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Campanha Salarial
É HORA DE ORGANIZAR

Aula inaugural do CPV
A tradicional aula para recepcionar os alunos do Curso Pré-Vestibular do SINTUFRJ (CPV/SINTUFRJ) terá este ano como convidado o professor
universitário e educador em pré-vestibulares comunitários da Baixada Fluminense e Zona Oeste, o deputado estadual Robson Leite (PT).
A aula inaugural do CPV/SINTUFRJ pretende recepcionar os estudantes num clima de boas perspectivas profissionais, haja vista que este ano o CPV irá
preparar para a prova do Enem e irá capacitar para o acesso à pós-graduação. Marquem na agenda, segunda-feira, dia 7 de fevereiro, às 18h, no Salão
Nobre do IFCS, no Largo de São Francisco.

No dia 16 será lançada a
campanha salarial dos tra-
balhadores em educação das
universidades públicas fede-
rais em Brasília. Na UFRJ, a
categoria precisa debater pro-
fundamente qual a melhor
forma de organizar esta cam-
panha e de construir a mobi-
lização. De 1o a 8 estarão aber-
tas inscrições para a carava-
na para o lançamento da
campanha e a participação
na plenária da Fasubra. No
dia 9 o SINTUFRJ promoverá
seminário para discutir a
campanha salarial. No dia 10
fará ato com entrega de ma-
nifesto ao Conselho Univer-
sitário. E no dia 15 realizará
assembleia geral, às14h, no
auditório do Quinhentão. Em
pauta informes e campanha
salarial.

Ato no Consuni dia 10
Assembleia geral dia 15

Caravana dia 16
Foto: Arquivo SINTUFRJ
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UFRJ organiza ações na Região Serrana
A pró-reitora de Extensão, Laura Tava-

res, defende a ideia de que a universidade
se envolva na elaboração de projetos per-
manentes, com impacto de médio e longo
prazos, para prevenir novas tragédias na
Região Serrana. E insistiu que, neste mo-
mento, o caráter das ações é emergencial
no âmbito da assistência social.

Na última reunião coordenada pela
Pró-Reitoria de Extensão (PR-5) sobre a
tragédia, no dia 26 de janeiro, represen-
tantes de diversas unidades da UFRJ estive-
ram presentes. Algumas demandas foram
apresentadas, especialmente ao pessoal da
Escola de Enfermagem Anna Nery e da
Escola de Serviço Social.

A Faculdade de Letras da UFRJ convo-
cou professores e estudantes, que irão aos
locais onde se encontram os desabrigados
para contar histórias e realizar oficinas,
numa atividade voltada para atender cri-
anças e jovens. Para isso, a PR-5 pede a
doação de brinquedos, lápis de cor, cane-
tas, papel. As doações podem ser entregues
no almoxarifado da Faculdade de Letras,
na Avenida Horacio Macedo, 2151, térreo.

A decana do CCS, Maria Fernanda
Quintela, e representantes do Museu Na-
cional também estiveram na reunião. A

Resposta aos e-mails
da categoria sobre
aposentadoria especial

Caso haja mais dúvidas os interessados
devem comparecer aos plantões do Departa-
mento Jurídico às segundas-feiras, das 10h às
13h, na sede (Fundão), e às terças-feiras, das
8h às 12h, também na sede, até que a subsede
no HU volte a funcionar.

O que é aposentadoria especial?O que é aposentadoria especial?O que é aposentadoria especial?O que é aposentadoria especial?O que é aposentadoria especial?
SINTUFRJ:SINTUFRJ:SINTUFRJ:SINTUFRJ:SINTUFRJ: Modalidade de aposentadoria

que tem como requisito de concessão 25 anos
ininterruptos de atividade insalubre, sem neces-
sidade de cumprir requisito mínimo de idade.

Os anos de contribuição na iniciati-Os anos de contribuição na iniciati-Os anos de contribuição na iniciati-Os anos de contribuição na iniciati-Os anos de contribuição na iniciati-
va privada podem ser somados ao tempova privada podem ser somados ao tempova privada podem ser somados ao tempova privada podem ser somados ao tempova privada podem ser somados ao tempo
de serviço público?de serviço público?de serviço público?de serviço público?de serviço público?

