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L

ogo após o primeiro turno da
eleição presidencial, Jair Bolsonaro afirmou que um de seus
objetivos, se eleito, era acabar
com toda forma de ativismo. A promessa, então em tom de ameaça, começa a
ganhar materialidade com a edição da
Medida Provisória (MP) 873, no dia 01
de março passado.
A MP altera dispositivos da CLT e do
Regime Jurídico Único que permitiam
o desconto em folha de contribuições
sindicais voluntárias autorizadas pelos
sindicalizados. Esta é a forma de contribuição que prevalece na ADUFRJ e na
grande maioria das seções sindicais dos
professores espalhadas pelo país.
O que está em jogo? O movimento
coordenado que o governo coloca em
curso pretende esmagar a capacidade de
mobilização dos sindicatos, justamente
no momento em que se debate a proposta
de Reforma da Previdência. São ações
concatenadas. Elas demonstram que as
forças articuladoras da reforma temem o
contraditório e buscam impor suas medidas em um ambiente controlado e recheado de fake news. O debate democrático

incomoda quem prefere o conforto e os
segredos de um Salão Oval.
As entidades sindicais têm reagido. A
ADUFRJ e o Sintufrj obtiveram medidas
liminares que mantêm esta modalidade
de contribuição. O Andes-SN orienta
suas seções a ingressar na justiça e apoia
ações que questionam a constitucionalidade da medida, como a que impetrou
a OAB no STF. O objetivo é denunciar o
ataque à liberdade da organização sindical. Há ações também no âmbito da OIT.
Mesmo assim, o Serpro, encarregado
de realizar as consignações em folha no
âmbito do governo federal, vem notificando todas as entidades sindicais de
que romperá unilateralmente contratos
e cessará de proceder aos descontos a
partir de abril. A ADUFRJ já recebeu o
documento do Serpro.
Há muito em causa. Prestes a completar 40 anos de existência, a ADUFRJ tem
um histórico de lutas pela democracia e
pela educação que sempre primou pela
independência em relação aos governos,
aos partidos e à administração universitária. Gerações de professores colocaram
seu esforço na construção de uma entidade reconhecida em todos os debates
que o país enfrentou e tem enfrentado.
O desconto em folha é um direito dos
professores, expressamente autorizado

por eles, para fortalecer sua organização. Não se confunda tal contribuição
com o imposto sindical - encerrado pela
reforma trabalhista e mesmo antes não
praticado pelo Andes-SN e pela ADUFRJ
- ou qualquer outra contribuição compulsória. Estamos falando daquela que voluntariamente todos nós nos dispusemos
a fazer ao decidirmos nos sindicalizar.
O momento exige de todos nós compromisso e mobilização. A direção da
ADUFRJ, ao mesmo tempo que luta
pela manutenção do desconto em folha,
trabalha para oferecer outras formas
de contribuição. Em breve, todos sindicalizados serão convidados a autorizar
outros canais que permitam a continuidade da nossa seção sindical - sim, é isto
que está em jogo! Nossa receita pode cair
a níveis que inviabilizem nosso funcionamento.
Temos certeza de que a resposta será
valorosa e, por isso mesmo, aproveitaremos o ensejo para dar ainda maior
impulso ao esforço de aumentar as
sindicalizações. A ADUFRJ é a maior
seção sindical dos professores das universidades federais e será ainda maior
ao enfrentar este ataque. Esta é uma
tarefa de todos nós! O ativismo, senhor
presidente, vai resistir e crescer! Vida
longa à ADUFRJ.

CUÍCA, DEBATE E PASSEATA

NÃO PERCA!

n Em comemoração ao Dia Internacio-

Dia 22

nal da Mulher, a Adufrj promove uma
roda de conversa sobre a participação
feminina na ciência. O evento será na
sexta-feira, dia 22, no auditório do CT
2, às 13h30, no Fundão. A programação
começa com uma apresentação das
cuiqueiras Denise Videira, Débora dos
Santos Sacramento e Sara Cohen, professora da Escola de Música. Elas lideram
o projeto “Mulheres sambando para não
sambar”. Entre 14h e 15h, as professoras
Alice Paiva de Abreu, do IFCS; Jacqueline

Leta, do IBqM, e Liv Sovik, da ECO, falam
sobre suas experiências na academia. “A
reflexão sobre a situação das mulheres
nas ciências é um tema que entrou para
a agenda de pesquisas no mundo inteiro”,
disse a diretora da Adufrj Lígia Bahia,
idealizadora do evento.
No final da tarde, a Adufrj participa das
atividades do Dia Nacional de Mobilização Contra a Reforma da Previdência.
Uma passeata da Candelária à Central
está marcada para as 16h com o apoio
das principais centrais sindicais.

