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Aula de estímulo
Na tradicional aula inaugural de recepção dos alu-

nos do Curso Pré-Vestibular do SINTUFRJ (CPV/SINTU-
FRJ), dia 7, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais
o estímulo foi dado pelo professor Robson Leite. A ceri-
mônia reuniu pais e filhos em uma noite bem quente
do verão carioca. PÁGINA 8

Campanha salarial

Nossa campanha salarial começa e precisamos definir seus rumos para garantir perspectivas de vitória. A Fasubra apresenta
uma pauta emergencial, a qual a direção ratifica, mas prioriza os eixos que considera imprescindíveis para os trabalhadores em
educação das universidades, como a ascensão funcional e o reajuste salarial. Mas para que a política que o SINTUFRJ defende
chegue a Brasília e seja encampada pela nossa Federação, os servidores que precisam do mecanismo da ascensão, por exemplo,
e todos os que entendem a importância destas reivindicações, não podem faltar à nossa próxima assembleia. PÁGINAS 3 E 4

Ascensão urgente
Casos de servidores que se esforçam para se aprimo-

rar e não têm o devido reconhecimento do ponto de
vista de sua carreira ilustram a necessidade de aprova-
ção urgente do projeto de emenda constitucional que
tramita no Congresso Nacional e permite a ascensão
funcional. PÁGINA 7

MP dos hospitais em xeque
Medida provisória não resolve problema dos extra-

quadros. Complexo Hospitalar e Consuni devem ter posi-
ção. PÁGINA 5

Assembleia nesta terça-feira, 15, às14h, no auditório do Quinhentão, no CCS

É hora de decidir!

Debate sobre a MP dos HUs
O SINTUFRJ organizou mais um debate sobre a Medi-

da Provisória 520, que cria uma empresa para gerir os
hospitais universitários.

Será dia 22, às 11h, no auditório Alice Rosa, no 12o andar
do HU, com a participação de Nelson Souza e Silva, professor
da Faculdade de Medicina, e Amâncio Paulino,  ex-diretor do
HU e da Associação dos Hospitais Universitários.
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Corte dos gastos: maneira perversa de controlar a inflação
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Já não será novidade, quando
este jornal chegar às mãos de nos-
sos leitores, o anúncio feito pelo
governo no dia 9 do corte de gastos
de R$ 50 bilhões no Orçamento
da União deste ano, equivalente a
2,47% dos gastos em 2011.

O objetivo dos cortes seria es-
friar a economia por meio da
redução do consumo, principal-
mente, e do investimento públi-
co para refletir nos índices de in-
flação.

O problema são as conse-
quências e as demandas que o tal
corte nos trazem, como a neces-
sidade urgente de arregimentar-
mos forças para enfrentarmos a
situação.

Cenário preocupanteCenário preocupanteCenário preocupanteCenário preocupanteCenário preocupante
A ideia do governo é atingir

a meta de superavit primário
(economia para o pagamento
de juros da dívida pública), de
R$ 117,9 bilhões. Para quem
acha que esta é apenas uma sa-
lutar demonstração de austeri-
dade, tem de entender o que
vem por aí.

Aqueles indícios de que 2011
seria um ano de arrocho pare-
cem se concretizar com alguns
elementos que deixam o cenário
ainda mais denso.

Muitos certamente lembram
que no fim de 2010, na oficiali-
zação da manutenção de Guido
Mantega na Fazenda e da defini-
ção de Miriam Belchior no Pla-
nejamento e Alexandre Tombini
no Banco Central, os três adota-
ram o discurso da necessidade de
tornar a despesa pública mais efi-

ciente e de apertar o cinto. Man-
tega disse, por exemplo, que não
havia espaço para concessão de
reajustes a funcionários dos Três
Poderes.

Segundo o anúncio dos mi-
nistros, para fazer a tal econo-
mia que o governo acha neces-
sária para agradar o mercado,
serão reduzidos gastos de cus-
teio e será “forçada a eficiência
dos gastos”.

Corte não é soluçãoCorte não é soluçãoCorte não é soluçãoCorte não é soluçãoCorte não é solução
Com o corte de gastos, a ati-

vidade econômica diminui.
Sem investimentos, deixa-se de
comprar equipamentos ou rea-
lizar obras. Cortar gastos de
custeio significa também dei-
xar de comprar material de
consumo, reajustar salários, e,
por fim, reflete na redução da
atividade, o que, obviamente,
gera desemprego.

Se tudo isso acontece de for-
ma combinada com uma taxa
de juros alta, a situação é ainda
pior, porque é mais um fator a
dificultar a atividade econômi-
ca. Quem tomaria empréstimo
para investir, por exemplo, pensa
duas vezes.

A inflação brasileira não é o
que os economistas chamam de
inflação de demanda. Ou seja,
não é porque tenha muita gente
consumindo e poucos produzin-
do. Decorre da altíssima taxa de
juros.

Portanto, cortes não resolvem
o problema da inflação, como o
governo quer fazer crer. Ao con-
trário, num quadro de redução

do ritmo de atividades, agravam
a situação.

Mas seja qual for a motiva-
ção da inflação, corte de gastos
públicos e nos investimentos e
aumento de juros não são as úni-
cas formas possíveis de contê-la.
Essas, aliás, são as mais doloro-
sas para a sociedade.

Mobilização necessáriaMobilização necessáriaMobilização necessáriaMobilização necessáriaMobilização necessária
Ou este é apenas um anúncio

precipitado de medidas para acal-
mar o mercado ou o que se deli-
neia é uma inflexão na política
econômica. Em sentido contrá-
rio do que vinha sendo imple-
mentado no governo anterior, já
que, pelo menos, não houve re-
dução dos gastos nos últimos
anos.

Diante deste quadro, os traba-
lhadores do serviço público têm
que estar a postos não só para sua
justa e necessária campanha sa-
larial – que deverá buscar o resga-
te de perdas inflacionárias e o apri-
moramento da nossa Carreira,
com a conquista da ascensão fun-
cional –, mas também, e princi-
palmente, para mais uma grande
mobilização em defesa do serviço
público e de qualidade, com a
manutenção dos necessários recur-
sos humanos e financeiros.