SINTUFRJ:SINTUFRJ:SINTUFRJ:SINTUFRJ:SINTUFRJ: Sim. É importante que o ser-
vidor, que já trabalhou na iniciativa privada,
entre em contato com o INSS para obter in-
formações de procedimentos para emissão de
certidão de tempo de serviço, para que possa
averbar no caso da UFRJ.

Tenho 16 anos e 6 meses de tempo deTenho 16 anos e 6 meses de tempo deTenho 16 anos e 6 meses de tempo deTenho 16 anos e 6 meses de tempo deTenho 16 anos e 6 meses de tempo de
serviço na UFRJ e 15 anos e 7 meses naserviço na UFRJ e 15 anos e 7 meses naserviço na UFRJ e 15 anos e 7 meses naserviço na UFRJ e 15 anos e 7 meses naserviço na UFRJ e 15 anos e 7 meses na
iniciativa privada, averbados. Gostariainiciativa privada, averbados. Gostariainiciativa privada, averbados. Gostariainiciativa privada, averbados. Gostariainiciativa privada, averbados. Gostaria
de saber em que momento posso pedirde saber em que momento posso pedirde saber em que momento posso pedirde saber em que momento posso pedirde saber em que momento posso pedir
abono de permanência, visto que euabono de permanência, visto que euabono de permanência, visto que euabono de permanência, visto que euabono de permanência, visto que eu
ainda tenho 6 e 7 meses de insalubrida-ainda tenho 6 e 7 meses de insalubrida-ainda tenho 6 e 7 meses de insalubrida-ainda tenho 6 e 7 meses de insalubrida-ainda tenho 6 e 7 meses de insalubrida-
de. Tenho 54 anos e permaneço nade. Tenho 54 anos e permaneço nade. Tenho 54 anos e permaneço nade. Tenho 54 anos e permaneço nade. Tenho 54 anos e permaneço na
mesma unidade desde que entrei namesma unidade desde que entrei namesma unidade desde que entrei namesma unidade desde que entrei namesma unidade desde que entrei na
universidade?universidade?universidade?universidade?universidade?

SINTUFRJ:SINTUFRJ:SINTUFRJ:SINTUFRJ:SINTUFRJ: Verificamos que o servidor
possui 32 anos e 1 mês de tempo de contribui-
ção, sendo 16 anos e 6 meses de UFRJ e 15 anos
e 7 meses de iniciativa privada. Com a conta-
gem especial dos 6 anos e 7 meses trabalhados
em atividade insalubre, terá um acréscimo de
2 anos e 7 meses, totalizando 34 anos e 8
meses.

Para ter direito ao abono de permanência
é necessário que o servidor preencha os requi-
sitos de concessão de aposentadoria voluntá-
ria e opte em permanecer na ativa.

No caso, o servidor deve completar 60 anos
de idade e 35 anos de contribuição, conforme
prevê o artigo 40, parágrafo 19, da Constitui-
ção Federal de 1988.

Trabalho na UFRJ desde 13 de outu-Trabalho na UFRJ desde 13 de outu-Trabalho na UFRJ desde 13 de outu-Trabalho na UFRJ desde 13 de outu-Trabalho na UFRJ desde 13 de outu-
bro de 1983, já tenho o tempo de CLTbro de 1983, já tenho o tempo de CLTbro de 1983, já tenho o tempo de CLTbro de 1983, já tenho o tempo de CLTbro de 1983, já tenho o tempo de CLT
contado como insalubre e dei entradacontado como insalubre e dei entradacontado como insalubre e dei entradacontado como insalubre e dei entradacontado como insalubre e dei entrada
na contagem de tempo como estatutáriana contagem de tempo como estatutáriana contagem de tempo como estatutáriana contagem de tempo como estatutáriana contagem de tempo como estatutária
também. Pergunto: Isso me beneficiarátambém. Pergunto: Isso me beneficiarátambém. Pergunto: Isso me beneficiarátambém. Pergunto: Isso me beneficiarátambém. Pergunto: Isso me beneficiará
em que e como? Sei que a aposentadoriaem que e como? Sei que a aposentadoriaem que e como? Sei que a aposentadoriaem que e como? Sei que a aposentadoriaem que e como? Sei que a aposentadoria
especial não é algo vantajoso no mo-especial não é algo vantajoso no mo-especial não é algo vantajoso no mo-especial não é algo vantajoso no mo-especial não é algo vantajoso no mo-
mento para nós. O que tenho que fazermento para nós. O que tenho que fazermento para nós. O que tenho que fazermento para nós. O que tenho que fazermento para nós. O que tenho que fazer
e como proceder, já que trabalho desdee como proceder, já que trabalho desdee como proceder, já que trabalho desdee como proceder, já que trabalho desdee como proceder, já que trabalho desde
a data de admissão na enfermagem ea data de admissão na enfermagem ea data de admissão na enfermagem ea data de admissão na enfermagem ea data de admissão na enfermagem e
percebo insalubridade no fator de 20%percebo insalubridade no fator de 20%percebo insalubridade no fator de 20%percebo insalubridade no fator de 20%percebo insalubridade no fator de 20%
durante todos esses anos?durante todos esses anos?durante todos esses anos?durante todos esses anos?durante todos esses anos?

