfica, assumindo o formato standart
e passando a ser rodado em quatro
cores.
Muitas matérias da primeira edição possuem surpreendente atualidade, demonstrando que alguns dos
problemas enfrentados pela instituição ainda são os mesmos.
Ao lado, fotos dos jornais nº 1
e nº 2 e uma imagem digital da reformulação gráfica do jornal que
passou a ser colorido e em formato
standart.

A LÓGICA PRIVATISTA NÃO
ENTREGA O QUE PROMETE?
Jorge Borges*

Geógrafo com especialização em Planejamento e Uso do Solo (IPPUR/UFRJ), MSc em Planejamento de Transportes (COPPE). Coordenador do programa-movimento de Marcelo Freixo à prefeitura 2012 e pré-candidato ao governo pelo PSOL (2014)

O título deste texto evoca, de cara,
um conceito que se tornou “modinha” no mundo corporativo nos últimos anos, mas que é fundamental
para compreendermos a atual crise
dos serviços públicos e a lógica privatista com que os governantes insistem em se apoiar. O conceito trata, basicamente, da “capacidade de
entregar resultados” por parte de um
agente (indivíduo, setor, empresa
etc.). Trata-se de uma mera releitura
dos velhos indicadores de eficiência
criados desde sempre para forjar
a mentalidade dos operadores do
mercado, qualquer que seja o mercado de que estejamos falando.
A antiga lógica de desvalorização do serviço público, esteio retórico do neoliberalismo, era pautada
fundamentalmente pelo discurso da
eficiência. Serviços públicos eram demasiadamente custosos para a sociedade por diversos motivos: ou porque
atendia a públicos não pagantes (no
caso dos setores mais empobrecidos
da população), ou porque a corrupção era um mal endêmico nas nossas
instituições, ou, ainda, porque o servidor, com seus tantos direitos e “privilégios”, não se dedicava plenamente
ao trabalho e tantas e tantas ideias-forças que foram meticulosamente
disseminadas ao longo de décadas.
Para eliminar a falta de eficiência do
Estado, num primeiro momento, era
necessário que ele se retirasse dos
setores econômicos ditos não essenciais. Assim, os primeiros programas
de privatização transferiram parques
industriais estatais para a tal iniciativa privada. Instalações de setores
como mineração, agropecuária, metal, mecânica e vários outros setores
que, outrora, foram fundamentais
para reduzir nossa dependência econômica e garantir algum equilíbrio
de preços para nossas indústrias se
desenvolverem.
Num segundo momento, foram as
empresas de infraestrutura, notadamente de transportes de massa, logís-

tica, energia, saneamento, telefonia
e serviços correlatos. Provavelmente, estamos entrando numa última e
mais perniciosa fase em que até mesmo serviços que eram considerados
funções típicas de Estado, direitos
fundamentais das pessoas, começam
a ser partilhados e pilhados para entidades privadas. Dentre esses, vemos
a educação, em seus vários níveis, e a
saúde pública como expressões mais
evidentes, a partir da disseminação
das Organizações Sociais (OS) e outros raios privatizadores.
Em todos esses grupos, dois eixos
determinam o impacto das privatizações sobre a população: o quão essencial é o setor para a reprodução social
e até que ponto as forças de mercado
estão organizadas e capacitadas para
executar tais serviços.
Naquele primeiro grupo, em que
o Estado participava como mais um
agente econômico dentre tantos, o
impacto social foi obviamente menor.
Com exceção de alguns setores do
serviço público, vitimados por planos de aposentadoria compulsória,
demissão voluntária e canalhices do
gênero, não se registraram maiores
impactos sociais ou econômicos.
No segundo caso, das empresas de
infraestrutura, o impacto é evidente,
mesmo depois de décadas das privatizações: energia, telefonia e internet
mais caras do mundo e ainda longe
de universalização no atendimento;
saneamento abaixo do ridículo, tanto em termos de abrangência quanto
de qualidade; pedágios se alastrando
como baratas pelas nossas rodovias;
transportes de massa (trens, metrôs,
barcas) demandando cada vez mais
ajuda estatal para garantir a simples
continuidade da operação. Tantas e
tantas celeumas...
Mas por que, nesses casos, a tão
bradada eficiência das empresas privadas não funciona? Será mesmo que
não funciona? É neste ponto que o tal
conceito de “capacidade de entregar
resultados” se revela útil.

Qual é o “resultado” que deve ser
entregue por uma siderúrgica como
a Companhia Siderúrgica Nacional
(CSN), ou uma fábrica como a EMBRAER? Obviamente, produção de
aço e seus subprodutos no caso de
uma e de aviões no caso da outra,
sempre no menor custo possível e na
maior quantidade e produtividade
possível, correto? Correto! E qual é
o “resultado a ser entregue” por uma
empresa como a Oi Telecomunicações, a Águas do Brasil, a Supervia ou
a Barcas S/A? Atender o maior número de pessoas possível, no menor
tempo possível, com o menor custo
possível! Correto? Não necessariamente...
Na grande maioria dos casos de
serviços públicos essenciais privatizados, não se trata de venda de instalações, ativos e outras parafernálias
produtivas. Trata-se de concessões
ou outros tipos de contratos entre o
Estado e o ente privado que passa a
operar o serviço. E é aí que a “não entrega” aparece.
Uma rápida lida em qualquer
contrato desse tipo (concessão, OS,
Parceria Público-Privada ou o escambau!), seja de uma empresa de
energia, saneamento ou transporte
público de passageiros, e vemos dois
elementos estruturantes e permanentes: (1) a completa e absoluta ausência de indicadores de desempenho e
(2) a garantia do famigerado equilíbrio-econômico financeiro do contrato. Encontre um único contrato de
gestão, em qualquer modalidade, em
que tais indicadores estejam absolutamente definidos ou não haja cláusulas e mais cláusulas para determinar que o operador terá garantida sua
remuneração esperada sob quaisquer
condições. Tente encontrar...
Ok! Aqui ou acolá, pode haver
algum contrato que defina parâmetros ou metas mínimas operacionais.
Mas, caso os encontre, veja lá no final do arquivo, se não rolaram um ou
vários aditivos em que esses mesmos

parâmetros e metas foram flexibilizados ou até eliminados! ;)
Assim, vemos que os serviços públicos privatizados no Brasil tendem
ao colapso, invariavelmente. Além
dos contratos, os já famosos incentivos fiscais, financiamentos a juros
subsidiados e várias outras benesses
garantem a sangria de recursos públicos para entidades privadas com praticamente nenhum controle público e
pouquíssima capacidade de entrega.
“Ah, mas tem as agências reguladoras!”, diria alguém. Ok, agora me conte aquela do papagaio...
A desgraça, infelizmente, ainda
pode ficar mais sofisticada. A grande
sacada do serviço pré-pago (aquele,
do telefone celular, que a gente colocava créditos e mal conseguia usar)
anda se espalhando rápido para os
demais serviços públicos. Já há algum
tempo que se fala em energia elétrica,
gás e água pré-pagos – todos aguardando regulamentação. Sem perceber, os transportes públicos também
vão a galope nessa lógica.
Vejamos o sistema RioCard. Quatro empresas controladas pela Federação das Empresas de Transportes
de Passageiros do Estado do Rio de
Janeiro (Fetranspor), sem qualquer
controle público, comandam a verdadeira caixa-preta do Rio de Janeiro. Num cálculo aproximado, mas
com números da própria Fetranspor,
80% desse dinheiro vêm dos créditos adquiridos pelas empresas, para
seus empregados, a título de vale-transporte, ou por pessoas físicas, na
tentativa de contar com os descontos
do Bilhete Único. Estamos falando de
R$10 bilhões de reais por ano que entram na grande caixa-preta das empresas de ônibus, sem qualquer controle público e muito menos garantia
de que o tal serviço será efetivamente
prestado, se considerarmos que, para
o ano de 2014, apenas cerca de 1/3 da
população tinha acesso a algum tipo
de bilhete eletrônico. Temos duas
conclusões: (1) quase 70% da popu-

lação continua pagando, em dinheiro
vivo, as inúmeras baldeações demandadas por nosso não integrado sistema de transportes, ou simplesmente
andando a pé, e (2) uma vez que as
receitas antecipadas do vale-transporte e do bilhete único não significam qualquer obrigação com desempenho, resta aos empresários apenas
cortar ainda mais custos (reduzindo
postos de trabalho, eliminando linhas, mantendo carros mais velhos e
menos equipados circulando etc).
Ou seja, o compromisso com a
“entrega” não está entre as preocupações desses agentes privados, afinal,
seus resultados operacionais são cada
vez mais descolados dos seus mecanismos de arrecadação. Não se trata
de incompetência. Isso é simplesmente parte da lógica. Eles vão continuar ganhando muito dinheiro e
vão ter cada vez menos obrigação de
prestar tais serviços. Ao colapso, fica
pro governante da vez responder...
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Ano inicia com a tarifa a R$ 3,80
e 8 mil manifestantes na rua
“Estatizar, estatizar, pro transporte melhorar”. Com palavras de ordem como essa, movimentos sociais
iniciaram manifestação contra a tarifa de R$ 3,80 no dia 8 de janeiro. Mais de 8 mil pessoas foram às ruas
O ano de 2016 começou com aumento na tarifa urbana e manifestações
pacíficas reprimidas de modo violento. Em São Paulo, a polícia militar
encurralou uma grande passeata e
depois abriu fogo irresponsável sobre
manifestantes, com lançamentos de
balas de borracha, gás lacrimogêneo
e bombas de efeito moral. A Anistia
Internacional manifestou-se contra
os abusos cometidos, mas nenhum
processo teve andamento ainda.
No Rio de Janeiro, a primeira passeata foi realizada no dia 8 de janeiro
e contou com mais de 8 mil manifestantes que fecharam duas das quatro pistas da Av. Presidente Vargas.
A passeata começou na Cinelândia,
parou na Assembléia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) e
seguiu até a Central, onde foi dispersa de modo igualmente violento.
Mais duas manifestações se seguiram, uma no dia 15 – que, mesmo
com uma chuva torrencial, congregou 5 mil pessoas - e outra no dia 26.
Os números foram considerados
bastante expressivos, posto que em janeiro não haja participação dos movimentos estudantis por causa das férias.