O Hospital São Francisco de Assis (Hesfa) está
em festa. Na semana passada, o BNDES bateu o
martelo favoravelmente ao pedido de recursos da
diretoria da unidade para a reconstrução do prédio
tombado. O valor disponibilizado é R$ 2,1 mi-
lhões. O diretor do Hesfa, José Mauro Braz, já se
reuniu com a Fundação Universitária José Bonifá-
cio, responsável pela gestão do dinheiro, e nos pró-
ximos dias se encontrará com a engenheira da UFRJ

Como em 1992, a política da Reitoria era
cortar o máximo possível os direitos dos traba-
lhadores da UFRJ, o Sindicato, na época, contra-
tou o Departamento Intersindical de Estudos e
Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho
(Diesat) para fazer as perícias e produzir os lau-
dos resultantes da inspeção.

A partir desse trabalho, a Reitoria concedeu
os percentuais apontados nos relatórios.

A atual diretoria procurou no arquivo morto
do Sindicato os relatórios daquela época e en-
controu vários. Vamos entregar para a PR-4 có-
pia desses documentos, no intuito de contribuir
para a agilização dos processos de concessão de
contagem especial de tempo de serviço.

Na próxima edição publicaremos a relação
das unidades que estão contempladas nesses re-
latórios.

SINTUFRJ entrega
laudos à PR-4

 Hesfa deixará de ser patinho feio

Moção do Consuni critica medida

que elaborará o cronograma das obras.
“Devemos agradecer a todos que direta e indireta-

mente têm nos ajudado, inclusive às direções anteriores,
que fizeram a sua parte, e aos colegas das outras unida-
des da nossa UFRJ, incluindo a Reitoria, que passou a
olhar para o Hesfa com prioridade”, disse José Mauro. O
sonho do diretor e equipes é ver o hospital transformado
num Centro de Referência da Atenção Básica de Saúde e
do Programa de Saúde da Família da UFRJ.

O Conselho Universitário,
em sessão no dia 10, manifes-
tou profunda preocupação com
o anúncio de cortes orçamentá-
rios. Para o Consuni esta não é
nem a única nem a melhor po-
lítica para conter a inflação, a
justificativa do corte. Ao con-
trário, essa política opta por fa-
vorecer camadas já privilegia-
das da sociedade. “Juros altos e
corte de gastos sociais são o ca-
minho para a ampliação das
desigualdades e a redução do
emprego”, diz a moção.

Os conselheiros lembram
que estão em curso, no sistema
público federal de educação su-
perior, processos de expansão e
reestruturação que exigem não a
redução, mas a ampliação dos

gastos de custeio e investimen-
to, inclusive pessoal, com a con-
tratação de novos docentes e ser-
vidores técnico-administrativos.

“O Conselho Universitário
da UFRJ, por fim, está certo de
que esse equívoco será corrigi-
do e o Governo Federal saberá
honrar seus compromissos, au-
mentando os recursos destina-
dos à educação em todos os ní-
veis, à saúde pública e à assis-
tência social, avançando na
promoção do desenvolvimento
econômico, estabelecendo con-
dições para o pleno emprego e
empenhando-se a fundo pela
inclusão social, até que o ciclo
de desenvolvimento alcance a
totalidade dos brasileiros”, con-
clui a moção.
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MOVIMENTO

Assembleia geral dia 15
Campanha salarial unificada será lançada dia 16

Os 91caravaneiros que mar-
charão em Brasília na quarta-fei-
ra, dia 16, no ato unificado dos
trabalhadores públicos federais
em campanha salarial, e com a
presença das centrais sindicais,
participaram do seminário do
SINTUFRJ de organização políti-
ca da atividade, na quarta-feira,
dia 9, às 11h, no auditório do CT.

O Sindicato voltou a orga-
nizar reuniões com os inscritos
para caravanas para preparar a
atuação do grupo e discutir sua
participação na manifestação
de rua com outros trabalhado-
res da base da Fasubra e de ou-
tras categorias. O objetivo prin-
cipal foi repassar para eles as
últimas informações a respeito
da campanha salarial.

Participação da FasubraParticipação da FasubraParticipação da FasubraParticipação da FasubraParticipação da Fasubra
Por solicitação do SINTU-

Trabalhadores da UFRJ engrossam mobilização no Planalto
FRJ, a Fasubra enviou a coorde-
nadora Rosângela Costa para
participar do seminário. A tarefa
dela foi atualizar os informes e
refletir politicamente sobre a
campanha salarial dos técnicos-
administrativos em educação das
Ifes, que está sendo deflagrada
pela categoria em todo o país. No
entendimento da direção sindi-
cal, a máxima sempre se aplica:
quem sabe mais luta melhor.

“Esta campanha é para tra-
zer a categoria a um estado de
alerta”, disse a dirigente. “So-
mos uma categoria sem nenhum
processo instalado recente de ne-
gociação salarial e qualquer di-
nheiro que entrar no orçamento
deve ser investido na nossa car-
reira com vistas ao piso de 3 salá-
rios mínimos e step de 5%”, ex-
plicou Rosângela Costa.

    Em 2010, a Fasubra se re-

tirou da mesa permanente de ne-
gociação com o governo por dis-
cordar que a autorregulamen-
tação do direto de greve dos ser-
vidores públicos fosse debatido
naquele fórum. “Temos resolu-
ção de congresso de não nego-
ciar qualquer perda de direitos”,

OS COORDENADORES Rosângela, da Fasubra, e Noemi e Carlos, do SINTUFRJ

AAAAA semana começa em ritmo
quente. Já nesta terça-feira, 15,
tem assembleia geral, às 14h, no
auditório do Quinhentão, no Cen-
tro de Ciências da Saúde. É funda-
mental discutirmos os rumos de
nossa  campanha salarial e ele-
germos os nossos representantes
para a plenária da Fasubra mar-
cada para o dia seguinte. Neste
mesmo dia ocorrerá o lançamen-
to da campanha salarial unifica-
da do funcionalismo público fe-
deral, com grande ato público na
Esplanada dos Ministérios.

Na UFRJ, a direção do Sindica-
to deu o pontapé inicial com a
entrega do manifesto de lançamen-
to da campanha ao Consuni. A va-
lorização dos técnicos-administra-
tivos em educação é o ponto cruci-
al. Assim, as bandeiras que o Sindi-
cato julga prioritárias para mobi-
lizar a categoria são reajuste sala-
rial, aumento dos percentuais en-
tre os níveis, ascensão funcional e
racionalização dos cargos. Elas fo-
ram destacadas no manifesto en-
tregue ao Consuni semana passada
e serão defendidas pela direção na
assembleia geral.

