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A direção sindical prossegue esta semana com as reuniões nas unidades, que foram iniciadas 
no dia 17, pelos HUs, e contaram com a participação expressiva dos trabalhadores. Páginas 4 e 5

 A pauta dos próximos encontros é implantação das Comissões Locais de Saúde do Trabalhador 
(Colsats), eleição de delegados sindicais de base e informes gerais. Veja em quais unidades, dia e 
horário ocorrerão as reuniões:

terça-feira, dia 31 de janeiro, às 10h (refeitório)
terça-feira, dia 7 de fevereiro, às 10h (auditório 1 do Horto) e na
quarta-feira, dia 8, às 10h (galpão da antiga área do Metrô)
terça-feira, dia 14 de fevereiro, às 10h (auditório do Quinhentão)

Reuniões nas unidades 
mobilizam a categoria
Reuniões nas unidades 
mobilizam a categoria

GRÁFICA

PREFEITURA NO FUNDÃO 

DECANIA DO CCS 
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Não é porque morreu que 
o ex-secretário de Recursos 
Humanos do Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão 
(MPOG), Duvanier Paiva – um 
ex-dirigente sindical e da Central 
Única dos Trabalhadores que 
ocupava o cargo no ministério 
desde 2007–, deve ser citado 
pela CUT-RJ como o defensor, 
no Planalto, dos direitos dos 
trabalhadores públicos federais. 

Infelizmente para nós, 
técnicos-administrativos em 
educação das instituições fede-
rais de ensino, Duvanier Paiva 
deixou um legado de truculên-
cia na relação governo versus 
trabalhadores, principalmente 
neste primeiro ano de mandato 
da presidenta Dilma Rousseff. 

Em 2011, por exemplo, em 
plena campanha salarial da 
categoria, ele não tratou com o 
respeito devido as reivindicações 
levadas à mesa de negociação 
pela Fasubra. Ao contrário. Sua 
atitude arrogante acirrou a 
discussão entre as partes e, sem 
saída, os TAEs deflagraram greve.

Ficamos em greve por três 
meses e Duvanier Paiva se negou 
a receber o Comando Nacional 
de Greve durante esse período. 
Como qualquer preposto da 
iniciativa privada (que não era 
o caso), ele exigia que saíssemos 
da greve para, então, abrir de fato 
as negociações com a Fasubra. 

Mas o pior ainda estava por 
vir. O ex-secretário de RH do 
MPOG passou para a história 
dos governos petistas como o 
responsável pela judicialização 
de uma greve de trabalhadores: a 
nossa greve foi uma delas. Além 
de que este ex- sindicalista criou 
inúmeros obstáculos, através 
de portarias ministeriais e ins-
truções normativas, para con-
quistas salariais e profissionais 
dos servidores públicos federais.

Quem não se lembra do 
congelamento dos valores das 
ações judiciais? Duvanier Pai-
va estava lá, na Secretaria de 
Recursos Humanos do MPOG.

Portanto, gostaríamos que 
a CUT-RJ revisse o conteúdo da 
nota de pesar que publicou em 
seu site, em respeito aos milha-
res de técnicos-administrativos 
em educação das Ifes. 

A omissão de socorro que cau-
sou a morte de Duvanier Paiva 
reforça o quanto é importante se 
lutar por uma saúde pública e 
gratuita de qualidade para todos 
os cidadãos brasileiros. 

A diretoria do SINTUFRJ 

EDITORIAL

Em fevereiro, todas as oficinas do SINTUFRJ voltam a funcionar normalmen-
te, inclusive o Espaço Saúde, que em janeiro teve horário especial para garantir 
merecidas férias aos funcionários. Anime-se e escolha uma (ou mais de uma) 
entre as várias atividades oferecidas pelo Sindicato e inscreva-se. Confira dia e 
horário de funcionamento das oficinas:

Não se mudam 
os fatos

ESPAÇO SAÚDE DO TRABALHADOR 

Volta a funcionar das 6h30 às 20h a partir de 1º de fevereiro. Como 
estamos no auge do verão, não perca mais tempo e venha para o Espaço 
Saúde do SINTUFRJ entrar em forma. E não esqueça que atividades físi-
cas são recomendadas para todas as pessoas e em todas as idades (com 
acompanhamento, é claro), porque garante uma vida  bem mais saudável. 