Doze cidades
brasileiras já têm
tarifa zero.
No estado do Rio de Janeiro, Maricá, cidade litorânea com apenas 150
mil habitantes, conseguiu estatizar
o transporte municipal e reduziu a
tarifa a zero.
No mundo, já há 24 países com
86 cidades que não cobram pelo deslocamento público. O entendimento
dessas cidades é de que ir e vir são
um direito universal e que deve ser
mantido coletivamente, assim como
a saúde e a educação.
Em Agudos, no interior de São
Paulo, os ônibus são operados por servidores públicos com Regime Jurídico
Único (RJU), sem nenhum custo para
a população. Isso desde 2003.
“Transporte, saúde, educação e
cultura são atividades estratégicas
que precisam ser realizadas por servidores RJU e geridas pelo estado. Não
podem ficar na mão dos interesses
privados porque, fatalmente, criarão
prejuízos irrecuperáveis para todos.”,
afirmou Marcelo Silva, Coordenador
de Políticas Sindicais da ASUNIRIO.
Movimentos sindicais e sociais
têm organizado a luta pelo direito
de ir e vir em diversas cidades brasileiras. Dois dos mais conhecidos são
o Catraca-livre e o Movimento Passe
Livre (MPL).

As passeatas realizadas em janeiro de
2013 contaram com a média de 100
participantes e terminaram com mais
de um milhão de pessoas ocupando as
avenidas Rio Branco e Presidente Vargas, em 13 de junho daquele ano.
Dentre os vários grupos que se
organizaram para as passeatas cariocas, muitos reivindicam a estatização do transporte público. Depois
da privatização de todo o setor em
1998, as tarifas de todos os transportes dispararam em ritmo muito
superior à inflação e acompanhou a
deteriorização da sua qualidade.

A privatização do serviço público
de transporte foi apontada como solução para os problemas administrativos
do setor na época. O resultado, porém,
foi uma sobrevalorização de todo o setor, incluindo aquele que já era privado sem nenhuma contrapartida, nem
ao contribuinte, nem ao usuário.
A estatização e a tarifa zero são
agora as bandeiras empunhadas por
muitos dos movimentos sociais que
lutam por um transporte público de
qualidade. A ASUNIRIO participou
ativamente das passeatas e manifestações ocorridas no Rio de Janeiro.

Aumento abusivo das
tarifas públicas administradas pelo setor privado.

Privatização do transporte
público fracassou
“Diante dos desmandos e desta incapacidade de operar este
transporte, só resta ao Estado cancelar o contrato e retomar a
concessão” (sobre as barcas Rio-Niterói)
Engana-se quem pensa que a declaração acima foi feita por algum político da esquerda. Essa conclusão é
de Luiz Paulo Correa, Vice-Governador na época da privatização das
barcas e Secretário de Transportes
da prefeitura do Rio em 2002.
Quando as barcas foram leiloadas
para a CCR, operavam 24h, concediam transporte gratuito aos estudantes da rede pública e a tarifa custava
módicos R$ 0,90. A privatização prometia desonerar o estado com o transporte e, ao mesmo tempo, aumentar a
arrecadação através do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e
Serviço) cobrado. Segundo os defensores da privatização, era um excelente negócio, pois deixaria que o estado
concentrasse todos os investimentos
em educação e saúde pública.
Vinte e seis anos depois, a CCR
Barcas cobra R$ 5,00 pela tarifa, é
isenta de impostos e ainda recebe subsídio do estado, que comprou as sete
embarcações modernas do circuito
Rio-Niterói.
Os estudantes da rede pública foram praticamente excluídos do sistema ou passaram a arcar com 10 reais

por dia de viagem, valor que praticamente inviabiliza o deslocamento estudantil.
A situação das Barcas S.A. talvez
seja a mais grave, mas não difere em
essência do que ocorreu com a SuperVia ou com o Metrô-Rio.
A má gestão dos transportes de
massa levou as empresas rodoviárias a
superfaturarem também as passagens
de ônibus, cujas empresas, na realidade oligopolizadas antes das privatizações, eram obrigadas a manter uma
passagem razoável pela concorrência
com o transporte estatal. Sem nenhuma concorrência, o sistema todo se
deteriorou em graus bem mais avançados que antes da privatização.
Não houve desoneração do estado, tampouco se aumentou a arrecadação. Menor ainda foi o aumento de
investimento no sistema de saúde e
educação públicas.
Agora os governos federais, estaduais e municipais tentam repetir o
modelo de gestão privada na saúde
e na educação. Na Saúde e Educação
estaduais, com Organizações Sociais e
na Saúde Federal, com a Ebserh.

Quando Itamar Franco instituiu o
Plano Real, em julho de 1994, as
empresas de ônibus do Rio de Janeiro já eram extremamente lucrativas
e seus donos, detentores das maiores fortunas da cidade, como o caso
do empresário do setor, Jacó Barata.
Na época, o preço da passagem
de ônibus era R$ 0,35; os estudantes uniformizados tinham gratuidade garantida, bem como os maiores
de 65 anos, sendo necessário para
isso apenas o uso do uniforme ou,
no caso dos idosos, apresentação
da identidade; todos os ônibus tinham motorista e trocador.
Durante o período de julho a
dezembro de 1994, a inflação acumulada foi de 18,5%. Durante o
Governo de Fernando Henrique Cardoso (janeiro de 1995 a dezembro
de 2002), a inflação acumulada foi
de 137,8936%. Já na era Partido
dos Trabalhadores, entre janeiro de
2003 e dezembro de 2015 a inflação
acumulada foi de 120,2679%. (fonte:
IPCA/IBGE - http://www.ibge.gov.br/
home/estatistica/indicadores/precos/
inpc_ipca/ipca-inpc_201512_3.shtm).
Se aplicássemos a inflação à tarifa de ônibus da cidade, o resultado
seria R$ 1,84. No entanto, os aumentos acumulados nesses 22 anos resultaram valor mais de 100% maior.
Fato ainda mais grave se considerarmos que os estudantes da rede pública tiveram sua gratuidade reduzida a dois transportes por dia e uma
considerável parcela dos motoristas
foi obrigada a acumular a função de
cobrador sem receber o equivalente
do acúmulo das funções.
Já o sistema de Barcas Rio-Niterói, quando foi privatizado em 1998,
oferecia transporte aquaviário aos
moradores de Niterói por 24h, de

domingo a domingo. A tarifa era de
R$ 0,90. Aplicando a mesma inflação acumulada no período, o preço
hoje seria de R$ 2,78; no entanto,
quem realiza a viagem paga hoje
R$ 5,00 e não tem transporte após
as 23h30min. A qualidade decaiu e
a tarifa é quase o dobro.
O metrô tinha uma tarifa de R$
0,95 em 1999, um ano após sua privatização. Aplicada a inflação acumulada no período, o preço da tarifa
deveria ser de R$ 2,69. O usuário do
sistema, entretanto, paga R$ 3,70
pelo transporte, com o agravante de
que a extinção da linha 2 quadriplicou o número de usuários do sistema. Quanto ao trem, custava R$ 0,60,
ao ser privatizado em 1998. Pela inflação acumulada, deveria estar custando R$ 1,85, mas custa R$ 3,30
Evolução das tarifas no Rio de Janeiro
ano

ônibus

1994

R$ 0,35

1995

R$ 0,45

1996

R$ 0,50

1997

R$ 0,55

1998

R$ 0,60

1999

R$ 0,70

barca

metrô

R$ 0,90

R$ 0,60
R$ 0,95

2000

R$ 0,80

R$ 1,20

2001

R$ 1,00

R$ 1,30

2002

R$ 1,10

R$ 1,47

2003

R$ 1,40

R$ 1,88

2004

R$ 1,50

R$ 2,00

2005

R$ 1,60

R$ 2,25

2006

R$ 1,90

R$ 2,30

2007

R$ 2,00

R$ 2,40

2008

R$ 2,10

R$ 2,60

2009

R$ 2,10

2010

R$ 2,20

trem

R$ 2,80
R$ 2,80

R$ 2,80

2011

R$ 2,35

R$ 2,80

R$ 3,10

2012

R$ 2,75

R$ 4,50

R$ 3,20

2013

R$ 2,75

R$ 4,50

2014

R$ 3,20

R$ 3,20
R$ 3,50

2015

R$ 3,40

R$ 5,00

R$ 3,70

R$ 3,30

2016

R$ 3,80

R$ 5,60

?

R$ 3,70
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A EBSERH E SEUS O que vai acontecer
com os servidores RJU
DESDOBRAMENTOS lotados no Gaffrée?
Ainda há muita gente que não está
convencida do quão ruim é a adesão à Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares (Ebserh). E não é para
menos, quando gestores inescrupulosos propagandeiam esse grande
golpe contra o serviço público, o
transformam na “grande salvação”
para os hospitais universitários. Mas
será mesmo? Vejamos então alguns
desdobramentos para os hospitais
universitários e seus trabalhadores.
Empresa pública de personalidade
jurídica privada

Essa é a definição da Ebserh contida no artigo 1.º da lei 12.550, de 11
de dezembro de 2011, que a instituiu. Com essa definição, existe a
possibilidade de se abrir negociação
em mercado de ações dos hospitais
da Ebserh. É a saúde pública sendo
usada como mercadoria, em outras
palavras.
Gestão hospitalar de empresa privada

O que uma empresa que se preze
mais deseja é a obtenção de lucros.
Para tanto, ela se utiliza de vários
recursos. Um dos mais usados é o
trabalho por metas, exposto no contrato, em sua cláusula 1.ª, inciso III,
com o qual o nosso Magnífico Reitor
Luiz Pedro San Gil Jutuca afirma que
irá implementar um sistema de ges-

tão único, com sistema de geração
de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de
metas. Hospitais universitários são
especializados em doenças de difícil
tratamento pelo fato de seus pacientes serem minuciosamente examinados, muitas das vezes levando muito
tempo com apenas um atendimento.
A rotina de hospital privado vai acabar com esse tipo de atendimento, já
que haverá uma meta de pacientes a
serem atendidos pelo hospital. Resumindo, o hospital vira uma grande Unidade de Pronto Atendimento.
Além disso, existem outras formas
de diminuir gastos, como materiais
de consumo hospitalar abaixo do
número necessário e de qualidade
inferior, sem falar na sobrecarga de
função dos funcionários.
Regime de trabalho

O diretor do Hospital Universitário
Gaffrée e Guinle, Fernando Ferry, falou em uma entrevista à Rede
Globo que os servidores estavam
questionando a Ebserh por causa
do regime celetista que é adotado
pelos hospitais que a ela aderem. E
ele não está errado. A estabilidade
no serviço público existe para evitar
desmandos de chefias despreparadas
que coagem trabalhadores a fazerem
algo questionável profissionalmente,

por exemplo, e que, caso não seja feito, sejam demitidos por telefone. E se
é verdade o argumento de quem defende a Ebserh de que existem muitos servidores que não vão trabalhar,
não seria essa questão um problema
de gestão? E quem é o gestor?
Esses são apenas alguns dos
grandes problemas que a adesão à
Ebserh trará. Há muitos outros problemas, como a pesquisa vinculada
ao querer “daquilo que dá dinheiro”,
o conflito que vai gerar a existência
de dois regimes de trabalhos em um
mesmo setor e a falta de democracia,
já que as decisões sobre o hospital
serão tomadas diretamente por um
gestor que não tem vivência nenhuma com o hospital, dentre outros.
O que de fato estamos vendo é
que a Ebserh não veio para sanar os
problemas do HUGG, mas apenas
para aumentá-los. E, diante de tantas questões contra a empresa, como
gestores país afora são capazes de ceder um patrimônio público para um
terceiro ente administrar (o que é inconstitucional de acordo com o artigo 207 da Constituição Federal)? O
único motivo plausível é o dinheiro
que se ganha, tanto com o trabalho
quanto no financiamento aos seus
projetos, pois esse é o discurso que
ouvimos por aí.