A Fasubra apresenta uma pau-
ta emergencial, a qual a direção
ratifica mas prioriza os eixos que
considera imprescindíveis para os
trabalhadores em educação das
universidades.

Esta assembleia é muito
importante, pois na oportuni-
dade discutiremos as propos-
tas que vamos levar à plená-
ria da Fasubra.

Para termos chance de sair-

Por que aprofundar o debate

  Defendemos a inclusão na pauta de um percentual
de reajuste salarial que recupere a inflação.

  Consideramos precipitado o indicativo de greve
para este momento.

  Precisamos saber como estão as negociações.
  Devemos avaliar qual o grau de unidade no

interior da Fasubra. É possível fazer greve isolada
neste momento?

  Se formos à greve, qual a correlação de forças
e x i s t e n t e ?

  Houve uma avaliação sobre o nosso poder de
pressão para indicar uma greve neste momento com
perspectiva de vitória?

Realizar uma discussão de qualidade diante da proposta de greve
é o que devemos fazer. E nesta discussão, levantarmos pontos para
reflexão se faz mais do que necessário. As propostas devem ser coloca-
das e debatidas.

Participação é importante
mos vitoriosos nesta campa-
nha, será necessário estarmos
engajados desde o início.

Por isso, nesta terça-feira,
dia 15, às 14h, no auditório
do Quinhentão, compareçam!

A proposta da Fasubra
I - Trata da inclusão no Orçamento de 2011 de recursos para:I - Trata da inclusão no Orçamento de 2011 de recursos para:I - Trata da inclusão no Orçamento de 2011 de recursos para:I - Trata da inclusão no Orçamento de 2011 de recursos para:I - Trata da inclusão no Orçamento de 2011 de recursos para:
  Reajuste salarial: piso 3 SM e step de 5%;
  Racionalização e cargos;
  Reposicionamento aposentados (mudança na Lei 11.091 – Carreira);
  Mudança no Anexo IV (Incentivo de Qualificação);
  Devolução do Vencimento Básico Complementar absorvido (mudan-

ça na Lei 11.091 – Carreira);
  Isonomia salarial e de benefícios auxílio-alimentação.

II - Lutar contra a terceirizaçãoII - Lutar contra a terceirizaçãoII - Lutar contra a terceirizaçãoII - Lutar contra a terceirizaçãoII - Lutar contra a terceirização

   Abertura de concursos públicos para substituição, no mínimo, da
mão de obra terceirizada e precarizada em todos os níveis da carreira
para as áreas administrativas e dos HUs.

III - Extensão das ações jurídicas transitadas e julgadasIII - Extensão das ações jurídicas transitadas e julgadasIII - Extensão das ações jurídicas transitadas e julgadasIII - Extensão das ações jurídicas transitadas e julgadasIII - Extensão das ações jurídicas transitadas e julgadas

acrescentou a coordenadora da
Federação.

OrganizaçãoOrganizaçãoOrganizaçãoOrganizaçãoOrganização
Os caravaneiros viajarão a Bra-

sília em dois ônibus. Sairão do SIN-
TUFRJ nesta terça-feira, 15 de feve-
reiro, às 8h. Quatro coordenadores

do SINTUFRJ ficaram responsá-
veis pelos ônibus: Carlos Pereira
da Silva, Gerly Lucy Miceli, Elia-
ne Nascimento de Almeida e Jor-
ge Luiz Ignácio. Coordenadores e
participantes da caravana deve-
rão preparar um relatório sobre a
atividade em seu retorno.

Foto: Cícero Rabello

Propostas a serem apresentadas pela
direção do SINTUFRJ à assembleia:
  Referendar a pauta emergencial da Fasubra.
  Que desta pauta saia os eixos prioritários:

1 -1 -1 -1 -1 - Reajuste salarial.
2 -2 -2 -2 -2 - Ascensão funcional.
A impossibilidade da progressão funcional desestimula os novos
funcionários e frustra a esperança de crescimento daqueles que
não mediram esforços para se qualificar e especializar a fim de
crescer profissionalmente.
3 - 3 - 3 - 3 - 3 - Piso de 3 salários mínimos com step de 5%.
O piso recupera nossa tabela salarial e reduz a discrepância entre os
níveis.
4 - 4 - 4 - 4 - 4 - Racionalização dos cargos.
Resolve a contradição, absurda, que vemos nas universidades,
como no caso dos auxiliares de enfermagem e administrativos.

  É precipitado aprovar greve agora.
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CAMPANHA 2011

A primeira sessão do ano do
Conselho Universitário (Consuni)
foi marcada pela presença de diri-
gentes do SINTUFRJ e de trabalha-
dores de várias unidades. Os mili-
tantes foram ao órgão máximo da
universidade cumprir uma tarefa:
entregar ao reitor e conselheiros o
manifesto e a pauta de reivindica-
ções. O ato sinalizou o início da
campanha salarial dos técnicos-
administrativos em educação na
UFRJ.

“Esta campanha vai além das
reivindicações corporativas e sala-
riais. Nosso movimento é pela mai-
or presença dos técnicos-adminis-
trativos no cotidiano das universi-
dades, no ensino, na pesquisa. En-

Todos juntos na
luta por direitos

A quinta-feira, 10 de fevereiro, entrou para o
calendário da categoria como o dia do lançamento,
na UFRJ, da campanha salarial 2011. A mobilização
é nacional – e pra valer

tão, neste momento, a ascensão fun-
cional tem caráter prioritário, por-
que a valorização dos técnicos-ad-
ministrativos é fundamental para
as universidades públicas”, anun-
ciou no Consuni a coordenadora-
geral do SINTUFRJ, Chantal Russi.

A manifestação do SINTUFRJ
no Conselho Universitário foi soli-
citada pela conselheira Neuza Lu-
zia, que, além de representar a ca-
tegoria naquele órgão, integra a
coordenação geral do Sindicato. Por
unanimidade, os conselheiros apro-
varam a intervenção dos dirigentes
sindicais, bem como a leitura na
íntegra do manifesto que acompa-
nhou a pauta nacional de reivin-
dicações da Fasubra.

Manifesto dos TAEs

Os trabalhadores em

educação das universida-

des federais, ao longo de

sua história, demonstraram

seu compromisso com a

universidade pública.