SINTUFRJ:SINTUFRJ:SINTUFRJ:SINTUFRJ:SINTUFRJ: Com a contagem especial,
terá um acréscimo de 20% de tempo de con-
tribuição, considerado o tempo de serviço exer-
cido em atividades insalubres. Esse é o benefí-
cio da contagem especial: acréscimo de 20%
para mulheres e 40% para homens.

Escola de Enfermagem Anna Nery mantém
cerca de 80 estudantes e professores em Fri-
burgo e Teresópolis. Nesta terça-feira, 1° de
fevereiro, coordenadores de cada área segui-
ram para Nova Friburgo para se reunir com
secretários e sugerir novos projetos, infor-
mou Laura Tavares.

O diretor do Instituto de Puericultura e
Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG), Ed-
milson Migowski, apresentou o trabalho
realizado num Ciep, no bairro Olaria, em

Nova Friburgo, que mobilizou enfermeiros,
pediatras e estudantes numa operação de
socorro às vítimas. Essa mobilização, infor-
mou, será realizada outras vezes.

Um dos grandes empecilhos para as ações
coordenadas de ajuda às populações da Re-
gião Serrana é o esvaziamento da universida-
de em função das férias acadêmicas. A próxi-
ma reunião da PR-5 será na quarta-feira, 2,
às 14h30, no auditório Arquimedes Memó-
ria, no 3° andar do prédio da Reitoria.

Inscrições
esta semana
para o CPV

É para não perder as datas. De terça-
feira, 1o de fevereiro, a quinta-feira, 3, os
interessados já podem fazer suas inscri-
ções para o Curso Pré-Vestibular do SIN-
TUFRJ. O curso, preparatório para os cur-
sos de graduação, será também preparató-
rio para obtenção do diploma do ensino
médio pelo Enem.

As inscrições podem ser feitas na sede,
Ilha do Fundão, das 9h às 17h (2590-
7209), e subsede IFCS, das 14h às 20h
(3852-1026). A subsede na Praia Verme-
lha está em obras e a no HU está fechada.
O edital, para conhecimento de todas as
etapas e documentos necessários, está no
site www.sintufrj.org.br.

Vacinação de
adultos

O Centro de Vacinação de Adultos da
DVST/UFRJ retomou suas atividades nes-
ta terça-feira, 1° de fevereiro.

A bola vai rolar
Estarão abertas a partir do dia 8 de fevereiro as inscrições para o Projeto Educação Esportiva da UFRJ organizada pela PR-4, que

atende o público masculino e feminino nas categorias pré-mirim, mirim, infantil e juvenil de futebol. Elas serão realizadas às terças
e quintas-feiras, das 8h às 12h e das 13h às 16h, no campo da Prefeitura, na Cidade Universitária.

O prefeito da UFRJ, Hélio de Mat-
tos, informou que já contratou uma
empresa para construir o refeitório,
vestiário, banheiros e oficinas para
os trabalhadores da manutenção do
campus da Praia Vermelha.

A obra está prevista para começar
esta semana e tem prazo de 60 dias
para conclusão. Mattos preferiu não
fazer comentários sobre a denúncia
dos trabalhadores  publicada no Jor-
nal do SINTUFRJ.

DenúnciaDenúnciaDenúnciaDenúnciaDenúncia
Há cerca de 20 anos um galpão,

que é utilizado como depósito de mó-
veis quebrados, restos de construções
e de outros utensílios e peças descar-
tadas, é o único espaço cedido pela
UFRJ para servir de refeitório, vestu-
ário, cozinha e local de repouso para
os trabalhadores da manutenção na
Praia Vermelha. O ambiente é mui-
to quente, cheira mal e virou mora-
dia de ratos.