Essa pergunta tem sido feita pelos
servidores nos corredores do hospital, mas poucas respostas concretas são ouvidas.
O contrato assinado pelo Magnífico Reitor Luiz Pedro San Gil Jutuca é o pior já feito pela Ebserh. A
gestão precipitou-se em assinar o
contrato sem estudo nem preparo.
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) não foi consultada
nem informada sobre os processos.
Sabe-se que o contrato é explícito em afirmar que todos os servidores lotados no hospital, que
eram enquadrados no Regimento
Jurídico Único (RJU) em 16 de dezembro de 2015 foram automaticamente cedidos, sem serem consultados ou informados.
O contrato, porém, também
afirma que a gestão da Ebserh terá
um período de 18 meses para a
transição. Quem cuidará da vida
funcional do servidor será a Ebserh, cuidando da folha funcional,
programação de férias, licenças,
viagens e outras necessidades da
rotina funcional. Os processos disciplinares serão feitos pela empresa e informados à instituição.
Em tese, todos os gastos da vida

funcional, incluindo subsídio de cursos como especializações ou treinamentos, serão pagos pela empresa e
autorizados apenas por ela.
Pela experiência das outras instituições, é provável que seja colocado
o ponto eletrônico e as categorias
que têm o ganho histórico das 30 horas estão sendo forçadas a trabalhar
no regime de 40 horas da Ebserh.
Em muitos dos hospitais geridos, os servidores sofrem assédio
moral e são excluídos da sua rotina
de trabalho. No Hospital Universitário da Universidade Federal do
Espírito Santo, mais de 100 servidores adoeceram por assédio moral, conforme publicado na edição
nº 199 do INFORME ASUNIRIO.
A indicação do sindicato é que
todos os servidores que se sintam
assediados procurem imediatamente auxílio jurídico e acompanhamento médico, pois as consequências podem ser graves.
A ASUNIRIO oferece amparo
jurídico a todos seus associados.
Para fazer jus ao seu , basta visitar a sede às quintas-feiras, de 10h
às 17h, ou ligar em qualquer dia da
semana para que possamos encaminhar para atendimento.

Reitora da UFAL é militante na luta contra a Ebserh e em defesa da Saúde Pública 100% SUS
A professora Valéria Correia, da Unitransição do modelo de gestão da
versidade Federal de Alagoas (UFAL)
Ebserh para gestão direta e pletomou posse no dia 22 de janeiro de
na da Universidade. A transição
acontecerá a partir de estudos,
2016, reafirmando seus compromissos
incidências políticas nacionais e
de campanha e com sua história em
locais, negociações com a Ebserh,
defesa da saúde pública e do Sistema
com mediação do MPF, de modo a
Único de Saúde (SUS). Militante contra
se preservar os diretos dos trabaa entrega dos hospitais universitários,
lhadores da Ebserh lotados no HUa professora foi eleita com 80% dos
PAA e sem trazer qualquer prejuízo
votos da comunidade universitária do
à população usuária, garantindo
Hospital Universitário Professor Albera permanência e ampliação dos
to Antunes (HUPAA). Na posse, citou
serviços ofertados. Essa transição
Antônio Gramsci para enfatizar a neobedecerá a seguintes ações: 1)
cessidade de deixar o pessimismo da
Convocação de plebiscito junto a
inteligência para trás e seguir com voncomunidade universitária para a
tade para enfrentar os obstáculos. “A
definição da continuidade da Emdécima terceira gestão da Universidade
presa Brasileira de Serviços Hostem consciência de sua responsabilidapitalares - Ebserh, frente a gestão
de de gerir tão grande instituição e dos
do Hospital Universitário - HU; 2) A
desafios que estão por vir, mas com o
depender do resultado do plebiscipessimismo da razão e o otimismo da
to, nomeação de comissão para o
vontade, estamos bastante preparaencaminhamento das negociações
dos”, disse.
de transição administrativa do HU;
Na campanha, as propostas em de3) No âmbito da comissão, promofesa de que o melhor modelo de gestão
ver, junto ao Ministério Público e a
para o HUPAA continua sendo a admiEbserh, o estabelecimento de um
nistração direta da Universidade e seu
Termo de Ajuste de Conduta - TAC,
fortalecimento como Órgão de Apoio
para a continuidade dos contraAcadêmico, eram:
tos de trabalho dos empregados
• Defendemos uma política de valopúblicos que atuam no HU; 4) Ao
rização dos servidores do HUPAA e
final dos trabalhos da comissão, a
sua plena vinculação à PROGEP;
depender do resultado das nego• Propomos a alteração da goverciações, dar inicio ao período de
nança hospitalar através da substransição contratual de doze (12)
tituição de seu Superintendente e
meses, para o retorno da gestão do
de todos os seus gerentes e o resHU para a UFAL; 5) Com a anuência
peito aos trabalhadores do RJU em
do Ministério do Planejamento, Orseus locais de trabalho e nas deciçamento e Gestão - MPOG, realizar
sões sobre as rotinas dos serviços
concursos públicos para o provino HUPAA;
mento das vagas já existentes para
• Propomos a criação de um Conseservidores estatutários do HU, com
lho Gestor, como instância de controle social e composição paritária,
critérios que contemplem a expericom representação de Técnicos/as,
ência de seus empregados públiEstudantes, Professores/as e Usucos. Se necessário, atuar junto ao
ários/as do HUPAA, com a finalidaMPOG para criação de novas vagas
de de definir as políticas do Hospidestinadas ao mesmo sentido.
tal e a participação na sua gestão e • Buscaremos formas de incremencomo mecanismos de reconstrução
tar os recursos para manutenção
de um HC público e democrático.
e ampliação do HUPAA, através do
Programa Nacional de Reestrutu• Propomos que seja realizado, após
ração dos Hospitais Universitários
consulta à comunidade univerFederais (REHUF), de emendas parsitária, um gradual processo de

lamentares, de contratualizações
com o Estado de Alagoas, municípios e demais entes públicos;
• Retomaremos a discussão do Regimento Interno do HUPAA com a
comunidade universitária e o Conselho Superior (CONSUNI), considerando o seu caráter de hospital-escola;
• Restabeleceremos as Eleições diretas para Direção Geral do HUPAA,
após a transição do modelo de gestão da Ebserh para a administração
direta da UFAL;
• Promover ações no sentido de contratação de servidores/as pelo RJU
junto ao MEC e ao MPOG, em articulação com os demais Hospitais
Universitários que resistem a entregar seu patrimônio e seu pessoal à Ebserh;
• Estabeleceremos estratégias e metodologias apropriadas à efetivação da integração entre os cursos e
o HUPAA para fins de excelência na
formação e na atenção à saúde da
população;
• Discutiremos e estabelecer política
de atualização de conhecimento,
equipamento, insumos e tecnologia que mantenha o HUPAA como
referência para formação, pesquisa
e assistência, de forma a cumprir o
seu papel de órgão formador e de
alta referência na hierarquização das
ações de saúde no estado de Alagoas e municípios circunvizinhos;
• Apoiaremos medidas de melhoria
dos processos internos de comunicação e de assistência que levem
em conta a orientação curricular dos
cursos da área da saúde, conforme
ordenamento proposto pela política
nacional de saúde brasileira.
O processo de transição já começou com o convite à professora e
pesquisadora Fátima Siliansky, que
é médica formada pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e tem
uma larga experiência, tanto administrativa como em produção científica, na área de Saúde Coletiva. Veja
matéria no box.

Comissão de transição realiza
diagnóstico no Hospital Universitário
Equipe de transição do HU é coordenada pela professora e
pesquisadora Fátima Siliansky
A transição de gestão da professora Valéria Correia, que tomou posse
dia 21 como reitora da UFAL, conta
com um reforço de peso na equipe
do Hospital Universitário: trata-se
da professora e pesquisadora Fátima Siliansky. Ela é do Rio de Janeiro,
médica formada pela UFRJ e tem uma
larga experiência, tanto administrativa como em produção científica, na
área de Saúde Coletiva.
Fátima Siliansky está, desde o
início de janeiro, em Alagoas, acompanhando as reuniões da equipe de
transição e participando do planejamento de ações para os primeiros
120 dias de gestão. “Conheço a professora Valéria há cerca de seis anos,
quando começamos a atuar na Frente Nacional Contra a Privatização da
Saúde. Fiquei surpresa com o convite
para colaborar na transição e aceitei
esse desafio com entusiasmo”, ressaltou ela.
Na primeira etapa de trabalho no
HU, que atualmente é gerido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), está sendo realizado
um diagnóstico, baseado em informações de todos os segmentos que
atuam no hospital e levantamento
dos dados públicos sobre a instituição. “Também estamos aguardando
algumas informações específicas
que foram solicitadas ao atual superintendente do HU, Paulo Teixeira.
Acreditamos que não haverá demora,
já que esses dados são informatizados”, ponderou Fátima Siliansky. A
prioridade da equipe de transição é
reaproximar o hospital da comunidade acadêmica, reativar os conselhos
consultivos previstos no estatuto da
Ebserh e fortalecer o atendimento

à população pelo Sistema Único de
Saúde (SUS). “A professora Valéria
recebeu 80% dos votos da comunidade universitária do HU. Existe uma
grande expectativa de mudanças e as
pessoas querem ter uma maior participação nas decisões. Estamos trabalhando para corresponder a isso”,
destacou a médica.
Além de coordenar a equipe de
transição do HU, Fátima Siliansky é
o nome cotado para assumir como
superintendente, por indicação de
Valéria Correia, e deve ser apresentada formalmente assim que houver
a posse da nova reitora. Com mestrado em Saúde Pública pela Fundação
Oswaldo Cruz e doutorado em Saúde
Coletiva pela Universidade do Estado
do Rio de Janeiro, tendo experiência
como consultora em Saúde Pública
e gerenciamento hospitalar, Fátima
cumpre os requisitos para o cargo.
Pela resolução da Ebserh, o superintendente é indicado pelo reitor
da Universidade ao presidente da
referida empresa. Fátima Siliansky,
que atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Rio
de Janeiro e dá aulas na graduação
e pós-graduação, já confirmou a disponibilidade para assumir a missão
em Alagoas. “Vamos aguardar as decisões sobre o meu nome”, garantiu
Siliansky.