A clareza do projeto

que queremos para a

sociedade, mesmo nos

momentos mais agres-

sivos da política neoli-

beral, alicerçou nossa

luta na defesa da uni-

versidade pública, gra-

tuita, democrática e de

qualidade.
O entendimento de

que a conquista por mais

e melhores condições de

vida está diretamente as-

sociada à defesa dessa ins-

tituição, que tem um papel

fundamental no processo

de transformação da soci-

edade, nos garantiu vitóri-

as importantes. A carreira

foi, sem dúvida, a maior

conquista que tivemos no

longo período de nossa

luta.
Porém, ela apresenta

limitações que precisam

ser superadas.

A falta de mobilidade, o

piso salarial baixo e o per-

centual entre os níveis são

as principais questões que

precisam ser revistas ime-

diatamente. Por essa ra-

zão, nossa campanha sa-

larial deste ano coloca

como bandeiras centrais o

aumento do piso salarial,

aumento do step e ascen-

são funcional. Temos inú-

meros profissionais que ao

longo de sua vida funcional

se empenharam para se

aperfeiçoar e, hoje, estão

qualificados para funções

de nível muito superior ao

exigido pelos cargos que

ocupam.
É preciso acabar com

as distorções geradas

pelo desvio de função.

Para isso é preciso des-

pertar os novos concursa-

dos para a universidade.

Para que eles percebam a

importância da instituição

em que acabaram de en-

trar. E isso acontece com

uma política que estimule

a permanência e a qualifi-

cação desses novos ser-

vidores.
É urgente que o gover-

no perceba que a valoriza-

ção dos trabalhadores (as)

técnico-administrativos

não é somente uma ques-

tão corporativa, sob pena

de transformar a universi-

dade pública apenas num

rito de passagem para o

serviço público.

Essa realidade impõe

que a universidade se en-

volva, institucionalmente,

nesta questão. Moções de

apoio e reconhecimento

de nossa luta são muito

bem-vindos, mas é preci-

so ir além.
É necessário que essa

questão esteja na pauta

das universidades, que en-

tre na agenda de debates

da Andifes, para chegar

ao MEC com a força ne-

cessária para alcançar-

mos a vitória.
A conquista desta rei-

vindicação será um passo

histórico para os técnicos-

administrativos, mas, sem

dúvida alguma, a universi-

dade pública será a maior

vitoriosa.

A ida aos conselhos universitá-
rios, conforme fez o SINTUFRJ, é
um gesto que deverá ser repetido
por todas as entidades sindicais re-
presentativas dos técnicos-adminis-

trativos em educação das demais
universidades federais do país.

Pauta Pauta Pauta Pauta Pauta – Os principais pontos
da pauta de reivindicações da Fa-

subra são: reajuste salarial; piso de
três salários mínimos com step (in-
tervalos entre níveis) de 5%; racio-
nalização dos cargos e ascensão
funcional.

AO LADO da conselheira Neuza Luzia, Chantal Russi lê o manifesto com as reivindicações dos TAEs

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2011. SINTUFRJ

POR UNANIMIDADE os conselheiros aprovaram a intervenção dos dirigentes sindicais e a leitura do manifesto que acompanhou a pauta nacional da Fasubra

Fotos: Cícero Rabello
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Um público eclético, de diver-
sas áreas do setor de saúde da uni-
versidade, foi ao auditório do Insti-
tuto de Puericultura e Pediatria
Martagão Gesteira (IPPMG), dia 9,
para discutir o impacto da Medida
Provisória 520 na sua vida profissi-
onal e na estrutura dos hospitais
universitários e da universidade.

Uma avaliação comum foi a
de que a MP não irá resolver o

HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS

Complexo Hospitalar entra no debate
Avaliação é a de que a medida provisória não resolve o problema dos extraquadros

Público x Privado

Avaliações convergem para severa crítica à MP

Educação e Saúde sob interesse privado

problema de gestão dos HUs –
justificativa dada pelo governo
para criá-la – e tampouco irá
resolver o problema dos extraqua-
dros, que na UFRJ são cerca de
1.300. Esta foi uma grande preo-
cupação apresentada no debate e
ressaltada pela coordenadora do
SINTUFRJ Neuza Luzia: “Eles
têm uma relação de trabalho
muito frágil e muitos acham que

é uma alternativa. Mas é uma
falácia. Não resolverá o proble-
ma dos extraquadros”.

Com a medida, dentre algu-
mas consequências já levantadas,
abre-se um leque para a privati-
zação, descaracterizando o papel
dos HUs, flexibilizando as rela-
ções trabalhistas na área de saú-
de pública federal e descompro-
missando o Estado em relação a

sua obrigação de fornecer servi-
ços públicos de saúde à popula-
ção. A medida provisória está tão
cheia de falhas, que foi observa-
do que nem o Ministério da Saú-
de deu o aval com a sua assina-
tura.

SINTUFRJ constrói fórunsSINTUFRJ constrói fórunsSINTUFRJ constrói fórunsSINTUFRJ constrói fórunsSINTUFRJ constrói fóruns
O debate faz parte da política

do SINTUFRJ em construir fóruns
de discussão, e por meio dele che-

gou-se à conclusão de que a MP é
ruim em diversos aspectos, tanto
do ponto de vista trabalhista quan-
to de gestão dos HUs. O impacto na
estruturação do complexo hospita-
lar, que reúne nove hospitais da
UFRJ, foi destacado. Necessidade de
uma posição deste complexo, dis-
cussão no Consuni e construção de
outros fóruns para mobilizar tra-
balhadores e gestores deram o tom.

Nelson Souza e Silva ressaltou que a
medida provisória é lei até a sua apre-
ciação no Senado Federal. O professor
explicou o processo de implantação do
Complexo Hospitalar da UFRJ, aprovado
inclusive no Consuni. Com isso, desen-
volveu uma linha de raciocínio sobre
toda a problemática envolvida com a
edição da MP. Assim, citou a determina-
ção do TCU de que os ministérios da
Educação, de Saúde e da Ciência e Tec-
nologia tinham de assumir o financia-
mento dos HUs; e citou também que ao
se  instituir o Rehuf garantiu-se que os
serviços hospitalares fosse realizados res-
peitando-se ensino e pesquisa, assim

como o consequente cálculo da matriz
orçamentária para os HUs.

