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Em Assembleia, técnicos da Uerj repudiam 
perseguições e exigem a volta da Dishupe

A primeira Assembleia 
dos técnico-
administrativos da 

Uerj após o término da greve da 
categoria apontou as primeiras 
lutas dos trabalhadores. Um 
dos principais temas debatidos 
foram as perseguições políticas 
contra a servidora da Uerj, 
da Secretaria Estadual de 
Educação (SEEDUC) e ex-
diretora do Sintuperj, Monica 
Lima, que atua em diversas 
frentes de luta de trabalhadores 
e também de movimentos 
sociais, como a defesa da 
Aldeia Maracanã. Durante 
o momento de informes, a 
servidora Cristina Callado 
relatou que Monica é alvo de 

processos judiciais movidos 
pela SEEDUC e pela Secretaria 
de Estado e de Administração 
Penitenciária (SEAP), que a 
afastaram de suas funções sem 
justificativa e a acusando de 
“colocar em risco o sistema 
de segurança da unidade 
prisional na qual exerce suas 
atividades”. Cristina ressaltou 
ainda que o direito amplo à 
defesa de Monica não está 
sendo respeitado, pois seus 
advogados sequer conseguem 
ter acesso ao conteúdo do 
processo, que neste momento se 
encontra no Supremo Tribunal 
Federal e pode culminar em 
sua exoneração.  

Outro momento de 

bastante indignação foi a 
decisão do diretor do Hospital 
Universitário Pedro Ernesto, 
Edmar Santos, de transferir 
a Divisão de Saúde do HUPE 
(Dishupe) para o campus 
Maracanã da Uerj. A revelação 
foi feita pela coordenadora 
de Saúde e Segurança do 
Trabalhador do Sintuperj, 
Simone Damasceno. De acordo 
com ela, o diretor do hospital 
adotou a mudança após o Hupe 
ser acionado judicialmente 
quanto à melhoria do 
atendimento do Plantão Geral 
(PG), no qual pacientes já 
foram colocados no corredor 
como mostrado no Jornal do 
Sintuperj e, em resposta a esse 
argumento, a coordenadora 
do Sintuperj explicou que a 
hipótese de dividir o espaço 
onde funcionava a Dishupe 
com o PG é inviável devido as 
peculiaridades deste último, 
além do próprio risco de 
infecções aos servidores. 
Simone se disse surpresa com 
a transferência, lembrando que 
a Dishupe passava por uma 
reforma desde 2014, fruto de 
muita luta do Sindicato e que 
só ocorreu após inúmeras 
reuniões entre representantes 
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do Sintuperj e a direção  do 
Hospital na época, para 
melhorar o pronto atendimento 
dos servidores, e que ao final 
da gestão do diretor Rodolfo 
Acatauassú Nunes tinha como 
pendência apenas a instalação 
do ar condicionado para a 
reabertura do setor. Ela fez um 
relato histórico da Dishupe, 
evidenciando a relevância da 
sua permanência no prédio do 
Hospital Pedro Ernesto.

A coordenadora geral do 
Sintuperj, Regina de Souza, 
acrescentou que servidores 
denunciaram a mudança ao 
sindicato, que foi verificar 
junto à direção do hospital. 
Segundo Regina, a garantia de 
atendimento aos casos mais 
graves no Plantão Geral dada 
pelo diretor “não existe”, pois os 
servidores teriam dificuldades 
em serem atendidos no PG. 
A coordenadora enfatizou 
que a mudança fere o acordo 
coletivo da categoria, que 
garante um espaço destinado 
ao atendimento do servidor e 
de seus dependentes. Regina 
ainda fez duras críticas à 
omissão por parte da direção 
do hospital com relação ao 
processo de transferência da 
Dishupe, já que o sindicato não 
foi informado sobre o fato. Por 
fim, ela garantiu que o Sintuperj 
está mobilizando a categoria no 
sentido de reverter a mudança 
ou para que a direção do 
Hupe apresente uma solução 
digna para o atendimento do 
servidor.

A conjuntura política 
também foi colocada em 
pauta. Houve consenso de que 
os trabalhadores devem se 
manter atentos e mobilizados 
para lutar contra os retrocessos 
nos direitos trabalhistas e 
previdenciários e das condições 
de trabalho oriundos das 
reformas em discussão no 
Legislativo estadual e federal.
Assédio moral

Internamente, a categoria 
defendeu medidas mais 
incisivas contra os casos de 
assédio moral. Inclusive com a 
possibilidade de pleitear uma 
resolução junto ao Consun 
instaurando uma instância de 
averiguação dos casos de abuso 
contra os trabalhadores.
Reenquadramento

O coordenador geral do 
Sintuperj Antônio Virgínio 
informou que a Secretaria 
de Planejamento solicitou 
um posicionamento da Uerj 
quanto ao pagamento dos 
triênios dos aposentados da 
Uerj referente ao mês de maio 
de 2014. Os valores dizem 
respeito ao atraso de um mês no 
reenquadramento dos inativos 
por ocasião da vigência do novo 
plano de carreira dos técnico-
administrativos da Uerj. A 
solicitação foi provocada pelo 
Sintuperj que pleiteou à Seplag 
a correção enquadramento 
com o pagamento dos valores 
devidos. Ele finalizou dizendo 
ser necessária a rápida 
resolução do problema já que 
em agosto do ano de 2017 

haverá novo reenquadramento.
Repasses

A coordenadora de 
Formação e Comunicação 
Sindical, Loana Saldanha, 
ressaltou que os repasses do 
Hupe encontram-se em dia, 
assim como as contas de 2016. 
Restando apenas normalizar as 
dívidas de 2015 que, segundo 
ela, estão sendo normalizadas. 
Sobre as outras unidades da 
Uerj ela revelou que o repasse 
de R$ 10 milhões para o custeio 
ainda não foi feito.
Encerramento de greve

O coordenador geral do 
Sintuperj Jorge Luís Mattos 
(Gaúcho) explicou que o termo 
de encerramento de greve ainda 
não foi firmado porque o reitor 
solicitara mais tempo para 
assinar o documento. Segundo 
Gaúcho, o reitor justificara a 
dissolução da Procuradoria 
Geral da Uerj pelo Conselho 
Universitário, retornando a 
ser Diretoria Jurídica, como 
justificativa. E os problemas de 
saúde enfrentados pelo reitor 
dificultaram o andamento do 
tema. Mas de acordo com o 
coordenador, o Sintuperj está 
dialogando com a reitora em 
exercício, Maria Georgina, 
para que o termo possa ser 
assinado, já que ela tem essa 
prerrogativa.

Gaúcho disse ainda que, 
segundo a reitora em exercício, 
o governador Dornelles disse 
desconhecer o acordo firmado 
no qual a Uerj receberia R$ 10 
milhões para seu custeio.