Lenilda Luna - jornalista
Fonte: http://www.ufal.edu.br/noticias/2016/01/comissao-de-transicaorealiza-diagnostico-no-hospital-universitario
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ADMINISTRAÇÃO PRIVADA
LEVOU HOSPITAL GAFFRÉE
E GUINLE À FALÊNCIA

A triste história de uso do dinheiro do estado para salvar a má administração privada se repetiu no caso do
Gaffrée e Guinle, que agora retornará ao setor de direito privado, um crime que lesa a pátria.
É possível que o ex-presidente Lula
não tenha se dado conta do que significaria privatizar o Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG) quando
promulgou a lei da Empresa Brasileira
de Serviços Hospitalares (Ebserh) no
último dia do seu mandato.
Pela lei assinada por Lula, os hospitais universitários se tornariam uma
sociedade anônima. O medo do processo de inconstitucionalidade levou a
presidenta Dilma a organizar um subterfúgio para tentar fugir aos olhos da
lei: transformou a Ebserh em empresa
pública com livre poder de abrir ou
contratar empresas de sociedade anônima como subsidiárias.
Com essa manobra, a lei permite
que os hospitais sejam totalmente privados e apenas a matriz, em Brasília,
mantenha-se uma empresa pública.
Na história do HUGG, a dilapidação do patrimônio público tem contornos mais graves se levarmos em
conta que o hospital pertencia a uma
fundação privada. A má gestão realizada pela administração levou a saúde
pública ao colapso.
Quando o médico Carlos Chagas
assumiu a direção do recém criado

DNSP (Departamento Nacional de
Saúde Pública) em 1920, a saúde na
cidade estava em colapso. Não havia
hospitais públicos e a rede privada
não tinha condições de suprir as necessidades da cidade. A Faculdade de
Medicina da Universidade do Brasil
utilizava a Santa Casa da Misericórdia
como hospital-escola e diversas são as
correspondências entre as duas instituições, na época, demonstrando o
tom pouco amistoso e os problemas
derivados de uma gestão privada num
hospital que servia de hospital-escola
universitário.
Foi nesse período que Chagas decidiu financiar a iniciativa privada de
Eduardo Guinle e Cândido Gaffrée,
dois ricos industriais da republica velha. O governo federal aparelhou e
assumiu a manutenção do Hospital
Gaffrée e Guinle, cujas especialidades
eram as doenças dermatológicas e Sífilis. Os industriais entraram com o terreno e a construção do prédio. Apesar
disso, o hospital pertenceria exclusivamente à Fundação Gaffrée e Guinle. O
hospital abriu em 1929 e a má gestão
privada, mesmo com o estado pagando pelos equipamentos e manutenção

hospitalar, levou a fundação a vendê-lo 35 anos depois.
O estado pagou integralmente
pelo hospital, que já era mantido as
suas custas para atender às necessidades da UNIRIO (na época, Federação das Escolas Isoladas do Estado
da Guanabara - FEFIEG) em ter um
hospital-escola.
A má gestão do setor privado foi
premiada com amplos recursos públicos, enfatizando a crítica de que no
Brasil o capital não possui riscos. Se
for bem administrado, gera lucro. Se
for mal administrado, o estado cobre
as perdas. O governo financiou o empreendimento, arcou com a manutenção e ainda comprou o hospital depois
de finda a fundação Gaffrée e Guinle.
Desde sua estatização em 1966, o
Gaffrée tornou-se hospital referência,
demonstrando que o setor público
tem melhor capacidade administrativa do que o privado.
Quando a AIDS tornou-se uma
epidemia pan-nacional, na década
de 1980, o médico Carlos Alberto Sá
recuperou a primazia do hospital em
doenças graves sexualmente transmissíveis.

Vice-Diretor do HUGG
negou gravata gratuita
Max Kopti Fakoury, vice-diretor
do Hospital Universitário Gaffrée e
Guinle, negou ter “dado gravata” no
representante da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de
Ensino Superior Públicas do Brasil
(FASUBRA), Pedro Rosa, no Conselho Universitário realizado em 11 de
dezembro do ano passado.
Segundo Max, o ângulo da foto
gerou a ilusão da gravata. Wilson
Ferreira, coordenador geral da ASUNIRIO, confirmou a gravata e disse
ter pedido: “solta ele, Max”. Wilson
aparece na foto aparentemente tentando acalmar Max.
A redação publicou o nome do vice-diretor errado no jornal nº 199 e se
desculpa publicamente pelo equívoco.
.

Em 1987, o Gaffrée tornou-se
“Centro Nacional de Referência em
AIDS”. Nenhum hospital da rede privada conseguiu esse feito. Não é da natureza do setor trabalhar com pioneirismo de tratamentos, posto que para
isso seja preciso pesquisa, estudo e
dedicação. O setor privado consegue,
quando muito, investir em equipamentos de ponta e hotelaria. Recursos
insuficientes para se tornar referência
em tratamentos de saúde pública.
O pediatra Rogério Rocco complementou o trabalho de Carlos Alberto
Sá e introduziu tratamento de ponta
para gestantes portadoras de HIV. O
trabalho realizado no Gaffrée reduziu
a zero a transmissão vertical soropositiva (aquela em que o vírus passa da
mãe para filho).
À parte a transferência de recursos públicos para premiar a pouca
habilidade administrativa gerida pela
fortuna dos Gaffrée e Guinle, a decisão de adquirir o hospital beneficiou o
país inteiro. Isso se levarmos em conta
apenas o trabalho realizado com pacientes soropositivos, uma pequena
parcela do que é realizado no hospital.
No dia 16 de dezembro de 2015,

porém, o Gaffrée retornou para o direito privado. Repetindo a triste história da década de 1920, o estado arcará
com o aparelhamento, a manutenção
e o pagamento da mão de obra. Também pagará pela má administração
do hospital e destinará, por ano, R$
1.032.548,72 de recursos públicos para
gratificações de sete cargos de chefia.
Os sete nomes que ocuparem o
posto terão facilidades de gestão dos
recursos e não precisarão cumprir todos os ritos de licitação do setor público. Em outros hospitais geridos pela
Ebserh, isso redundou em aumento de
gastos acompanhado de queda de qualidade do material adquirido, como no
caso das bolsas de sangue do Hospital
Universitário da Universidade Federal
do Espírito Santo (UFES).
O hospital da UFES aumentou os
gastos com as bolsas de sangue, diminuiu a quantidade adquirida e o novo
material arrebenta no manuseio, contaminando o sangue e desperdiçando
o material coletado.
No fim, o setor público terá que
pagar mais para ter um serviço de pior
qualidade, enriquecendo pessoas com
dinheiro destinado à saúde pública

Violência de docentes
promovida no HUGG no
CONSUNI não é apurada
A violência divulgada em rede nacional pela GloboNews e publicada nos jornais
de diversas entidades sindicais filiadas à FASUBRA não teve nenhuma sindicância
aberta.
A gestão da universidade – que foi a única a assinar contrato com a Ebserh
sem autorização do Conselho Universitário–, no entanto, abriu sindicância contra
a manifestação estudantil. Analistas das universidades apontam para uma possível perseguição política por parte da Reitoria da UNIRIO.
A entidade sindical dos trabalhadores em educação da Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro publicou uma nota de repúdio à violência promovida
pela gestão no CONSUNI do dia 11 de dezembro de 2015 e publicizou alguns dos
fatos ocorridos na edição do jornal nº 199 do sindicato.
A coordenação geral da ASUNIRIO procurou o diretor do hospital, Fernando
Ferry, no dia 18 de janeiro, mas não obteve retorno. O vice-diretor do HUGG, Max
Kopti Fakoury, negou à coordenação ter realizado “gravata” na liderança da FASUBRA, Pedro Rosa, atribuindo o episódio ao ângulo da fotografia tirada.
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“O professor Jutuca é a melhor opção para a
UNIRIO”, afirmou o deputado federal Jean Wyllys,
em vídeo divulgado no canal do Facebook
da chapa UNI[+], em abril de 2015. O canal
também afirma que Jean Wyllys é professor do

JEAN WYLLYS É SUSPEITO DE
apoiar EBSERH no hugg

Programa de Pós-Graduação em infecção HIV/
AIDS e Hepatites virais da UNIRIO. https://www.
facebook.com/chapaunimais/videos

Diretor do HUGG
afirmou ter sido
convencido por
O deputado federal foi apontado pelo diretor Fernando Ferry como defensor da Ebserh e se Jean Wyllys a
recusou a assinar nota do PSOL contra a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
aderir à Ebserh
Jean Wyllys tornou-se conhecido
nacionalmente ao participar do programa Big Brother Brasil, exibido
pela rede Globo. No reality show da
emissora, Jean se destacou pela defesa incondicional da homossexualidade e sua ardorosa luta contra
homofobia. Terminou vencendo o
programa e ganhando, merecidamente, o prêmio de R$ 1 milhão.
Em 2010, decidiu se lançar candidato pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Apesar do baixo índice
de votação, pouco mais de 13 mil votos, foi eleito graças ao “puxador de
legenda” Chico Alencar, que obteve
mais de 200 mil votos para o partido.
Na Câmara de Deputados, no entanto, Jean teve uma atuação exemplar.
Foi o mais empenhado dos representantes das causas humanitárias e deu
grande luz à luta contra homofobia.
Dentro do PSOL, alinhou-se aos setores da esquerda – chamados no partido de “bloco de esquerda” –, embora
tenha se mantido sempre como um
mandato independente, a exemplo
de outros parlamentares como Chico
Alencar e Marcelo Freixo.
Quando o Partido dos Trabalhadores (PT) entregou a presidência da
Comissão de Direitos Humanos a um
homofóbico, misógino da bancada de
direita envagélica, Jean foi importante
opositor e denunciador do absurdo.
Por todo esse trabalho, ganhou
grande destaque entre a militância
de esquerda. Na UNIRIO, setores do