Nelson, que foi um dos grandes res-
ponsáveis pela implantação do Comple-
xo Hospitalar da UFRJ, questionou a cri-
ação da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares como uma sociedade anô-
nima para gerir os hospitais públicos
das universidades. Levantou a problemá-
tica da existência de dois regimes de
trabalho (CLT e RJU) e também a admi-
nistração e divisão dos recursos dos HUs,
todos nas mãos da empresa. Em suas
considerações finais, afirmou que há dois
interesses irreconciliáveis em jogo: o pú-
blico e o privado.

O último palestrante, mas não me-
nos importante, o militante do Siste-
ma Único de Saúde (assim ele se apre-
sentou) Miguel Ângelo Maia, desenvol-
veu toda a sua intervenção nas implica-

ções da garantia dos princípios do Siste-
ma Único de Saúde. “A medida provisó-
ria, além de ferir a autonomia, coloca
a educação e a saúde a serviço do inte-
resse privado”, sentenciou.

A mesa do debate foi composta pelas coor-
denadoras do SINTUFRJ, Gerly Micelli e Vânia
Glória, pelo professor Miguel Ângelo Maia, da
Divisão de Recursos Humanos do IPPMG, e

pelo professor Nelson Souza e Silva, da Facul-
dade de Medicina. Os palestrantes tornaram
mais fácil a vida da plateia ao discorrerem em
sobre o tema de forma clara e simples.

“Sou contra o projeto”
O ex-diretor do IPPMG, o médico

Marcelo Land, foi categórico: “Sou con-
tra o projeto”. No entanto, ele chamou
a atenção de que não está clara, no meio
da área de saúde, a posição contrária ao
projeto. Para Land, deve-se centrar fogo
na autonomia das universidades garan-
tida na Constituição.

Para o professor Tomaz Pinheiro da
Costa, tem de se pensar nas ações a rea-
lizar. Segundo ele, a MP reflete uma
luta interna dentro do governo, e aí se
encontra sua fragilidade. Por isso, o de-

bate deve ser ampliado: “Acho que, mais
do que fomentar o debate para a univer-
sidade, devemos rumar para a socieda-
de”.

Marcílio Lourenço, ex-diretor do SIN-
TUFRJ, afirma que a MP acabou atrope-
lando o caminho dado pelo TCU e ela insti-
tui de fato a privatização. Para ele, mobili-
zar é fundamental: “E não é pela greve.
Mas em várias frentes. Construir fóruns,
ações articuladas no Congresso e debates
nos conselhos distritais, municipais e esta-
duais de saúde”.

Autonomia é ponto crucial
 Vânia Glória, conselheira nacional de

saúde e com vasta experiência no debate
sobre o sistema público de saúde e os hospi-
tais universitários, fez um histórico sobre a
discussão e tocou num ponto crucial, que é
a questão da autonomia: “Garantimos a
autonomia universitária dos nossos HUs
colocando-os como integrantes do sistema
de complexidade alta e média do Sistema
Único de Saúde”. Ela lembrou da luta
contra as fundações estatais de direito pri-
vado e ressaltou o problema da terceiriza-
ção: “O Tribunal de Contas da União (TCU)
determinou que isso fosse resolvido, e não
o foi. Continuamos com 22 mil terceiriza-
dos nos HUs”.

Vânia, que além de dirigente é mé-

dica do trabalho, pontuou que o Minis-
tério da Saúde não assinou a medida
provisória, o que demanda uma reflexão
política importante. A coordenadora,
entre alguns itens em que avaliou a MP,
chamou a atenção para a omissão em
relação ao ensino e disse que  ela entra
em contradição com o Programa Nacio-
nal de Reestruturação dos Hospitais Uni-
versitários Federais (Rehuf), já absorvi-
do pelas administrações dos hospitais
universitários. Vânia afirmou também
que o problema dos extraquadros só será
resolvido com concurso público. E con-
clamou todos a efetivamente participar
do debate do processo de reestruturação
dos HUs.

DEBATE promovido pelo SINTUFRJ no IPPMG: a mesa foi composta por Gerly Micelli e Vânia Glória, coordenadoras do SINTUFRJ, Miguel Ângelo, do
IPPMG, e Nelson Souza e Silva, da Faculdade de Medicina

Fotos: Cícero Rabello
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HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS

MP 520 é tema de debate no Iesc
A intenção do governo ao criar a

Empresa Brasileira de Serviços Hos-
pitalares S.A., através da Medida Pro-
visória nº 520, editada em 31 de
dezembro de 2010, está mexendo
com o sono dos trabalhadores dos
hospitais universitários.

Na terça-feira, 8, o Instituto de
Estudos em Saúde Coletiva (Iesc)
reuniu por mais de quatro horas estu-
dantes, professores e técnicos-admi-
nistrativos para discutir causa e con-
sequências do surgimento dessa em-
presa. A iniciativa partiu do Centro
Acadêmico e foi abraçada pela profes-
sora Lígia Bahia, do curso de Saúde
Coletiva. O evento atraiu funcionári-
os do HU, inclusive terceirizados.

Muitas dúvidasMuitas dúvidasMuitas dúvidasMuitas dúvidasMuitas dúvidas
Era visível a angústia das pes-

soas diante de um fato consumado,
mas desconhecido da maioria. “Nin-
guém aqui está explicando nada, nin-
guém sabe mais do que o outro. A MP
foi distribuída, e ninguém está en-
tendendo nada”, avisou Lígia Bahia.
Participaram como convidados o ex-
diretor do HU e da As-sociação dos
Hospitais Universitários, Amâncio
Paulino, e o professor aposentado da
Faculdade de Medicina, Henri Jou-
val, atualmente trabalhando na área
internacional da Fiocruz.