13h30 - Apresentação
de Roda de Cuicas.
Local: Auditório do CT2
14h - Debate “Sem
Mulheres, a Ciência fica
pela Metade”.
Local: Auditório do CT2
16h - Ato contra a
Reforma da
Previdência.
Local: Candelária
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SUCESSÃO NA UFRJ:
COMO RECUPERAR O
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
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ANA PAULA GRABOIS
E SILVANA SÁ
comunica@adufrj.org.br

O Hospital Universitário Clementino Fraga
Filho (HUCFF), maior unidade de saúde da
UFRJ, vive um quadro caótico. A estrutura
gigante, com 110 mil metros quadrados, torna
difícil a manutenção. Professores, técnicos e
estudantes enfrentam infiltrações, curtos-cir-

cuitos, rachaduras, equipamentos quebrados,
falta de insumos e de medicamentos.
Os estudantes aprendem desde cedo a improvisar e precisam lidar com a estrutura precária
para aulas, sobretudo as práticas, realizadas
nos leitos de enfermaria. A pequena quantidade de pacientes internados não atende à
demanda das turmas. Com capacidade de 550
leitos, somente 280 estão ativos.

O hospital abriga 1,5 mil estudantes de graduação e de pós-graduação e mais de 2,5 mil
funcionários, entre professores e técnicos.
Realiza 800 atendimentos diários no ambulatório. Os profissionais extraquadros são uma
necessidade e um problema: trabalhadores
sem vínculo formal com a UFRJ, com salários
achatados e sem direitos trabalhistas garantidos. As diversas limitações convivem com

o esforço em manter o HUCFF como um dos
melhores hospitais do país e referência em
alta complexidade, o que torna a gestão do
próximo reitor da UFRJ mais desafiadora.
Para conhecer as propostas dos candidatos,
preparamos uma rodada de perguntas sobre
o hospital. As respostas foram enviadas por
e-mail e a ordem das perguntas corresponde à
ordem de inscrição das chapas.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
FOTOS DE FERNANDO SOUZA
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1. O Clementino Fraga Filho tinha 428 leitos em 2008; hoje, tem 280.
Como avalia essa queda e o que vai fazer para ampliar o número?
Essa queda expressiva do volume de leitos no HUCFF é grave. A demolição da “perna seca”
do HU influenciou esse número. Essa queda prejudica as atividades acadêmicas e, ao mesmo
tempo, representa uma piora na qualidade do serviço público prestado à sociedade. A primeira
coisa a se fazer é estabelecer um diálogo com as unidades acadêmicas para definir quais são
as necessidades mínimas, básicas, para ensino. Já há uma base de cálculo, algo em torno de
350 leitos, para poder atender às necessidades. Mas é necessário aprofundar esses cálculos
e estabelecer uma meta factível dentro dos recursos disponíveis para podermos reabrir esses
leitos com qualidade de atendimento e capacidade de sustentá-la financeiramente no tempo.

1. O Clementino Fraga Filho tinha 428 leitos em 2008; hoje, tem 280.
Como avalia essa queda e o que vai fazer para ampliar o número?
Conheci o hospital em plena capacidade de funcionamento, pois estudei no HUCFF entre 1983 e 1987,
durante o curso médico, portanto tenho uma ligação afetiva importante com o HUCFF.Nosso Hospital de Ensino carece de infraestrutura física e de pessoal em vários setores, o que tem impactado
negativamente o ensino, a pesquisa e a assistência. Os cursos de graduação e de pós-graduação na
área da saúde dependem das atividades acadêmicas exercidas no nosso “Hospital de Clínicas” que
se encontra sucateado e subfinanciado. A reitoria da UFRJ deverá se empenhar juntamente com
o Diretor do HUCFF na repactuação do nosso orçamento com o município. Novas fontes de financiamento precisam ser buscadas para que o HUCFF volte a ser a vanguarda da Medicina no Brasil.