PSOL organizado nos três segmentos
e simpatizantes fizeram um comitê
para o candidato em 2014. Jean esteve presente em importantes debates organizados pela militância nos
jardins do Centro de Letras e Artes
(CLA), no palcão e no Centro de Ciências Jurídicas e Políticas (CCJP).
Para surpresa dos militantes,
Jean teve uma mudança súbita de
comportamento logo após a reeleição. Antes de terminar o primeiro
mandato, participou ativamente
da campanha da presidenta Dilma
Rousseff, não obstante tivesse sido o
próprio PT a colocar um líder evangélico, homofóbico na presidência
da Comissão de Direitos Humanos.
Desrespeitou, inclusive, a plenária
de base do seu partido que proibiu a
presença de parlamentares do PSOL
no programa eleitoral de Dilma.
No inicio de 2015, deslegitimou
movimentos feministas e negros que
denunciaram o programa misógino
e racista de Miguel Falabella, Sexo e
as Nega.
Em abril do mesmo ano, fez
campanha para o candidato a reitor
Luiz Pedro Gil San Jutuca, contra os
movimentos de base do PSOL na
UNIRIO. Desculpou-se pelo feito
e afirmou não saber que havia tais
movimentos na UNIRIO (mesmo
tendo participado de todos os debates promovidos pelo comitê no período eleitoral).
Em julho de 2015, o diretor Fer-

nando Ferry afirmou (em audiência
pública realizada no anfiteatro do
Gaffrée, em julho) que o deputado
Jean Wyllys havia lhe pedido a adesão à Ebserh. Ferry contou detalhes
sobre o momento em que Jean teria falado com o diretor do HUGG
sobre a necessidade de privatizar o
hospital. A princípio, ficou subentendido que teria sido o próprio Jean
a convencer o diretor de que a Ebserh seria a solução do HUGG.
A história se espalhou e foi repetida pelo diretor em outras ocasiões.
O mandato foi informado e pediu
que o diretor se retratasse. Ferry publicou uma autocrítica (que reproduzimos nesta página).
No final de 2015, o PSOL produziu uma nota de denúncia se colocando contrário à privatização dos
hospitais universitários e do HUGG.
Todos os parlamentares do PSOL/
Rio assinaram a nota, exceto um.
Jean Wyllys, estranhamente, recusou-se a assiná-la. A assessoria de
comunicação do mandato afirmou
que não considerava este um método para a luta. Não encaminhou,
porém, nenhum outro método e as
tentativas de reunião, com a base
militante do PSOL na UNIRIO, não
foram possíveis por incompatibilidade de datas de ambos os lados.
Em janeiro de 2016, Jean se colocou contra o boicote a Israel e disse
não haver genocídio na Palestina. O
deputado federal se colocou mais

UNIRIO responsabilizou diretor
do HUGG pela adesão à
Ebserh em ad referendum
“[...] a comunidade – principalmente a comunidade ligada ao PSOL,
PSTU, à esquerda – é radicalmente
contra [a Ebserh]” afirmou o diretor do HUGG, Fernando Ferry, em
audiência pública. Apesar dessa avaliação, o diretor solicitou à reitoria a
adesão à Ebserh em ad referendum,
segundo o boletim interno n. 24, de
31/12/2015.
O boletim informou que o reitor motivou-se pelo pedido do diretor, constante no ofício/626/GD/
HUGG, para assinar o contrato
com a Ebserh. Nesse ofício, Ferry
teria solicitado a adesão em ad referendum. A diretoria do sindicato
(ASUNIRIO) procurou o diretor e
o vice-diretor do HUGG para esclarecimentos no dia 18 de janeiro,
mas foi informada de que ambos
não se encontrariam presentes nem
naquele nem nos dias subsequentes.

Também não obteve retorno até a
publicação deste jornal.
Seria estranho que um membro
do Conselho Universitário (CONSUNI) sugerisse à reitoria aprovação
em ad referendum de um assunto
que ele soubesse, antecipadamente, ser contrário aos interesses da
comunidade. A configuração dessa
situação incidiria em crime de responsabilidade administrativa, além
de ferir declaradamente a democracia universitária.
O boletim emitido pela reitoria
no dia 31/12/2015 omitiu, ainda, a
decisão do CONSUNI de 7 de agosto
de 2015. Naquela sessão, o conselho
decidiu não pautar mais a Ebserh
antes de avaliar o trabalho da comissão diagnóstica do hospital.
Ao não mencionar essa decisão
quando citou as oito convocações
do CONSUNI para o tema Ebserh,

entre 2012 e 2015, a reitoria pode
ter gerado vício de motivação, o que
tornaria nulo o contrato com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.
A cessão de patrimônio da universidade, segundo o estatuto vigente, precisa de quorum qualificado do
CONSUNI e não pode ser feita por
ad referendum. No contrato com a
Ebserh, todo o Hospital Universitário Gaffrée e Guinle foi cedido para
uma empresa de direito privado juntamente com todos os servidores
lotados no hospital no dia 16 de dezembro de 2015.
Por essas razões, as três entidades representantes dos segmentos da
comunidade da UNIRIO entraram
com processo pedindo anulação do
contrato.

uma vez contra uma importante luta
das minorias.
Célio Pontes, diretor da ASUNIRIO, declarou que “Gostaria de saber
por que o Jean não assinou a nota do
PSOL ou não se colocou publicamente. O nome dele foi usado pelos privatistas e entreguistas. É no mínimo
suspeita toda essa situação. O Jean é
um parlamentar de um partido que se
diz oposição ao governo federal e que
defende minorias. O nome dele foi
usado para atacar o serviço público e
a saúde pública. Fica estranho ele não
se posicionar e não defender a militância do partido dele na UNIRIO. O
não posicionamento público do Jean
sobre essa questão toda criminaliza
inclusive a mitancia do PSOL na UNIRIO e as lutas contra a privatização da
saúde e educação. Falo isso com muita
tranquilidade por não ser militante do
partido, mas construir lutas cotidianas
com os companheiros no sindicato.
A imagem do Jean e do PSOL saem
muito arranhadas de todo esse processo, principalmente com a comunidade universitária da UNIRIO e com
os usuários do HUGG. Uma situação
lamentável!”.
Jean também não participou do
ato contra a Ebserh no HUGG em 31
de julho de 2014. Segundo a chapa
da reitoria eleita, ele é professor do
Programa de Pós-Graduação em infecção HIV/AIDS e Hepatites virais
da UNIRIO, embora não tenhamos
encontrado concurso com seu nome.

Na audiência pública realizada
no auditório do hospital Gaffrée e
Guinle no dia 24 de junho de 2014,
o diretor Fernando Ferry afirmou
ter sido abordado pelo deputado
Jean Wyllys, que o teria incentivado
a aderir à Ebserh.
“Jean Wyllys bate no meu ombro
e fala assim: Ferry, nós temos que
botar a Ebserh lá no hospital. Eu respondo: Jean, a comunidade – principalmente a comunidade ligada ao
PSOL, PSTU, à esquerda – é radicalmente contra e tem tido uma série
de problemas com relação a isso. Aí
ele fala pra mim: isso aí deixa que eu
resolvo!” – declarou o diretor do Gaffrée e Guinle.
A história foi repetida por Ferry
em outras ocasiões e ganhou ênfase
na comunidade acadêmica. A militância do PSOL que atua na UNIRIO terminou levando o debate para
dentro do partido e o mandato de
Jean pediu que o diretor desmentisse o ocorrido.
No dia 4 de outubro, Fernando
Ferry postou uma mensagem pública em seu perfil do Facebook,
que a redação reproduziu abaixo.
Na mensagem, o diretor afirma que
Jean Wyllys não descarta a Ebserh
como uma possível solução para o
HUGG. A assessoria de comunicação do mandato deu a entender estar
satisfeita com a postagem e não fez
ressalvas.

Infelizmente há pessoas que, em suas disputas e guerras políticas, não costumam agir com honestidade. No intuito de vencer
essas disputas e guerras, descontextualizam nossas falas ou
não levam em conta o contexto em que elas são ditas. Recentemente radicais do PSOL e do PC do B presentes na UNIRIO,
querendo fazer “fogo amigo” contra o deputado Jean Wyllys,
pegaram o trecho de uma fala minha para desqualificá-lo. Quero deixar claro a essas pessoas que o deputado Jean Wyllys,
desde o momento em que espontaneamente, destinou emenda
para o hospitalHUGG, ajudando a milhares de pacientes pobres
e vulneráveis que dependem do tratamento para HIV/Aids e hepatites virais que o hospital oferece, sempre se colocou ao lado
do hospital e dos pacientes, assim como eu também me coloco.
Ele jamais defendeu a EBSERH como modelo de gestão e jamais
prescreveu a adesão como solução para o problema do hospital.
Ele sempre defendeu o hospital! E disse a mim certa vez em reuniões que se não houver outro caminho, se as outras soluções
fracassarem, é melhor a EBSERH que o hospital fechado e os
pacientes abandonados. E eu concordo com ele! Posso não ter
traduzido isso da melhor maneira em minha fala. Mas isso não é
motivo para radicais do partido dele começarem a usar isso contra ele. Espero que o bom senso impere.
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Luta contra a Ebserh no HUGG unificou
toda a esquerda até com setores do centro
Os cinco anos de resistência do Gaffrée à privatização foram responsáveis por uma
rara unidade entre esquerda, centro-esquerda e até centro-direita na UNIRIO
O famoso sectarismo presente na esquerda brasileira não foi sentido na
luta em defesa do Hospital Universitário. Esse foi um dos raros momentos
em que todos os partidos suspenderam suas rixas históricas e formaram
uma unidade de resistência.
“A defesa da vida humana sobressaiu diante das velhas rivalidades
partidárias.”, afirmou Rafael Mello,
militante do Coletivo Ecossocialista
Libertário (Ecossol) e Coordenador
Geral da ASUNIRIO.
Ainda durante o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais
Universitários Federais (REHUF) e
tão logo o presidente Lula assinou
a lei da Ebserh, setores desenvolvimentistas de centro-esquerda, como
a juventude do Partido Comunista
do Brasil (PCdoB), foram às ruas
com militantes de esquerda da Corrente Socialista dos Trabalhadores
(CST), Insurgência, Ecossol, Coletivo Socialista Revolucionário (CRS),
Liberdade, Socialismo e Revolução
(LSR), Movimento Esquerda Socialista (mês) e independentes do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL).
Estiveram igualmente engajados

nessa luta o Partido Socialista dos
Trabalhadores Unificado (PSTU) e o
Partido Comunista Brasileiro (PCB).
A privatização do HUGG também superou diferenças entre os três
segmentos: técnico-administrativos,
docentes e discentes conseguiram
montar uma pauta comum e atuaram
com uma unidade raramente encontrada na história da instituição.
A resistência criou vínculos, amizades, respeito e tolerância, também
pouco vistos na esquerda no Brasil.
O resultado foi uma série de vitórias espetaculares: Uma ação civil pública obrigou o Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão
(MPOG) a abrir concurso para 320
vagas para preenchimento imediato
- algo não realizado por nenhuma
das gestões do hospital.
O Conselho Universitário do dia
7 de agosto de 2014 definiu que a comissão diagnóstica do HUGG teria
liberdade para trabalhar e apresentar um laudo sobre a real situação
do hospital e que, enquanto isso não
fosse apresentado ao conselho superior, a Ebserh não seria mais pauta
do CONSUNI.