Amâncio justifica a atitude to-
mada pelo governo em criar a em-
presa ao grave impasse em que, se-
gundo ele, se encontram os hospi-
tais de ensino, especialmente os hos-
pitais universitários vinculados às

Ifes. “Na exposição de motivos que
acompanhou a MP 520, são menci-
onados 26.556 funcionários dos HU
contratados por fundações de apoio
com vínculos precários, para um
quadro total de 70.373 (37,7%). Em
2003, a Associação Brasileira de Hos-
pitais Universitários e de Ensino di-
vulgou que havia cerca de 60 mil
funcionários, dos quais 22 mil ter-
ceirizados (36,7%). Nesse interregno
foram feitos concursos para 13 mil
vagas, sempre com a finalidade de
substituir os de situação irregular,
segundo definição do TCU (Tribu-
nal de Contas da União) e outros
órgãos de controle. Assim, os con-
cursos serviram para aumentar o
quadro, mas não arranharam a ter-
ceirização. No dia 31 de dezembro
de 2010 venceu mais uma data-li-
mite determinada pelo TCU para
regularizar a situação e sem que
houvesse a menor perspectiva de que
tantas novas vagas sejam criadas, e
a certeza de que, dentro de alguns
anos, tudo estaria na mesma”, ar-
gumentou.

Mas para Henri Jouval, o proble-
ma dos HUs não é de gestão nem de
pessoal. Segundo ele, os hospitais
universitários não estão totalmente
integrados ao Sistema Único de Saú-
de (SUS), porque estão mais volta-
dos para ensinar e investigar do que
para prestar assistência. “Essa deci-
são do governo não me convence.
Acho que as necessidades dos HUs
precisam ser mais bem analisadas e
debatidas. Uma MP aparece de re-

do Iesc, perguntou: “Por que tem
que ter uma empresa pública para
gerenciar os HUs? Não dá para apri-
morar o que já existe?” Vânia Gló-
ria, coordenadora do SINTUFRJ e
ex-diretora da DVST, complemen-
tou: “Não vai adiantar ter uma em-
presa nova se não criamos condições
para atender todas as nossas deman-
das. Hoje eu não tenho ainda co-
nhecimento detalhado da MP, mas
ela encerra a antiga discussão sobre
saídas para a crise dos HUs”.

Jéferson, técnico de segurança
do trabalho terceirizado do HU, ex-
pôs a realidade dos prestadores de
serviços (salário atrasado, jornada
de trabalho maior, ameaça cons-
tante de desemprego etc.) para mos-
trar a diferença entre eles e os servi-
dores da UFRJ, e desabafou: “Da for-
ma que está não dá, alguma coisa
tem de ser feita”.

Debate pela redeDebate pela redeDebate pela redeDebate pela redeDebate pela rede
Ao final, as pessoas decidiram

que seria elaborado um texto resu-
mindo as inquietações e avaliações
expostas durante o debate compar-
tilhado com todos os que assinaram
a lista de presença. A proposta da
professora Lígia Bahia é abrir um
canal de comunicação via internet
para troca de documentos e opini-
ões sobre a MP 520.

A coordenadora sindical Vânia
Glória ofereceu espaço no Jornal do
SINTUFRJ para divulgação dos ma-
teriais compartilhados neste primei-
ro momento.

VÂNIA GLÓRIA, do SINTUFRJ, ofereceu espaço no Jornal

IESC reuniu os três segmentos para discutir MP

A Coordenação de Aposentados
realizou no dia 10 a primeira reu-
nião do ano, e com a participação dos
aposentandos. Quem compareceu ao
auditório do Quinhentão teve a opor-
tunidade de debater questões relacio-
nadas à saúde do trabalhador e à
aposentadoria especial, com base em
experiências próprias, auxiliado pe-
los dirigentes  sindicais e pela advo-
gada do Sindicato, Mara Vazquez.

Mas foi o assunto da pauta, o
Encontro Nacional dos Aposentados
da Fasubra, no dia 17, que dominou
a reunião. Por sugestão dos coordena-
dores, também participarão do even-
to os trabalhadores que se preparam
para a aposentadoria. Outra nova de-
cisão do SINTUFRJ é que os aposenta-
dos viajarão em condições mais con-
fortáveis que a dos caravaneiros, que

APOSENTADOS

Seis participam do Encontro de Aposentados da Fasubra
Dois aposentandos também viajaram a Brasília representando a base do SINTUFRJ

se deslocam em ônibus alugados pela
entidade.

É intenção da Coordenação reto-
mar o GT-Aposentados e priorizar o
debate de temas que mexem com a
vida da categoria, mas com encami-
nhamentos práticos, como a parida-
de, prevenção de doenças, aposenta-
doria por invalidez e falta de uma
política de saúde.

Outra decisão da coordenação é
voltar a editar o encarte especial di-
rigido aos aposentados e aposentan-
dos, já a partir de março, para divul-
gação de informações e repercussão
de fatos de interesse desses segmen-
tos da categoria.

CompromissoCompromissoCompromissoCompromissoCompromisso
A Coordenação de Aposentados

também adotou critérios para parti-

cipação da categoria em atividades
fora da base. Por exemplo: somente
puderam se inscrever para a ampla
reunião de aposentados em Brasília
os que participaram quinta-feira da
discussão sobre a pauta do evento, e
que se comprometeram a ser agentes
multiplicadores do encontro da Fa-
subra.

Nesse encontro serão discutidas
as PECs 270 e 555: Uma luta necessá-
ria; Preparando para a aposentado-
ria; e Reposicionamento dos aposen-
tados: estratégias a serem seguidas.

A Proposta de Emenda Constitu-
cional 270 resgata a integralidade e a
paridade das aposentadorias por in-
validez decorrentes de acidentes de
trabalho, doenças profissionais e do-
enças graves.

Já a Proposta de Emenda Consti-

tucional 555 busca a isenção de con-
tribuição previdenciária para os apo-
sentados. As duas PECs aguardam
para ser votadas. A reunião dos apo-
sentados considerou importante

pente e não sei se ela resolve o papel,
a situação dos HUs”, disse.

O professor arrisca a dizer que a
MP 520 foi criada para atender o
MEC, que precisava dar uma resposta
ao TCU. “O governo não comprou
briga pelas fundações estatais de di-
reito privado, Temporão (ex-minis-

tro da Saúde, José Gomes Temporão)
ficou sozinho. Portanto, até quando
essa proposta (da MP) irá prosperar?”,
indaga. “A MP pode ser o bode na sala
para respostas sobre o aumento do
orçamento da saúde e de uma políti-
ca para a saúde”, acrescentou.

Renato, técnico-administrativo

acompanhar passo a passo a movi-
mentação delas no Congresso Nacio-
nal. Também mapear os parlamen-
tares que são contrários e a favor das
PECs, e saber quem são os relatores.