Prefeitura anuncia obras na
manutenção da PraiaVermelha

Fotos: Cícero Rabello

LAURA TAVARES quer o envolvimento permanente da universidade
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MOBILIZAÇÃO

Ato no Consuni dia 10 e assembleia dia 16
A    Fasubra está convocando

os trabalhadores em educação das
universidades para uma paralisação
nacional dia 3 de fevereiro e para
participar da caravana a Brasília dia
16, tendo em vista o lançamento da
campanha salarial.

A direção do SINTUFRJ realizará
na UFRJ o dia de luta em 10 de
fevereiro, quando o Sindicato fará ato
no Conselho Universitário e ntregará
um manifesto anunciando o início
da campanha salarial com as reivin-
dicações prioritárias da categoria. O
dia de luta será no dia 10 e não no dia
3, porque a maioria da categoria es-
tava de férias no mês de janeiro.

No dia previsto para a caravana a
Fasubra marcou também plenária
com um único ponto de pauta: indi-
cativo de greve. Com esta demanda
colocada pela Federação, a direção do
SINTUFRJ convoca para o dia 15 de
fevereiro assembleia geral, às 14h, no
auditório do Quinhentão, Centro de
Ciências da Saúde. Nesta assembleia,
a direção do SINTUFRJ levará propos-
tas, como a inclusão de reajuste sala-
rial na pauta de reivindicação, e pre-
tende provocar a reflexão. Achamos
muito perigoso lançar uma campa-
nha salarial pela manhã e discutir
indicativo de greve na tarde do mes-
mo dia.

Antes da greve, vamos aprofun-Antes da greve, vamos aprofun-Antes da greve, vamos aprofun-Antes da greve, vamos aprofun-Antes da greve, vamos aprofun-
dar o debatedar o debatedar o debatedar o debatedar o debate

É importante que façamos uma
discussão de qualidade com a catego-
ria sobre a proposta de greve indicada
pela Fasubra. Consideramos que um
índice de reajuste salarial, que recu-
pere as perdas da inflação, deve estar
na pauta de reivindicação. Na assem-
bleia geral em que iremos discutir o
indicativo de greve, vamos levar as
seguintes propostas e reflexões:

 Defendemos, primeiramente,
a inclusão, na nossa pauta, de um
percentual de reajuste salarial recu-
perando a inflação.

Passamos o segundo mandato do
governo Lula sem nenhum reajuste
salarial. O que recebemos ao longo
dos últimos três anos foi implanta-
ção da tabela da carreira aprovada
em 2005.

 Em segundo lugar, considera-
mos precipitado o indicativo de greve
para este momento.

A categoria estava de férias em
janeiro, e completamente ausente
desta discussão. Então, precisamos
saber se houve negociações, e se ocor-
reram, como foram estas reuniões
com o governo.

 Uma questão fundamental tem
de ser avaliada:

 Qual o grau de unidade no

Caravana
Entre os dias 1o e 8 de

fevereiro  o SINTUFRJ acei-
tará as inscrições para par-
ticipar da caravana a Bra-
sília. Elas podem ser fei-
tas na sede (Ilha do Fun-
dão) entre 9h e 17h. Os
interessados não podem
estar em licença médica
pela Divisão de Saúde do
Trabalhador e devem par-
ticipar do Seminário or-
ganizado pela diretoria
sobre a campanha sala-
rial. Esta atividade será dia
9 de fevereiro e inicial-
mente está marcada para
o Salão Azul da Reitoria.

Eixos para a campanha emergencial
Toda a pauta emergencial aprovada pela Fasubra é importante,

porém, acreditamos que é necessário termos eixos que são imprescindí-
veis para os trabalhadores em educação das universidades:

1 - Reajuste salarial1 - Reajuste salarial1 - Reajuste salarial1 - Reajuste salarial1 - Reajuste salarial
2 -2 -2 -2 -2 - Piso de 3 salários mínimos com stepPiso de 3 salários mínimos com stepPiso de 3 salários mínimos com stepPiso de 3 salários mínimos com stepPiso de 3 salários mínimos com step
(intervalo entre níveis) de 5%(intervalo entre níveis) de 5%(intervalo entre níveis) de 5%(intervalo entre níveis) de 5%(intervalo entre níveis) de 5%
3 - Racionalização dos cargos3 - Racionalização dos cargos3 - Racionalização dos cargos3 - Racionalização dos cargos3 - Racionalização dos cargos
4 - Ascensão funcional.4 - Ascensão funcional.4 - Ascensão funcional.4 - Ascensão funcional.4 - Ascensão funcional.