A comissão diagnóstica trabalhou arduamente, mesmo com o
boicote da direção do hospital, e
contratou um especialista em hospitais públicos para apresentar um
parecer com possíveis diagnósticos.
Em 31 de julho de 2014, os movimentos dentro dos três segmentos da
universidade realizaram um grande
ato no anfiteatro do hospital. Participaram parlamentares, candidatos
e militantes de todos os partidos de
esquerda. Estiveram presentes: Paulo Pinheiro, Paulo Eduardo Gomes,
Tarciso Motta, Renato Cinco, Chico
Alencar, Eliomar Coelho e Babá, do
PSOL; Mauro Iase e Eduardo Serra,
do PCB; Julio Anselmo, do PSTU.
O ato não coube no espaço fechado
e acabou ganhando a Rua Mariz e
Barros.
Na UNIRIO, a Ebserh só pôde
ser assinada com um golpe de canetada. Segundo o boletim publicado
pela reitoria no site da UNIRIO, o
golpe foi solicitado pelo diretor do
HUGG, Fernando Ferry.
.

Candidatos do PSOL, PCB e PSTU superaram as divergências políticas e unificaram suas falas em defesa do HUGG no dia 31 de julho de 2014. À esquerda,
Pedro Rosa (candidato ao senado pelo PSOL), seguido de Eduardo Serra (candidato ao senado pelo PCB) e Julio Anselmo (candidato a deputado pelo PSTU).

Nota pública do PSOL*

O PSOL É CONTRA A EBSERH!

A Ebserh é a Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares, sustentada
por verbas públicas, mas de caráter
privado. Foi criada como presente
para a máfia dos planos de saúde e
para as clínicas privadas (grandes
financiadores de campanhas eleitorais) para gerir todos os hospitais
públicos federais, incluindo os hospitais universitários, sendo aprovada
no último dia do governo Lula em
31/12/2010, com voto contrário de
senadores e deputados federais do
PSOL.
Foi instituída pela Lei nº
12.550/11, é gerida pelo Governo
Federal e está sendo imposta às universidades através do sucateamento
e contingenciamento de recursos,
sendo colocada como suposta e única alternativa, ferindo diretamente
a autonomia universitária. A lei que
a criou permite que se firme convênios com planos de saúde e com entidades privadas de ensino, tirando
o caráter público, universalizado e
gratuito dos HUs, sendo um ataque
frontal ao SUS e ao tripé universitário – ensino-pesquisa-extensão.
Ela não contará com servidores
públicos, mas com celetistas, trazendo conflitos entre regimes diferenciados e sendo um ataque ao concurso público via Regime Jurídico
Único (Lei nº 8.112/90).
Tal situação é evidenciada pelos
HUs que aderiram à Ebserh e que
vão de mal a pior, onde seus traba-

lhadores paralisaram as atividades e
convocaram greve geral dos HUs.
Na UNIRIO, o Hospital Universitário Gaffrée e Guinle – HUGG –
vem sofrendo constantes ataques e
faz parte do grupo de HUs que não
fazem parte da Ebserh, graças à atuação unificada dos três segmentos
(Técnico-Administrativos, Docentes
e Discentes), que barraram a entrada
da Ebserh no HUGG.
Apesar de todo o sucateamento
imposto pelo governo Dilma, nosso
HU vem funcionando sem a intervenção da Empresa. Nesse contexto,
a militância do PSOL na UNIRIO,
composta de diversas tendências do
partido e presente em todos os segmentos, vem tendo um papel determinante nessa luta, seguindo o programa do PSOL, bem como recente
deliberação unânime do nosso último Congresso Estadual, contrária à
Ebserh!
Com isso, diante de mais um ataque à autonomia universitária com a
nova tentativa de implementação da
Ebserh no HUGG, diante do sucateamento e da precarização do serviço
público, através do ajuste fiscal e de
medidas restritivas aplicadas pelo
governo do PT, vimos a público reforçar a posição do Partido Socialismo e Liberdade contrária à Ebserh e
pela revogação da lei que a criou.
Coerente com sua luta pelo serviço público e pela ampliação de
direitos, o PSOL é signatário do

Manifesto em Defesa dos Hospitais
Universitários como Instituições de
Ensino Público-Estatal, Vinculadas
às Universidades, sob a Administração Direta do Estado: Contra a implantação da Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares nos Hospitais
Universitários (HUs) do Brasil, organizado pela Frente Nacional contra a Privatização da Saúde.
É contra os cortes orçamentários
feitos por Dilma, que transfere dinheiro das áreas sociais para o pagamento dos juros e amortizações da
dívida pública, garantindo o superávit primário do governo federal. E
defende, como solução para os problemas vigentes nos Hospitais Universitários, que todos os cortes de
verbas na saúde, educação e demais
áreas sejam revertidos imediatamente, que seja auditado e suspenso
o pagamento dos juros da dívida pública para que se garanta Educação
e Saúde 100% públicas, laicas, gratuitas, democráticas, acessíveis e de
qualidade para todas e todos!
Assinam:
MILITÂNCIA DO PSOL NA UNIRIO
Vereadores
BABÁ, RENATO CINCO, PAULO PINHEIRO
e LEONEL BRIZOLA NETO
Deputados:
CHICO ALENCAR, MARCELO FREIXO,
GLAUBER BRAGA, ELIOMAR COELHO,
PAULO RAMOS, FLÁVIO SERAFINI.

* A nota do PSOL é assinada pelos miltantes e por todos os mandatos do partido no Rio de Janeiro, exceto um.

O PSOL apoiou com notório empenho o ato contra a Ebserh no Hospital Gaffrée e
Guinle, realizado no dia 31 de julho de 2014. O ato começou no anfiteatro do HUGG
e terminou ocupando a Rua Mariz e Barros. Primeira foto: Chico Alencar, deputado federal. Segunda Foto: Renato Cinco, vereador. Terceira Foto: Babá, vereador.
Quarta Foto: Eliomar Coelho, candidato eleito deputado estadual. Quinta foto: Paulo
Pinheiro, vereador. Sexta foto: Tarcisio Motta, candidato ao governo do estado. Sétima foto: Paulo Eduardo Gomes, candidato a deputado federal. Além destes, esteve
presente Flavio Serafini, candidato eleito deputado estadual.

10.
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Servidores recebem primeiros efeitos

do acordo da greve de 2015

Contracheque de janeiro veio com os novos valores de auxílio-creche, alimentação e
do plano de saúde. Primeira parcela do reajuste, porém, só chega em agosto.

Machistas e Opressores
não passarão!!!
Falar sobre o machismo, para muitos pode até ser assunto superado,
mas de fato não é. Esse é mais um
tema em que discurso e prática
encontram-se dissociados; a PRAXIS (prática/teoria) precisa ser
implementada. As organizações
sociais tendem a ser protagonistas em questões relacionadas à
opressão, isso é o que se espera
de qualquer instituição social. O
movimento sindical confunde-se
historicamente com o movimento
feminista, movimento de mulheres
organizadas que lutam por condições e direitos iguais, o qual, por
força inevitável do contexto sócio-político, participou da construção
histórica sindical. Logo, mulheres
na luta não é algo recente, é SOCIAL é HISTÓRICO. As instituições
federais de ensino público estão
há mais de 100 dias em greve, isso
requer uma movimentação de servidores que formam o Comando
Nacional de Greve (CNG), o qual
representa toda uma categoria.
Constituído de homens e mulheres, o CNG dos servidores técnicos
das Universidades Federais de Ensino, além de discutir as questões
relativas à greve, procura discutir
outras questões que demandam
da dinâmica do movimento político. São muitos os fatos isolados
que chamam à presente discussão;
no entanto, aqui queremos relatar
um dos muitos fatos que aflorou
a discussão e que também deixou
as mulheres que ali estavam presentes assustadas e revoltadas.
Assustadas pela forma e intensidade e revoltadas por perceberem
que esse ainda não é um problema superado. Por meio de gritos,
palavras autoritárias e murros na
mesa, mais uma vez o machismo
se mostrou presente, no ambiente onde mais deveria ser combatido, o movimento sindical. Mesmo
com toda a repercussão que o caso
gerou dentro do CNG - e apesar
da insistência de muitos para que
houvesse um debate sobre machismo e opressão -, houve uma
resistência (corporativista) em trazer a discussão à tona, protelando-se o debate e correndo o risco da
importância de se debater o tema
se esvair. Discussões sobre o ma-

chismo, que traz consigo inúmeras
mazelas sociais, DEVEM ESPERAR
O MOMENTO OPORTUNO DE DEBATE? Nós mulheres, militantes de
base e que também fazemos parte
do CNG dizemos que NÃO! Porque
os opressores não esperam. NÃO,
porque muitas mulheres morrem
todos os dias por não ter voz e
apoio. Não, porque somos mulheres na luta e não podemos admitir
que casos como esses continuem
acontecendo.
MULHERES, NÃO SE CALEM!!!
Assinam:
Verônica de Barros Santos, delegada de base do SINTUFS (Sergipe)
Cláudia Nardin, delegada de
base do SINDTEST – PR (Paraná)
Thazia Maria de Almeida Maia,
delegada de base do SINTEST – RN
(Rio Grande do Norte).
Pedimos às companheiras acima que redigissem algo sobre o
tema, para poder ilustrar bem a
luta cotidiana das mulheres no
meio sindical. Todo esse debate
foi suscitado por diversos casos
de machismo, opressões e falta de
respeito vivenciados no CNG e no
dia a dia sindical. O último caso
que trouxe à tona o debate sobre
machismo e opressões, foi o caso
de um diretor da Fasubra que, aos
murros na mesa e aos gritos, atacou uma integrante do CNG. Dessa
forma, um grupo, de forma autônoma e independente, resolveu fazer
uma denúncia e uma manifestação
em defesa das vítimas do machismo, das opressões e da falta de
respeito. Esses/essas companheiros/companheiras ainda produziram um texto, que levaremos para
a próxima assembleia para ser
aprovado como nota de repúdio.
Os delegados da UNIRIO/ASUNRIO participaram ativamente da
atividade, pois defendemos que o
mundo e a sociedade sejam livres
do machismo e de todas as formas
de opressões e de desrespeito,
pois só assim poderemos ser livres
e constituir um mundo melhor para
todos e todas!
Machistas e opressores não
passarão!
A luta se constrói com mulheres
e homens lado a lado!