Para ficar bonita e saudável: terapias alternativas
Como funciona: após avaliação profissional, agendada, é hora de 

marcar com a recepcionista os dias para o tratamento indicado.
Atividades oferecidas:
Auriculoterapia, drenagem linfática (necessário apresentação de 

atestado médico indicando a técnica), massagem relaxante, massagem 
turbinada e Reeducação Postural Global (RPG)

Para queimar calorias
Musculação: de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 12h30 e à tarde, 

das 14h às 20h.
Aulas de Tae bo: às terças-feiras, às 7h, e às quintas-feiras, às 17h. 

Step: às terças-feiras, às 7h, e às quintas-feiras, às 17h.
O Espaço Saúde do Trabalhador fica na sede do SINTUFRJ, na Cidade 

Universitária. Mais informações pelo telefone 2560-8615, ramal 223.

IKEBANA (será divulgada em breve início da oficina).
Aulas às quartas-feiras, das 10h às 12h, no Espaço Cultural do SIN-

TUFRJ, na Cidade Universitária. Professora: Elenir Ferreira.

Oficinas do 
SINTUFRJ 
esperam por 
você

CANTO-CORAL 
As aulas do coral do SINTUFRJ já foram reiniciadas: são  às segundas-

feiras, das 16h30 às 18h, no Espaço Cultural, na Cidade Universitária. 
Maestro: Cyrano Moreno Sales.

Mês que vem o coral comemora um ano de existência, e continua 
aguardando adesões da categoria. 

DANÇA 
As aulas começam dia 3 de fevereiro, às terças e quintas-feiras, das18h 

às 20h, na sede do Sindicato, na Cidade Universitária, e às quartas e 
sextas-feiras, das 17h às 19h, na subsede, no campus da Praia Vermelha. 
Professor: Davi Vieira Adão, Edison Pedro Paixão e Luiz Antônio Ferreira.

MÚSICA 
Aulas às quartas-feiras, das 17h às 19h30, na sede do Sindicato, na 

Cidade Universitária, e das 18h às 20h30, na subsede, no  campus da 
Praia Vermelha.

A oficina oferece curso de violão, com o professor Marcelo Telles, e 
cavaquinho e banjo, com o professor Ronaldo Adão.

Fotos: Emanuel Marinho
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CARREIRA

O processo de negociação 
entre Fasubra e governo 
não será alterado com o 
falecimento do secretário 
de Recursos Humanos do 
Ministério do Planejamento, 
Duvanier Paiva. 

Segundo a coordenadora-
geral, Léia Oliveira, está é a 
expectativa da Federação, que 
espera o cumprimento, pelo 
governo, do protocolo assina-
do em dezembro de 2011: “O 
protocolo de negociação foi 
feito com o governo, por isso 
ele deve ser mantido. Manda-
mos inclusive um documento 
para ratificar o cronograma, 
que estabelece que o prazo 
final de negociação é até 31 
de  março”. 

De acordo com Léia, a 
secretáriaadjunta de Recursos 
Humanos, Marcela Tapajós, 
irá assumir o cargo interina-
mente. No dia 1º fevereiro será 
realizada a primeira reunião 
de negociação.