1. O Clementino Fraga Filho tinha 428 leitos em 2008; hoje, tem 280.
Como avalia essa queda e o que vai fazer para ampliar o número?
A queda no número de leitos vem ocorrendo de forma acentuada já antes de 2008. O governo
Fernando Hernrique Cardoso impediu concursos. As contrarreformas da previdência provocaram
aposentadorias em massa. O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho já teve quase mil leitos.
Em 2014, havia apenas 264 ativos. De lá para cá, houve uma recuperação para 280 leitos, com
contratação por concursos e redução de extraquadros. O crescimento dos leitos será possível
com a recuperação do Centro de Terapia Intensiva (CTI), com uso de novas tecnologias, como PET
Scan, e a abertura de enfermarias. Em um trabalho conjunto com a unidade, poderemos chegar
em breve a 350 leitos.

2. Diante do reduzido número de leitos, como aperfeiçoar a formação acadêmica no hospital?
Muito, mas nem tudo, depende de mais orçamento. Há uma iniciativa de egressos chamada “Amigos
do Hospital do Fundão”. Fundos patrimoniais podem doar dinheiro, mas também tempo de egressos
para participar da formação dos atuais estudantes no hospital. As péssimas condições de trabalho e
estudo no hospital prejudicam a formação e é preciso mais verba. O ponto a ser considerado é como
fazer mais com o pouco que temos. O envolvimento dos egressos nos percursos formativos são um
caminho poderoso para isso. A modernização pedagógica é outro caminho.

2. Diante do reduzido número de leitos, como aperfeiçoar a formação acadêmica no hospital?
O número de leitos é certamente um gargalo que afeta negativamente a formação acadêmica.
No entanto, o número de atendimentos ambulatoriais também precisa se manter ou mesmo
aumentar, além das vagas no Centro de Terapia Intensiva (CTI). A redução dos leitos de CTI impacta no número e nos tipos de cirurgia que ocorrem no HUCFF. Assim, as prioridades devem ser
conjuntas: obras e instalações para reabertura do CTI e de leitos nas enfermarias; centro cirúrgico
em pleno funcionamento; anatomia patológica em pleno funcionamento e ambulatórios lotados.

2. Diante do reduzido número de leitos, como aperfeiçoar a formação acadêmica no hospital?
A qualidade da formação sempre é um desafio. As preceptorias, a residência médica, a residência
multiprofissional, a exemplo da enfermagem, compõem o fundamento da excelência nesta área.
A residência médica acaba de ser validada integralmente pela Comissão Nacional. Com o aumento do número de leitos e a incorporação de pessoal ao RJU, o ambiente de aprendizado será
melhor. É preciso formar os formadores, fortalecer a divisão de ensino, desenvolver tecnologias
para melhor o acesso à literatura científica. Urge também melhorar o alojamento dos residentes.

3. Qual a sua estratégia para resolver o problema dos funcionários extraquadros?
Nossa estratégia será o diálogo com os envolvidos. Os extraquadros são um problema fruto da
precarização das relações de trabalho. São trabalhadores não cobertos pelos direitos trabalhistas
da CLT e que já estão nessa situação há muito tempo, alguns há quase 20 anos. As leis não preveem
absorção deles. É um problema difícil que requer esforço conjunto para solução.

3. Qual a sua estratégia para resolver o problema dos funcionários extraquadros?
A situação dos funcionários extraquadros é precária, não é específica do HUCFF e deve ser
resolvida com sensibilidade. Há cerca de 700 extraquadros nos diferentes hospitais da UFRJ.
O ideal seria fazer concurso. A chapa 10 se compromete a resolver essa questão de forma republicana, com transparência e acordos para a melhoria na gestão administrativa dos hospitais.

3. Qual a sua estratégia para resolver o problema dos funcionários extraquadros?
Trabalhando em harmonia com as equipes de direção dos hospitais sobre o dimensionamento de
pessoal, promovendo melhorias de gestão para contratação de servidores RJU. Existe uma ação
judicial que estabelece a contratação de pessoal. Nossa gestão estará afinada com esse objetivo.
Daremos continuidade à melhoria das condições de trabalho e ao reconhecimento de cláusulas
trabalhistas dos atuais extraquadros em harmonia com o TCU.