O resultado, porém, foi muito
aquém do esperado. Com uma perda salarial acumulada em 24,82%,
só no governo Dilma, os servidores
só terão em agosto de 2016 o reajuste de 5,5%, seguido por outro
de 5% em janeiro de 2017. Os dois
aumentos provavelmente não cobrirão a inflação de 2016 e 2017, o que

significa que a expectativa é de que
as perdas do governo Dilma sejam
ampliadas.
Com o acordo assinado, entretanto, a categoria não pode fazer
nova greve a menos que ele seja desrespeitado – o que também é possível segundo alguns analistas políticos.

As assembleias de greve da ASUNIRIO foram contra a assinatura de
um acordo tão ruim, mas 44 entidades votaram favoravelmente a ele,
contra 23 entidades que preferiam a
não assinatura.

Lançado Programa Nacional de For- Ato radicalizado
mação em Administração Pública
na UnB
(PNAP) negociado na última greve.
Em cumprimento à cláusula décima do termo de acordo firmado
entre a Fasubra Sindical e governo
federal em 2015, a Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES) publicou
o edital 22/2015, do Ministério da
Educação (MEC), CAPES e Secretaria de Ensino Superior (SESu).
O documento seleciona propostas dos cursos do Programa Nacional de Formação em Administração
Pública (PNAP) e Licenciaturas nas
áreas de Letras-Inglês e Biologia
para o Plano Nacional de Desenvolvimento Profissional dos Servidores
Integrantes do Plano de Cargos e
Carreiras dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação
(PCCTAE).
Os Núcleos de Educação à Distância do Sistema Universidade
Aberta do Brasil das universidades
e institutos federais participarão da
composição dos cursos, no âmbito
das Instituições Federais e Institutos. Com previsão para o início no
segundo semestre de 2016, os cursos

propostos são:
I – Administração Pública, bacharelado;
II – Tecnologia da Informação,
bacharelado;
III – Gestão Educacional, bacharelado/Tecnólogo;
IV – Gestão Ambiental, bacharelado;
V – Licenciatura em Biologia e
Letras-Inglês
VI – Gestão Pública, especialização;
VI – Gestão em Saúde, especialização;
VII – Gestão de Pessoas, especialização;
IX – Gestão de Arquivo, especialização.
X – Gestão em logística e infraestrutura, especialização.
Serão 6.150 vagas, sendo 990
para Licenciatura em Biologia e 990
vagas para Licenciatura em Letras-Inglês.
.

Link do edital

https://drive.google.com/a/fisioseg.com.br/file/d/0B4MiLGYsIC5tR2IzO
UI5VV8zU212T2pldXV3QUg2QzVrMmIw/view?pref=2&pli=1

Os delegados da UNIRIO/ASUNIRIO participaram dos atos radicalizados do dia 03/09/15, junto com
diversos delegados do Comando Nacional de Greve (CNG) e do Comando Local de Greve (CLG) da Universidade de Brasília/Sindicato dos
Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília (UnB/SINTFUB),
com o trancaço da reitoria e do CPD
(Centro de Processamento de Dados), da UnB. Ainda fecharam vias
de acesso à Universidade de Brasília
com a queima de pneus! Estão todos
de parabéns pela atividade!

11.
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Em janeiro, servidores recebem alguns reajustes conquistados na greve de 2015: auxílio-pré-escolar, auxílio-alimentação e plano de saúde. Ao lado, o anexo II, que passou a
vigorar no primeiro mês de 2016.

Repúdio contra a nomeação de
Valencius Wurch Duarte Filho
na Coordenação de Saúde
Mental, Álcool e Outras Drogas
do Ministério da Saúde
A Comissão de Acessibilidade da
UNIRIO vem a público manifestar
o seu repúdio à nomeação do psiquiatra Valencius Wurch Duarte
Filho para dirigir a Coordenação
de Saúde Mental, Álcool e Outras
Drogas do Ministério da Saúde. Em
nome da luta por uma sociedade
com menos exclusão, preconceito e
com mais acessibilidade, democracia e direitos, subscrevemos a moção
de repúdio do Sistema Conselhos
de Psicologia. Chega de retrocesso!
Temos que avançar cada vez mais na
luta pelos direitos daqueles que são
excluídos todos os dias por terem
algum tipo de deficiência. Comissão
de Acessibilidade na Luta!
OBS: A Direção Colegiada da
ASUNIRIO também subscreve a
moção e dá apoio à luta antimanicomial!
Leia, a seguir, a moção de repúdio na íntegra
O Sistema Conselhos de Psicologia, reunido em Brasília na
Assembleia de Políticas, da Administração e das Finanças – APAF,
no dia 12 de dezembro de 2015,
vem manifestar o seu veemente
repúdio e indignação pela indicação feita pelo Ministro da Saúde,
Marcelo Castro, do médico psiquiatra Valencius Wurch Duarte
Filho para o cargo de Coordenador Geral de Saúde Mental, Álcool

e outras Drogas do Ministério da
Saúde, e o que isso representa no
panorama da saúde mental brasileira.
A simples indicação deste
nome já representa um retrocesso,
indo na contramão do consenso
internacional sobre o caráter iatrogênico dos hospitais psiquiátricos.
A Organização Panamericana de
saúde, desde a Declaração de Caracas, em 1990, propõe que a reestruturação da atenção em saúde
mental implique na revisão crítica
do papel hegemônico e centralizador do hospital psiquiátrico na
prestação de serviços. A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza a progressiva substituição
dos manicômios por uma gama de
serviços territorializados e articulados em rede.
No Brasil, temos um longo histórico de lutas e conquistas pela
Reforma Psiquiátrica que culminaram com as asseguradas pela
lei 10.216/2001, pelas portarias
subsequentes do Ministério da
Saúde e com as deliberações das
Conferências de Saúde e Saúde
Mental, que vêm determinando
a progressiva desinstitucionalização e desospitalização das pessoas em sofrimento psíquico, substituindo os manicômios por uma
rede de serviços comunitários de
saúde mental, tais como: Centros

Muito se fala sobre o assédio moral, mas ainda pouco se
sabe sobre esse tema que, infelizmente, está tão presente em
nosso cotidiano laboral. Sabemos mesmo o que é e como identificar esse tão nefasto instrumento de gestão de pessoas que
chefias usam em seus subordinados?

de Atenção Psicossocial, Serviços
Residenciais Terapêuticos, Pensões Protegidas, Cooperativas de
Trabalho, Oficinas de Geração de
Renda, Centros de Convivência e
ações de saúde mental na Atenção Básica entre outros, além da
criação de leitos de Saúde Mental
em Hospitais Gerais. Todos estes
dispositivos seguem a lógica da
descentralização e da territorialização do atendimento em saúde,
previstos na Lei Federal que institui o SUS (lei 8080/1990).
Contudo, contradizendo todos
os nossos avanços de décadas,
reconhecidos internacionalmente
como modelo de humanização do
cuidado, o escolhido pelo ministro representa interesses de uma
política de privatização da saúde,
de violação aos princípios fundamentais do SUS, da lei da Reforma Psiquiátrica e dos Direitos
Humanos. O indicado foi diretor
do maior manicômio privado da
América Latina, a Casa de Saúde
Dr. Eiras de Paracambi, que foi fechado por ordem judicial em 2012
após anos de denúncias sobre
violações dos Direitos Humanos,
diante das condições subumanas
a que os pacientes eram submetidos. Além disso, trata-se de um
opositor histórico ao movimento
antimanicomial, crítico ferrenho
da Lei 10.216/2001 desde o início,

que desqualifica os saberes e práticas da Psicologia e de outras ciências no campo da saúde mental
ao taxar de meramente ideológico
o fechamento dos manicômios.
Ser contrário à política pública
brasileira de atenção à saúde mental, fonte de inspiração para outros
países, significa desconsiderar a
importância do trabalho em rede,
intersetorial e multidisciplinar que
hoje tanto valorizamos na Rede de
Atenção Psicossocial (RAPS). Apenas nos aproximadamente 2.300
CAPS trabalham mais de 30 mil
profissionais da saúde mental, entre eles milhares de Psicólogos,
atendendo milhões de pessoas.
A Psicologia sempre exerceu
protagonismo na luta antimanicomial e em defesa dos Direitos Humanos, assumindo o compromisso
social e ético de produzir saberes
e boas práticas com efeitos no cotidiano dos cidadãos e nas políticas públicas de saúde.
Pelos motivos elencados, é inaceitável para esse coletivo calar-se
frente ao risco de mais este enorme retrocesso e por isso nos colocamos ao lado de todos os demais
movimentos e manifestos de repúdio a esta afronta – uma ameaça
de desmonte do SUS e de aniquilamento da reforma psiquiátrica.
NEM UM PASSO ATRÁS!!
MANICÔMIO NUNCA MAIS!!!

ASSÉDIO MORAL
com outros objetivos, como desestabilizar emocional e profissionalmente, para obrigar o assediado a mudar de setor ou até
pedir demissão.

O QUE É O ASSÉDIO MORAL?
O assédio moral é uma violência do trabalho, em que o
trabalhador é exposto a situações vexatórias, humilhantes e
constrangedoras frequentemente, por um longo lapso de tempo e por uma ou mais pessoas que, geralmente, estão hierarquicamente em posição superior à dele. Essa violência pode
assumir formas de ações diretas, como insultos, gritos, xingamentos, acusações ou humilhações públicas, ou indiretas,
como fofocas, propagação de boatos, isolamentos, recusas de
comunicação e exclusões sociais.

CONSEQUÊNCIAS PARA O TRABALHADOR
As consequências para o trabalhador, tanto física quanto psicologicamente, são devastadoras. São algumas delas:
dores por todo o corpo, distúrbios digestivos, hipertensão
arterial, alteração do sono, irritabilidade, crises de choro, depressão, síndrome do pânico, estresse e, em muitos casos, o
suicídio. A empresa também não fica ilesa dos malefícios que
o assédio traz para o trabalhador: redução da produtividade,
rotatividade de trabalhadores, licenças médicas em demasia e
demissões. E quando se trata de serviço público, é pior ainda,
pois a sociedade acaba sofrendo com um serviço ruim.