1º de fevereiro Fasubra se reúne com o governo
Retomada da negociação é reforçada com realização de oficina entre governo e a Federação

Racionalização, Vencimento Básico, Complementar e Reenquadramentos

Reestruturação da carreira é polêmica

Oficina faz parte do protocolo assinado com Duvanier

Estes foram os assuntos na 
parte da tarde. A secretáriaadjunta 
do Ministério do Planejamento, 
Marcela Tapajós, apresentou ob-
jetivos e critérios da modernização 
das carreiras e cargos, e também 
os critérios constitucionais para a 
reestruturação dos cargos públicos. 
Foram mostradas ainda as orienta-
ções do processo de racionalização 

de cargos: análise de atribuições, de 
situações possíveis de aglutinação 
e unificação, e análise de situações 
em que as atribuições não são bem 
definidas ou foram extintas. Já a Fa-
subra destacou que há a necessidade 
de discutir mais o tema para evitar 
distorções entre cargos, de garantir 
a progressão na carreira e evitar o 
desvio de função.

Sobre o Vencimento Básico 
Complementar (VBC), a Fasubra 
fez um histórico de sua origem 
e tratou do reenquadramento 
(reposicionamento) dos apo-
sentados, defendendo os direitos 
conquistados durante a carreira, 
mas desconsiderados quando da 
aposentadoria. A Fasubra cobrou 
resolução para o reposicionamento 

utilizando o tratamento que foi 
dado às carreiras da Cultura e do 
Hospital das Forças Armadas, isto é, 
reposicionamento dos aposentados 
da carreira na mesma posição em 
que se encontravam no PUCRCE. A 
Federação defendeu também sua 
posição em relação ao VBC, que 
é para quem sofreu perdas e foi 
injustiçado com a nova carreira.

Na avaliação da coordena-
dora-geral, a grande polêmica é 
na verdade a reestruturação da 
carreira, pois na questão do piso 
ela afirmou que o governo não se 
colocou contra o reajuste. Ficou 
então evidente a necessidade de 

um estudo mais aprofundado 
sobre o piso, sendo sugerido pela 
Fasubra que fossem realizados, 
em curto prazo, estudos sobre 
conceito de piso salarial, sobre 
evolução do piso salarial da car-
reira comparando com a evolução 

do salário mínimo desde 2003 e 
comparação do piso da carreira 
com as demais carreiras do serviço 
público federal. 

A posição do MEC sobre o piso 
reforçou a visão da Fasubra, pois o 
ministério tem consenso com a tese 

defendida pela Federação, segundo 
disse Léia Oliveira. No que se refere 
à carreira, a apresentação do MEC 
mostrou similaridades com a con-
cepção da Fasubra, mas a visão do 
Planejamento demandará ainda 
muito debate.

No balanço da direção da Fa-
subra, um primeiro passo da reto-
mada da negociação foi dado com 
a oficina com o governo – Plane-
jamento e MEC – sobre a carreira 
no dia 18 de janeiro.  Nessa oficina, 
que faz parte do protocolo assinado, 
a Federação ressaltou a necessidade 
do reajuste, pois os salários estão 
congelados desde 2011. Foram 
apresentadas as principais polêmi-
cas quanto ao conceito de piso sala-
rial – o governo tem visão diferente 

da Fasubra. Para o governo, o piso 
é remuneração, isto é, vencimento 
mais gratificações.

 A Fasubra defende um piso 
básico inicial sem as remunerações 
de cunho individual, e reivindica 
a construção do piso salarial, res-
peitando o princípio da isonomia, 
observando para a composição 
do piso: salário igual para função 
igual. Os parâmetros para defini-
ção do piso, na lógica da Fasubra, 
têm origem na comparação com os 

valores da tabela salarial na época 
do Plano Único de Classificação e 
Retribuição de Cargos e Empregos 
(PUCRCE), quando o piso equiva-
lia a 3 salários mínimos. Por isso 
a utilização deste indicador como 
referência a fim de manter o poder 
aquisitivo do salário.