Acreditamos que esses eixos mobilizam a categoria do ponto de
vista salarial e de qualificação profissional. Ou seja, dialoga com as
necessidades imediatas dos trabalhadores em educação e garante pers-
pectivas futuras na profissão.

O piso recupera nossa tabela salarial e reduz a discrepância entre os
níveis. A racionalização dos cargos resolve a contradição absurda que
vemos nas universidades, como no caso dos auxiliares de enfermagem
e administrativos.

Em relação à ascensão, a impossibilidade da progressão funcional
desestimula os novos funcionários e frustra todas as esperanças de
crescimento daqueles que não mediram esforços para se qualificar e
especializar a fim de crescer profissionalmente. É o que constatamos
hoje com os trabalhadores de nível de apoio e médio que chegam ao
final de carreira sem perspectivas de futuro na UFRJ.

interior da Federação para que faça-
mos greve isolada neste momento?

 Qual a correlação de forças exis-
tente atualmente?

 Foi feita uma avaliação da cor-
relação de forças para a indicação de
uma greve neste momento com pers-
pectiva de vitória?

Companheiros, o governo anun-
ciou que vai jogar duro conosco. Nos-
sa resposta deve ser firme e muito
bem organizada para que não leve-
mos nossa categoria a uma greve com
poucas perspectivas de vitória se for
deflagrada nesse momento.

Na assembleia geral do dia 15 de
fevereiro, às 14h, no auditório do Qui-
nhentão, vamos decidir a posição dos
servidores da UFRJ sobre esse indicati-
vo. E elegeremos nossos representan-
tes que levarão nossa decisão para a
plenária da Fasubra.

Por isso, a participação de todos
e todas nesta assembleia é funda-
mental, porque a plenária decidirá
sobre o indicativo de greve proposto
pela Federação.

ASSEMBLEIAS lotadas mostravam a nossa força e poder de organização. Vamos retomar a nossa história de luta



HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOSCom a criação da Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares
(EBSERH), instituída pela Medi-
da Provisória nº 520, a situação
dos HUs em seu caminho para a
terceirização só tende a piorar. Esta
empresa – que será uma socieda-
de anônima de direito privado,
comandará os 46 hospitais uni-
versitários do país e terá poder so-
bre a vida de mais de 70 mil tra-
balhadores – irá prestar servi-
ços por meio de contratos com as
instituições, por meio de metas de
desempenho, indicadores e prazos
de execução. É um novo modelo
de gestão privatizante em que as
universidades serão laboratórios.

A direção da Fasubra afirma
que a situação é grave e necessita
de uma forte ação por parte da
categoria cobrando do governo
Dilma o debate, que ainda não se
iniciou, sobre a gestão dos HUs. A
MP editada em 31 de dezembro de
2010 com a justificativa de gerir
os hospitais permitirá a contrata-
ção pelo regime CLT e poderá logo
de início realizar contratação tem-
porária, em processo seletivo sim-
plificado, com base em análise
curricular, ou seja, sem concurso,
isso com base no modelo de fun-
dação estatal de direito privado
rejeitado pelos conselhos univer-
sitários da maioria das universi-
dades públicas federais do país.

A Fasubra fez uma análise po-
lítica detalhada e afirma que com
a EBSERH retoma-se a figura do
emprego público que compõe a
parte das medidas de flexibiliza-
ção do trabalho adotadas pelo go-
verno Fernando Henrique Cardo-
so. É a reintrodução da CLT como
um regime de trabalho alternati-
vo no serviço público, opção bas-
tante difundida nos anos 70 e 90.
“O movimento sindical, a comu-
nidade universitária e a sociedade
em geral não podem se calar di-
ante dessa proposta de empresa es-
tatal. Devemos reagir como fize-
mos no passado contra a PEC-56
B (Collor) e a PEC-370 (FHC),
que propunham a transformação
das universidades em organizações
não sociais, como também con-
tra o PLP 92 (Fundação Estatal de
Direito Privado)”, conclama a Fa-
subra.