4. A UFRJ não aderiu à Ebserh. Qual a sua opinião sobre este
modelo de gestão para os hospitais?
Acreditamos que melhorar a gestão em toda a UFRJ, não só nos hospitais, é fundamental. Isso
envolve tecnologia, processos, estrutura organizacional, gestão do conhecimento, indicadores.
Se a Ebserh é ou não capaz de prover essa melhoria, nos parece que há indícios positivos em
outras universidades. Mas não é a única capaz de fazer isso, e não necessariamente a melhor.
Esse é um assunto mal parado na UFRJ. O assunto tramitou, mas estagnou. Contratar a Ebserh
pode até mesmo não ser uma opção: a empresa não é obrigada a aceitar fazer negócios com a
UFRJ. Melhorar a gestão é fundamental, via Ebserh ou não.

4. A UFRJ não aderiu à Ebserh. Qual a sua opinião sobre este
modelo de gestão para os hospitais?
O modelo de empresa pública para gerir hospitais universitários se baseia no Hospital de Clínicas
de Porto Alegre, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). No entanto, há outros
modelos de excelente gestão hospitalar independentes do modelo de empresa pública. Aqui na
UFRJ, há exemplos muito bem sucedidos, como a Maternidade Escola, o Instituto de Puericultura
Martagão Gesteira, o Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil e o Instituto de Ginecologia.
São exemplos de estruturas hospitalares que atendem muito bem à formação integral dos profissionais da área da saúde.

4. A UFRJ não aderiu à Ebserh. Qual a sua opinião sobre este
modelo de gestão para os hospitais?
Pensamos que esse modelo seria negativo. A decisão do Consuni de não votar a contratualização
respondeu aos interesses maiores da UFRJ. Não interditaremos o debate, mas temos posição.
Recentemente, o diretor da FM criticou a atual reitoria pela não adesão da UFRJ. Uma das chapas
foi ativa na defesa da contratualização com a empresa ao longo dos últimos seis anos. É parte do
debate. Atualmente, a referida empresa está em crise gravíssima. Existe um óbvio risco de sua
privatização completa e, pior, está interferindo na escolha dos diretores do hospital. Acreditamos
na capacidade dos atuais dirigentes dos hospitais de forjar uma nova cultura organizacional.

QUESTÃO DA DIRETORIA: O QUE FAZER PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFESSORES QUE ATUAM NO HOSPITAL ?
Além do que depende de mais dinheiro, constatamos diferenças nas condições de trabalho da
graduação e da pós-graduação. A pós conta com acesso a Proap, Proex, fomento. Como reitoria,
priorizaremos a melhoria nas condições de trabalho da graduação, visando balancear a importância do ensino de graduação em relação ao ensino de pós e à pesquisa no sistema de incentivo
docente. A concentração de menos piores condições de trabalho cria mecanismos de perpetuação
de poder e hierarquias tácitas que tutelam professores. Precisamos romper com essa lógica.
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As condições de trabalho dos professores que atuam no hospital dependem de melhor infraestrutura física nos ambientes das enfermarias e ambulatórios, no serviço de métodos especiais e
nos diferentes serviços clínicos e cirúrgicos. Atuaremos em conjunto com a direção dos hospitais
para aumentar as verbas destinadas aos hospitais. Essas ações pretendem garantir a excelência
dos programas de residência médica e do ensino de graduação na área da saúde e alavancar os
programas de pós-graduação e as atividades de pesquisa clínica.

A profunda reestruturação das condições de trabalho é necessária, pois é preciso melhorar os
auditórios, banheiros, gabinetes de trabalho, assegurando refrigeração e TI. Acreditamos que
seria desejável um maior protagonismo dos docentes no cotidiano dos serviços das unidades
hospitalares, conforme preconizam os ensinamentos do professor Carlos Chagas Filho e os demais mestres que compreenderam o sentido da formação teórico-prática de nossos estudantes
da área da saúde e afins.
20 DE MARÇO DE 2019
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Muita cautela
com migração
para Funpresp
KELVIN MELO
kelvin@adufrj.org.br