A Fasubra apresentou também 
uma reflexão sobre a relação do 
piso salarial da carreira com o 
valor do salário mínimo. Mesmo 
com os ganhos salariais obtidos 

a partir de 2003, em comparação 
ao salário mínimo houve um de-
créscimo na relação Piso x SM. Foi 
relembrado que até 2001 a catego-
ria recebia complemento no piso 
para chegar ao valor do mínimo. 
E foi mostrada a defasagem sala-
rial atual em relação a 2001, pois 
quando foi incorporada a Gra-
tificação de Atividade Executiva 
(GAE) o piso salarial da categoria 
representava 2,6 SM, e hoje equi-
vale a 1,6 SM.

Foto: Fasubra

OFICINA DE CARREIRA: os coordenadores da Fasubra, Rolando Malvário Júnior e Léia Oliveira, e a representante do governo, Marcela Tapajós
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Quem acha que a UFRJ está mergulhada em mar de 
tranquilidade porque os estudantes continuam em férias 
está muito enganado. Para os trabalhadores, o ano na 
universidade começou agitado. Há muitas expectativas 
no ar, mas, para que não se transformem em pesadelos 
lá na frente, exigem a intervenção urgente do Sindicato 
com a categoria. 

Por esta razão a diretoria do SINTUFRJ pôs o bloco 
na rua e iniciou, no dia 17 de janeiro, a maratona de 
reuniões nas unidades. Os assuntos que estão sendo dis-
cutidos com os trabalhadores são: a Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (EBSERH); a implantação das 
Comissões Locais de Saúde do Trabalhador (Colsats), a 
oficialização das 30 horas nas unidades hospitalares e 
a eleição de delegados sindicais de base.

As primeiras reuniões foram realizadas em uni-
dades hospitalares (Instituto de Ginecologia, IPPMG, 
Hesfa, Ipub, Instituto de Neurologia Deolindo Couto e 
HUCFF), onde mesmo no período de férias acadêmicas 
o contingente de profissionais se mantém. Além de 
esclarecer dúvidas e divulgar as últimas informações 
sobre os temas pautados, a direção sindical tem procu-
rado  sensibilizar a categoria sobre a importância de se 
constituir as Colsats e garantir a nossa ingerência na 
política do governo de saúde e segurança no trabalho 
que ora é formulada na UFRJ.

Realizaram as reuniões de 17 a 26 de janeiro os 
coordenadores: Gerly Miceli, Ednea Martins, Chantal 
Russi, Gilson Queiroz, Valdeir Nogueira, Noemi An-
drade, Vera Teles, Carlos Pereira e Gerusa Rodrigues. 
O técnico-administrativo e ex-diretor do SINTUFRJ 
que se especializou em saúde e segurança no trabalho, 
pelo Cefet, Huascar Costa Filho, está colaborando na 
discussão das Colsats. Na oportunidade foi entregue aos 
técnicos-administrativos o kit de fim de ano preparado 
pelo Sindicato contendo um calendário de 2012, uma 
caneta, dois DVDs: um com o histórico de lutas e con-
quistas da categoria e outro homenageando os traba-
lhadores, além de material sobre a Colsat e a EBSERH.  

REUNIÃO DE UNIDADES

Saúde e segurança no trabalho, 30 horas, EBSERH e representação por local de trabalho 

SINTUFRJ discute com a categoria temas inadiáveis

EBSERH
A preocupação dos profis-

sionais com a entrada na UFRJ 
da EBSERH é haver mudança 
de vínculo trabalhista, carga 
horária, condições de trabalho e 
remuneração. Gerly explicou que 
antes de a empresa virar realidade 
na universidade o governo terá 
que estruturá-la fisicamente e 
equipá-la com recursos humanos, 
apresentar propostas de metas e 
plano de carreira e o Conselho Uni-
versitário (Consuni) aprovar ou 
não a sua contratação pela UFRJ. 
Para ir à votação dos conselheiros, 
as comissões terão que dar pare-
ceres sobre a questão. Tudo isso, 
na avaliação da dirigente, deverá 
demorar alguns meses.