Empresa x UniversidadeEmpresa x UniversidadeEmpresa x UniversidadeEmpresa x UniversidadeEmpresa x Universidade
Segundo a Fasubra, o contra-

to da EBSERH com a Universida-
de não é tão simples e tem desdo-
bramentos para os quais ainda

Empresa criada para gerir HUs
continuará terceirização

Conselho Nacional de Saúde repudia MP
O Conselho Nacional de

Saúde (CNS) reuniu-se na
quinta-feira, 27, e aprovou
moção de repúdio à Medida
Provisória nº 520 pela sua in-
constitucionalidade e pela
forma como foi feita, ao apa-
gar das luzes do governo Lula.
O documento com as justifi-

cativas será encaminhado ao
Congresso Nacional. O CNS de-
cidiu também orientar todas en-
tidades que o compõem a entrar
com ação direta de inconstitu-
cionalidade (Adin) contra a MP.

Para o presidente do conse-
lho, Francisco Batista Júnior, a
medida é autoritária e antide-

mocrática, sendo feita da pior
forma, isto é, em fim de governo
e sem debate com a sociedade.

“A medida provisória ,além de
não resolver os graves problemas nos
HUs, é flagrantemente inconstitu-
cional, pois permite a contratação
via CLT, quando a Constituição de-
termina que a contratação no servi-

ço público seja pelo RJU”, declarou
Francisco.

O presidente da CNS afirma
que a medida provisória não
respeita a liberdade de autono-
mia das instituições federais de
ensino público: “Esta MP vio-
lenta a autonomia das univer-
sidades e cria uma empresa aci-

ma delas com lógica de mer-
cado. É desastroso!”. Além
disso, não existiu consulta às
entidades envolvidas que vêm
debatendo saídas para a crise
dos HUs e não há indicação
na MP do controle social que
deve existir quando se trata
da área da saúde.

Movimento sindical, comunidade universitária e sociedade não podem se calar

não se tem definição. A Federação
sustenta que a substituição das fun-
dações pela EBSERH não garante a
transferência dos trabalhadores
para a nova empresa.  E mais, que
a grande crise das fundações reside
em seus débitos junto aos fornece-
dores e passivos trabalhistas. Assim,
as fundações, deixando de gerir os
HUs, deixam automaticamente de
ter receita. A pergunta que fica é:
Quem pagará a conta?

Outro questiona-
mento feito é no cam-
po da academia. Sen-
do o HU gerido por
uma empresa de di-
reito privado, que
terá por princípio o
cumprimento de
metas e, portanto,
voltado prioritaria-
mente à prestação de
serviços, como fica o en-
sino e a pesquisa? Em ou-
tras palavras, como fica a
autonomia da Universidade,
de acordo com o artigo 207
da Constituição, em rela-
ção à gestão, ao acesso ao
HU e principalmente aos
seus cursos?

ConsequênciasConsequênciasConsequênciasConsequênciasConsequências
* O cumprimen-

to da função da
Universidade e seu
papel de fortalecimento do Estado
brasileiro na área da educação e da
saúde ficarão comprometidos.

* Os recursos públicos serão dis-
ponibilizados para o setor privado.

* Contratação de celetistas para
atender os HUs, continuando as-
sim a terceirização.

* A empresa poderá contratar a
execução de serviços.

A Fasubra argumenta que a so-
lução para a chamada crise dos
HUs – resultado da redução grada-
tiva de pessoal que assolou o setor

público, e da falta de investimen-
tos necessários para dar conta do
ensino, pesquisa, extensão e assis-
tência – está na retomada dos con-
cursos públicos pelo RJU e pelo in-
cremento finan-
ceiro no seu or-
çamento.

A análise
apresentada
aqui e os

questionamentos feitos fazem
parte de um documento elabora-
do pela Federação e encaminha-
do ao MEC, Ministério da Saúde,
Ministério do Planejamento, Pre-
sidência da República e Secreta-
ria Geral, Casa Civil,  Andifes,
Conselho Nacional de Saúde, As-
sociação Brasileira de Hospitais
Universitários, UNE, Andes, Con-

selho Federal de Medicina e En-
f e r m a g e m ,
Tribunal de
Contas da
União, Minis-
tério Público

Federal, entre
outras entidades.
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