PRIMEIRA reunião do ano contou com aposentandos

Fotos: Cícero Rabello
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CARREIRA

Servidores reivindicam
reconhecimento profissional

Há muitos funcioná-
rios que não medem es-
forços para se qualificar.
Estudam, vencem limita-
ções, se formam, mas,
do ponto de vista do cres-
cimento na carreira, não
conseguem ir muito além
do que seu cargo per-
mite. A inviabilidade de
uma progressão real,
condizente com o esfor-
ço dedicado no aperfei-
çoamento, desestimula e
frustra esperanças.

Portanto, a ascensão
funcional – parte de nos-
sa pauta de reivindica-
ções – é uma necessida-
de. O tema segue em
pauta no Congresso – sob
a forma de Proposta de
Emenda Constitucional nº
257. É preciso que se
constitua uma comissão
especial que avalie a
PEC, que já teve parecer
favorável da Comissão de
Constituição e Justiça.

As histórias de luta e
superação de compa-
nheiros, sem o reconhe-
cimento devido, ilustram
a gravidade da situação.
A direção do SINTUFRJ
avalia que a Universida-
de deve mapear estes ca-
sos para saber quem são
estes funcionários, onde
estão e o que fazem, para
que esse esforço possa
ser reconhecido. “Eles
têm rosto e têm vida”, re-
sume a coordenadora-
geral Neuza Luzia.

A coordenadora de Or-
ganização e Política Sin-
dical, Gerly Miceli, acres-
centa que as pessoas que
estão nesta situação de-
vem se aproximar do SIN-
TUFRJ, apresentar suas
demandas e se fazer pre-
sente nos fóruns da cate-
goria, somando-se à luta
pela ascensão funcional.

SEM APOIOSEM APOIOSEM APOIOSEM APOIOSEM APOIO
Airton Alves de Souza é estoquista do Serviço de Nutrição do IPPMG. Chegou à UFRJ em

1988, como auxiliar de cozinha. Trabalhou no Bandejão da Reitoria, do CT, seguindo no
Serviço Interno de Alimentação até sua extinção. Foi para o IPPMG em 2001.

Ele luta com esforço para concluir a faculdade, embora saiba que, ao se formar, a área
para a qual se dedica não poderá lhe acrescentar muito do ponto de vista funcional. Ele
ingressou no antigo nível de apoio, não se acomodou e hoje cursa o 5º período de Engenharia
Civil. “É o que acontece com a maioria das pessoas. Se formam e não conseguem exercer a
função. Não existe ascensão funcional”, constata. Pai de dois filhos, ele ainda trabalha
como pedreiro no tempo que sobra para pagar o curso.

“O governo fala sobre incentivo. Mas não há sequer uma bolsa para que eu me
qualifique. Vou ganhar não os 20%, mas 15%, por causa da correlação indireta com o cargo.
É o momento de repensar isso”, diz ele, argumentado que o ideal seria um salário
condizente e até mesmo exercer a profissão.

É HORA DE UNIR ESFORÇOSÉ HORA DE UNIR ESFORÇOSÉ HORA DE UNIR ESFORÇOSÉ HORA DE UNIR ESFORÇOSÉ HORA DE UNIR ESFORÇOS
Leila Soares Jordano entrou na

UFRJ em 1988 como técnica em
secretariado do GEMD. Em 1991,
já formada em Serviço Social, pas-
sou a compor o quadro de assisten-
tes sociais do HU. Em 1992,  tentou
o concurso de ascensão funcional,
vedado pelo então presidente Fer-
nando Collor. Em 1998, implan-
tou o Serviço Social na Unidade de
Transplante de Medula Óssea. Des-
de 1999 supervisiona alunos de gra-
duação e foi responsável pela su-
pervisão e coorientação de dois tra-
balhos de conclusão de curso. Em
2007, fez o curso de Especialização
em Hematologia pela UFRJ. A pers-
pectiva de ascensão funcional será
um ganho não só para os funcio-

QUE A INSTITUIÇÃO RECONSIDEREQUE A INSTITUIÇÃO RECONSIDEREQUE A INSTITUIÇÃO RECONSIDEREQUE A INSTITUIÇÃO RECONSIDEREQUE A INSTITUIÇÃO RECONSIDERE

MAIOR SONHOMAIOR SONHOMAIOR SONHOMAIOR SONHOMAIOR SONHO
Wania Dias Silva, há 22 anos na UFRJ e 18 no IPPMG, é copeira,

mas atua como auxiliar administrativa e se formou em Serviço Social
em 2007. Ela também não terá direito sequer ao incentivo à qualifica-
ção integral, por causa da correlação indireta entre a formação e o
cargo. “Gostaria de exercer. Esse é meu maior sonho”, diz Wania.

Sua amiga Vânia Maria Azevedo, assistente em administração, há
26 anos na UFRJ e 19 no IPPMG, é formada em Ciências Contábeis
desde 1989 e também nunca pôde exercer: “Os cursos não são divulga-
dos e nem sempre temos dispensa. Além disso, para ganhar o percentu-
al, todo o curso tem que ser ligado ao que eu faço”.

nários que se encontram em desvio
de função, mas também para a UFRJ
e toda a sociedade: “É hora de unir
esforços na busca de formas alterna-
tivas que possam transformar essa
realidade”, avalia Leila.

Madalena da Cunha Rocha, 48
anos, estatutária, entrou na universi-
dade em 1986 como técnica de equi-
pamentos médicos e odontológicos.
Em 1999 formou-se em Serviço So-
cial e no ano seguinte passou a atuar
como tal no HU. Fez sua pós-gradua-
ção em 2006 e integrou-se ao Progra-
ma de Dor e Cuidados Paliativos, onde
está até hoje. Trabalha também no
Centro de Tratamento Intensivo e já
apresentou  diversos trabalhos em  con-
gressos. Desde 2000 supervisiona alu-
nos de graduação de Serviço Social e

pós-graduação no curso de aperfei-
çoamento profissional.  É chefe de
seção de pacientes internos do Serviço
Social desde 2006.

Ela considera positivo atuar na
área em que se qualificou, ama o que
faz e gostaria do reconhecimento da
universidade. “O ponto negativo se
dá quando as oportunidades não são

as mesmas para as assistentes so-
ciais do quadro da universidade e
as que estão em desvio de função.
Acredito que a ascensão funcional
valorizará o servidor que foi em
busca da qualificação profissional
e penso que este é o momento de
lutar pelo reconhecimento da uni-
versidade”, conclui Madalena.