OBJETIVO
No geral, o assédio moral é um instrumento usado para que
o trabalhador se sujeite a certas condições degradantes de
trabalho, constrangimento e humilhação, mas pode e é usado

COMO COMBATER O ASSÉDIO MORAL
O assédio moral fragiliza o trabalhador a um ponto em que
ele se sente incapaz de mudar sua situação ele sequer tem forças e coragem para reagir. Mas é necessário tirar esses lamen-

CIDADE OLÍMPICA, PARALÍMPICA E INACESSÍVEL
O Rio de Janeiro sediará as Olimpíadas no ano de 2016. Contudo, fica
uma pergunta: Olimpíadas e Paralimpíadas pra quem?
Na Urca, há uma movimentação grande de pessoas com deficiência visual
devido ao fato de o Instituto Benjamin Constant ser localizado no bairro.
Muitos deles têm que caminhar até a
Avenida Venceslau Brás para utilizar
o transporte público. Dessa forma,
os muros são verdadeiros pontos de
referência na locomoção das pessoas
com deficiência visual.
A prefeitura do Rio de Janeiro, “atenta” a essa situação e “preocupada”
com o legado olímpico e paralímpico para a cidade, teve a “brilhante”
ideia de colocar uma placa de sinalização na Avenida Venceslau Brás,
quase esquina com a Avenida Pasteur, como pode ser visto na foto. A
placa é uma armadilha e até uma espécie de provocação. Várias pessoas
com deficiência visual já se acidentaram ou quase se acidentaram nesse
local. A Comissão de Acessibilidade
da UNIRIO entrará com pedido junto à subprefeitura da região para as
devidas providências, mas desde já
faz a devida denúncia desse desrespeito. Por fim fica a pergunta inicial:
Olimpíada e Paralimpíada pra quem?

táveis casos da obscuridade e publicizá-los: O trabalhador não
pode, em hipótese alguma, calar-se diante dessa violência tão
costumeiramente utilizada por chefias e gestores. E quando se
diz publicizar, é denunciar, tanto institucionalmente quanto em
sua entidade de representação. O primeiro passo é fazer as anotações das violências e coletar provas, como e-mails, recados,
mensagens ou quaisquer outras escritas, quando as tiver; gravações de áudios com os ataques; suas anotações com dia, horários e motivos dos assédios; testemunhas dos ocorridos. Além
disso, não se permita ficar sozinho. Esse, aliás, é um sentimento
muito comum para quem é assediado e ele, muitas vezes, impede que seja tomada uma atitude, mas enquanto nada for feito, a
violência não cessará.
Todo trabalhador precisa se ver mais do que um ser que
tem obrigações, mas, sim, com direitos – direitos, esses, que
estão acima de quaisquer lucros ou serviços que são prestados. Tem o direito de trabalhar sem ser molestado moralmente
por pessoas que se acham acima da lei.. Acima do trabalho,
deve estar sempre o trabalhador e sua saúde física e mental.
Por isso, não se permita passar por situações humilhantes e
vexatórias. Procure ajuda no sindicato. Denuncie!
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Para quem tem crianças

Carnaval da

criançada

A revitalização dos blocos de rua trouxe uma grande quantidade de opções para o público mirim.
O carnaval carioca já é, há muito
tempo, uma ótima opção de programa para as crianças, mas, com a revitalização dos blocos de rua, os bailes
infantis passaram a ter como grandes concorrentes os blocos mirins.
No pré-carnaval, já existe a tradição do Gigantes da Lira, Sá Pereira
Infantil, Bloco da Mamadeira e Spantinha, que, neste ano, desfilaram na
última semana de janeiro (30 e 31).
Mas quem perdeu o pré-carnaval
não precisa se desesperar: ainda tem
muita programação embalada nas
tradicionais marchinhas carnavalescas para os pequenos.

Na quinta-feira, dia 4 de fevereiro:

No sábado, dia 6 de fevereiro:

No horário vespertino, entre as 18h
e 20h, a zona norte tem a excelência do Sementes do Samba, predominantemente infantil. O bloco se
concentra na esquina da Boulevard
28 de setembro com a Abaeté (Vila
Isabel) e segue até a Praça Barão de
Drumond.
Às 16h, concentra-se na antiga
Rua 4 da Rocinha o bloco Pragradar
as Criancinhas, uma versão infantil
do Pragradar a Rocinha. Nesse dia,
ele sai da Rua Nova, segue até o Largo do Boaiadeiro e retorna.
Às 17h tem a Marcha Nerd, na
Praça Xavier de Brito, na Tijuca. A
pracinha já é tradicionalmente um
local infantil, com suas charretes
e animais famosos. No sábado de
carnaval se enche de personagens
da cultura nerd. Star Wars (Guerra

Os ibejis e
o carnaval

Uma boa pedida é o Fanfinha – versão infantil do bloco Fanfarani – que
se concentra das 10h às 13h na Praça
Cham Weizman, próximo a Farani.
Em Ipanema, tem o tradicional
Que caquinha é essa?, versão mirim
do Que Merda é Essa?. O Bloco não
desfila, ele se concentra a partir das
10h na Nascimento Silva esquina
com Garcia D’Avila.
Às 11h, há o tradicional Clubinho
do Samba, no Méier (Rua José Veríssimo com Dias da Cruz), versão do
Clube do Samba feita especialmente
para os pequenos. O bloco vai até a
hora do almoço, 14h.
Às 15h é a vez da Banda do Lidinho, na Praça do Lido. A festa dura até
as 19h e sempre alegra a criançada.
No mesmo horário (15h) tem
carnaval na Estrada do Quitungo,
1.113, Brás de Pina. É o Bloco dos Palhacinhos que comanda a alegria. O
bloco caminha até o número 380 da
estrada e a fantasia preferida é evidenciada pelo nome do bloco.
E das 16h às 20h tem, de novo,
o Pragradar as Criancinhas, dessa

Na segunda-feira, dia 8:

A manhã fica por conta do bloco Largo do machadinho, mas não largo do
suquinho, versão mirim do Largo do
Machado, mas não largo do copo. A
concentração começa às 9h no Largo
do Machado e segue até as 15h.
Na Praça XV se concentra o Cordão do Boitatá que, apesar de não ser
infantil, possui um cercado próximo
ao palco para as crianças acompanhadas com as mães.
Ainda na segunda, a Banda de
Ipanema Infantil esquenta a Praça
General Osório entre às 16h e 20h.
A terça de carnaval, propriamente dita, não tem blocos infantis. A
boa são os bailes ou um descanso da
maratona foliã.

18
fevereiro

ZOOTOPIA, novo filme dos estúdios Disney, estreia nos cinemas.

Para Fazer com as mãos

O livro narra a história
de dois gêmeos (ibejis)
negros que aprendem
sobre o carnaval e as
tradições de família com
sua avó. O livro é lindamente ilustrado por
Luciana Justiniani Hees
e pode ser encontrado
nas livrarias infantis.

Fantasia pirata: Use cartolina ou color plus preto para o chapéu e para o tapa-olho. Um elástico para o tapa-olho e color plus ou cartolina de duas cores contrastantes para a cimitarra
sarracena (espada). Complete uma com camiseta listrada de vermelha (ou toda branca) e
rasgue uma bermuda velha nas pernas. Decore o chapéu com guache ou tinta acrílica branca.

tapa-olho

moldes

base espada

30 cm

25 cm
10 cm cimitarra (espada)

Autora: Helena Theodoro.
Ilustradora: Luciana Justiniani

15 cm

Título: Os ibejis e o carnaval.

10 cm

35 cm

O carnaval teve duplo destaque no
filme Rio, o primeiro longa de animação do diretor brasileiro Carlos
Saldanha. É que a história se passa no período carnavalesco e
os personagens fogem em um
carro alegórico pela Marquês
de Sapucaí. Em 2011, mesmo
ano da estreia do filme, ele
foi uma das alas da Escola
do Salgueiro, com um carro alegórico de R$ 3 milhões, patrocinado pela
prefeitura. Além disso,
a trilha sonora do filme
é fortemente baseada
no samba.

No domingo, dia 7 de fevereiro:

vez na Estrada da Gávea com a Rua
1 (Rocinha). Nesse dia o bloco fica
parado.
Das 19h às 22h. tem o bloco Coração das Crianças, também na Rocinha. O trajeto do bloco sai da Rua
Nova, segue até o Largo do Boaiadeiro e retorna.
E em Brás de Pina o bloco Sorriso de Criança se concentra às 19h na
Rua Pequiri, 277, segue a Rua Carbonita, Guaporé, Castro Menezes
e volta pelo mesmo caminho até a
Praça 12.

5 cm

Carnaval do Rio no cinema

Após o expediente (entre 18h e 20h),
o bloco Cobra Sarada agita o Parque
Guinle, em Laranjeiras.

nas Estrelas) é sempre uma presença massiva, mas neste ano deve ser
mais intensa por causa do recente
Episódio 7 da série.

50 cm

Hees
Preço: R$41,00

chapéu

50 cm

Editora: Pallas

O carnaval
dos bichos
aloprados

desenhe os moldes corte o retângulo
nos papéis (lápis)
do tapa-olho

+ dicas para
fantasia pirata

Título: O carnaval dos bichos aloprados
Autora: Januária Cristina Alves.
Ilustradora: Joana Lira
Preço: R$24,90

Nesse livro, apresenta-se de
forma criativa e divertida o carnaval de Recife e Olinda. As ilustrações são verdadeiras obras primas
e recebem influência da arte Naif.

O texto lembra a literatura de
cordel e também merece destaque. Foi lançado pela editora Nova
Fronteira e é uma boa indicação de
leitura.

Você pode reforçá-la colocando fita
isolante preta ao fim de cada lado
da abertura da cabeça no chapéu
(verso). Também pode enrijecer a
cimitarra (espada) colando palitos
de sorvete ao longo da espada ou
uma tira de 2cmx50cm de papelão
(ou papel paraná). No tapa-olho,
também se pode usar retalho de
tecido preto no lugar de papel.

passe cola com
rolinho

corte um elástico
cole o retângulo ao
maior que a cabeça elástico pelo meio

No chapéu, marque
uma meia onda

Faça um círculo na
ponta oposta ao
elástico

O chapéu ficará
simétrico

faça o corte da cabe- Pinte uma caveira
ça a 5 cm da base
com tinta branca

Use papel mais
rigido na espada.

Base: desenhe 1/2
A base da espada
molde e corte com o
ficará simétrica
papel dobrado

corte com o papel
dobrado ao meio
sem vincar

corte a espada
como o molde

encaixe dobrando a
aba da espada.
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