U

ma mensagem enviada pelo
Ministério da Economia na semana passada preocupou os
professores. O texto indica a
possibilidade de migração daqueles que
ingressaram no serviço público antes
de fevereiro de 2013 para o regime de
previdência complementar regido pela
Funpresp, com prazo de 25 a 29 de março. Para a assessoria jurídica da Adufrj, a
opção deve ser vista com muita cautela.
“Depois, o servidor não pode voltar atrás”,
alertou a advogada Ana Luísa Palmisciano, em reunião realizada no Centro de
Tecnologia na terça-feira, dia 19.
Migrar significaria sofrer um desconto previdenciário menor enquanto
o docente está na ativa. A taxa passa a
incidir na remuneração até o teto do
Regime Geral de Previdência Social
do INSS, atualmente em R$ 5.839,45.
A maioria dos docentes universitários
federais recebe acima deste valor. No
entanto, no momento da aposentadoria, os proventos também ficariam
limitados ao teto do INSS. Benefícios
acima do teto dependerão de aportes
do servidor e da rentabilidade das apli-

cações do Funpresp.
Diretor da Adufrj, o professor Eduardo Raupp atribuiu à Reforma da Previdência em tramitação no Congresso
– que piorou o cálculo do benefício para
os servidores – o fato de alguns colegas
reconsiderarem uma migração para o
Funpresp: “Antes, quase não havia esta
dúvida. Agora muitos estão fazendo a
conta. Mas parece que, para a maioria
dos casos, permanecer no regime próprio ainda é mais vantajoso”, disse. Aos
que ingressaram no serviço público
antes de 31 de dezembro de 2003, com
direito a paridade e integralidade no
cálculo dos benefícios, a recomendação
geral é não fazer a migração.
A presidente da Adufrj, professora Maria Lúcia Werneck, observou que, por se
tratar de uma opção individual, a seção
sindical não poderia assumir um posicionamento fechado: “Não estamos aqui
para defender o Funpresp, mas também
não estamos aqui para detoná-lo. Há
muitas variáveis envolvidas”, afirmou.
A reunião no CT foi transmitida ao
vivo e o vídeo está disponível no site e na
página do Facebook da Adufrj.
ATENÇÃO Prazo de migração para o
Funpresp: 25 a 29 de março

JOÃO LAET
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CONFERÊNCIA
DESTACA
ANCESTRALIDADE
AFRICANA
”A África é o berço da humanidade, mas esse lugar é negado
porque precisavam nos quebrar.
A colonização precisava destruir
nossa cultura e tradições para
que fôssemos mais suscetíveis à
escravização”. Esta é a visão da
professora de Antropologia da
UFBA Maria de Lourdes Siqueira
sobre a estratégia de desvalorizar
a cultura africana. Ela proferiu
conferência na segunda-feira nas
Jornadas Universitárias de Combate ao Racismo, realizada com
apoio da Adufrj.
Ligada ao movimento negro, a antropóloga diz que a luta pela causa
começa no direito a pertencer a
uma trajetória ancestral. “Somos
filhos e filhas das diásporas. Resistimos há 500 anos”, diz Maria
de Lourdes, para quem não existe
democracia racial no Brasil diante
do racismo e das desigualdades.
O avanço nas políticas de reparação, como as cotas na universidades, gerou uma sociedade branca
“mais raivosa”: “Começamos a
incomodar, mas ainda falta muito
a ser conquistado. Há pouco tempo, era impensável esta mesa com
três pessoas negras doutoras.”
(Silvana Sá)

n

NOTAS

INSALUBRIDADE

EXTINÇÃO DE CARGOS

ENCONTRO DE EDUCAÇÃO

n Os professores tomaram um susto

n A UFRJ ainda não sabe se será atin-

na segunda-feira. Não constava na
prévia do contracheque de março os
adicionais de insalubridade, periculosidade e radiação ionizante. Segundo
o pró-reitor de Pessoal, Agnaldo
Fernandes, o problema já foi solucionado. “A prévia saiu incompleta. Os
valores foram lançados e constarão
no contracheque definitivo, que pode
ser acessado a partir do dia 20.”

gida pelo decreto que elimina 21 mil
cargos de direção e funções gratificadas ou comissionadas. Destes, 65%
atingem instituições de ensino federais. O pró-reitor de Pessoal, Agnaldo
Fernandes, disse estar em contato
com o MEC, mas “não há informações
oficiais” se a UFRJ será afetada. O
receio é o corte de funções essenciais,
como a coordenação de cursos.

n A Adufrj participa da organização
do Encontro Estadual de Educação,
etapa preparatória para o III Encontro
Nacional de Educação. A atividade
está marcada para os dias 23 e 24,
sábado e domingo, no campus da
Praia Vermelha (av. Pasteur, 250). A
abertura do evento ocorre no Salão
Pedro Calmon, às 9h. O III ENE será
realizado na Universidade de Brasília,
de 12 a 14 de abril.
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