“Depois de ter passado por vários setores,
como o CTI geral e cardíaco, UI, enfermaria,
hoje faço um trabalho muito gratificante no
Programa de Atenção Domiciliar Interdiscipli-
nar. Atualmente faço pós-graduação em Docên-
cia de Ensino Superior, mas não pretendo parar,
pois amo minha profissão”, relata Leda Pereira
da Silva, há 22 anos na UFRJ. Ela começou no
Grupo Especial de Manutenção e Desenvolvi-
mento (GEMD) e formou-se em Fisioterapia
em 1990. Fez seus cursos – todos voltados para

fisioterapia. Como não têm correlação direta com
o cargo – pois ainda consta em sua carteira que é
assistente em administração,– ela não pode sequer
pedir apoio à unidade. Além disso, também não
pôde ganhar o percentual de qualificação integral.

Leda acha que a instituição deveria reconside-
rar a possibilidade de reconhecer a área em que os
profissionais atuam de fato, concedendo o percen-
tual de qualificação de acordo com a formação. “A
gente tem que correr atrás do que gosta. Cabe à
instituição reconhecer nosso trabalho”, reivindica.

Wania                         Vânia

Madalena               Leila

Airton

Leda



PRÉ-VESTIBULAR/SINTUFRJ

Uma verdadeira aula de estí-
mulo foi dada pelo professor
Robson Leite na cerimônia de
recepção aos alunos do Curso
Pré-Vestibular do SINTUFRJ
(CPV/SINTUFRJ). A tradicional
aula inaugural, realizada dia 7
de fevereiro no salão nobre do
Instituto de Filosofia e Ciências
Sociais, reuniu pais e filhos no
início de uma noite bem quente
do verão carioca.

Mas o calor não arrefeceu o
ânimo dos alunos nem de seus
pais, que acompanhavam orgu-
lhosos os filhos nesta nova etapa
de suas vidas. As crianças cresce-
ram e agora são incentivadas pe-
los pais – alguns já foram alu-
nos do próprio CPV/SINTUFRJ –
a seguir uma carreira universitá-
ria sem medo de ser feliz. A maio-
ria dos alunos é constituída por
filhos de sindicalizados. O vigi-
lante José Mesquita, que acom-
panhava a filha, foi ao microfo-
ne para falar de sua experiência

Aula de estímulo para os novos alunos

Pais e filhos

como ex-aluno do CPV, de sua tra-
jetória para adquirir conhecimen-
to de  e sua luta para ser devida-
mente reconhecido.

A mensagem de Robson Leite
para os novos vestibulandos, expe-
riente professor universitário e edu-
cador em pré-vestibulares comu-
nitários da Baixada Fluminense e
Zona Oeste, foi de persistência. Ele
contou que em sua trajetória  houve
muitas derrotas – “fui reprovado
em sete concursos” –, mas conse-
guiu sobrepujá-las, para exempli-
ficar que vale a pena perseverar.
Além de ser funcionário do Estado,
Robson é deputado pelo PT do Rio
de Janeiro.

“A gente é aquilo que acredita
que possa ser. Temos de quebrar os
nossos bloqueios e persistir. Fui re-
provado sete vezes para concursos. Não
desisti e consegui finalmente. Por
isso, digo que não há podium cons-
truído sem as derrotas. Assim como
não há professor melhor na vida do
que a derrota!”, disse Robson.

Ele afirmou que saber estudar
não é nenhum dom: “Trata-se de
prática, de hábito e de técnica. Você
querer alcançar um objetivo”. E
citou também a necessidade de se
ter uma visão crítica, com a con-
cepção de que é possível se tornar
um profissional voltado para a

construção de uma sociedade me-
lhor: “Nós depositamos em cada
um de vocês a esperança de cons-
truir uma sociedade melhor”.

Participaram da aula inaugu-
ral os dirigentes do SINTUFRJ
Chantal Russi, Noemi Andrade,
Nilson Theobald, Gilson Navega,

A fisioterapeuta Leda Pereira,
do HU, que acompanhava a filha
Tatiane Torres, estava muito satis-
feita. Ela já conhecia a tradição do
CPV/SINTUFRJ, e incentivou a fi-
lha a ingressar no curso. “Além de
ser gratuito, o curso é bom e tem
referências de todos que conheço. É
uma oportunidade que não pode
ser desperdiçada”, declarou Leda.

Tatiane, em meio a sua ti-
midez, disse que ainda não tem
uma escolha definida. Para vari-
ar, está em dúvida entre as áreas
mais concorridas, como direito e
comunicação. Ela ficou feliz ao
saber que no curso há orientação
vocacional e também da existên-

cia de outras profissões só ofereci-
das pela UFRJ.

Bárbara de Castro é filha do
vigilante José Mesquista. Depois de
fazer outros pré-vestibulares, foi
convencida pelo pai a ingressar no

CPV/SINTUFRJ. Muito tímida, pre-
feriu que o pai desse sua declara-
ção: “Quando entrei para a univer-
sidade só tinha o primeiro grau; fiz
o segundo pelo supletivo e entrei
para o CPV. Não parei mais. Fiz

minha graduação em Ciências So-
ciais, fiz pós e agora estou queren-
do publicar minha tese no Google.
Não vou desistir enquanto não con-
seguir. É o que falo para ela. Não
desistir nunca e se dedicar. Isto é o
fundamental, e é o recado que dou
para todos esses jovens”.

JOSÉ Mesquita incentivou a filha Bárbara a ingressar no CPV

TATIANE e Leda: satisfação evidente em seus sorrisos

Petronila Diniz, Ednea Martins.
A coordenadora pedagógica do
CPV, Daniele SãoBento, foi a me-
diadora na mesa na cerimônia.
Ao final da aula ela orientou os
alunos sobre a dinâmica do cur-
so. Vários professores do curso tam-
bém prestigiaram a cerimônia.

PÚBLICO prestigia aula inaugural do Curso Pré-Vestibular do SINTUFRJ, dia 7, no Salão Nobre do IFCS: calor não arrefeceu ânimo de alunos e seus pais

“Nós depositamos
em cada um de
vocês a esperança
de construir uma
sociedade melhor.”
Robson Leite

A AULA foi proferida por Robson Leite, professor universitário e educador em pré-vestibulares comunitários

Fotos: Cícero Rabello
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