“Por enquanto tudo é especu-
lação, não há nada de concreto. 
Acreditamos que o governo pres-
sionará as universidades para 
que elas contratem a EBSERH: 
sem empresa, sem recursos fi-
nanceiros. Nós, SINTUFRJ, espe-
ramos que a Fasubra emita uma 
orientação nacional para agirmos 
unificadamente. E ficaremos 
atentos às discussões no Consuni, 
conversando com a bancada dos 
técnicos-administrativos”, disse 
Gerly. Sobre os extraquadros a 
previsão, segundo a sindicalista, 

é que continuem terceirizados se 
somente houver concursos para 
cargos que constam da carreira 
dos técnicos-administrativos em 
educação.

“Vamos ficar atentos e aguar-
dar encaminhamentos da Fasubra. 
Não há ainda como sabermos 
como será a nossa vida com essa 
empresa gerenciando os HUs. 
Quem irá nos avaliar? Quem será 
alçado às chefias? Seremos obri-
gados a aderir à EBSERH? Qual 
será a nossa carga horária? Estas 
definições passarão pelo Consuni, 
por isso temos que atuar junto à 
nossa bancada”, reafirmou Gerly. 
“Continuamos sendo contra a 
EBSERH e defendendo os HUs 
e a autonomia universitária”, 
acrescentou.

Uma funcionária quis saber 
se o SINTUFRJ continuará repre-
sentando os trabalhadores dos 
hospitais universitários. “Contina-
remos sendo servidores públicos 
e sindicalizados ao SINTUFRJ. O 
que muda é que teremos mais 
um patrão com quem brigar”, 
esclareceu a dirigente.

“Quem tem anos de trabalho 
em HU está sofrendo, porque tem 
compromisso com o que faz, com 
a unidade. Sabemos que é difícil 
para o trabalhador de hospital 
participar do movimento, mas pre-

cisamos mudar essa postura, fazer 
um sacrifício e parar de delegar 
quando não estivermos de plantão. 
O momento exige essa atitude mais 
responsável de todos nós”, pediu 
Gerly. “Fico esperançosa quando 
olho este auditório (no Instituto 
de Ginecologia) e vejo gente jo-
vem. Vocês que estão chegando à 
universidade devem entender que 
sem luta e participação coletiva só 
virão autoritarismo e coisas ruins 
do governo”, alertou a coordena-
dora Chantal Russi.                 

Estrutura da empresa
De acordo com o estatuto social 

assinado pela presidenta Dilma, o 
capital social da empresa é de R$ 5 
milhões, e ela terá de Conselho de 
Administração, que será composto 
por  nove membros, nomeados 
pelo ministro da Educação, e a 
seguinte composição: três inte-
grantes indicados pelo ministro da 
Educação, sendo um o presidente 
do Conselho e outro substituto; pre-
sidente da empresa; um indicado 
pelo Ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão; dois indica-
dos pelo ministro da Saúde; um 
efetivo e suplente representando 
os empregados; e um indicado pela 
Andifes. A empresa também terá 
uma diretoria executiva, conselho 
fiscal e conselho consultivo, expôs 
a sindicalista.   

Esclarecimentos à categoria
Os quatro assuntos foram tratados da mesma maneira em todas as 

unidades hospitalares pela comitiva sindical. Também em todos os locais 
a jornada de 30 horas e a EBSERH foram os temas que mais mobilizaram 
a categoria a fazer perguntas. A pedido dos dirigentes do Sindicato, os 
presentes às reuniões preencheram uma lista com nome e e-mail para 
receberem materiais com informações atualizadas. 

“As Colsats são uma instância institucional que devem se tornar 
realidade. Como a EBSERH se encontra hoje e o que vai acontecer. O 
SINTUFRJ defende as 30 horas para todos os trabalhadores de turno 
ininterrupto e a reivindicação nacional da Fasubra de redução da jornada 
nas Ifes. Vamos conversar sobre tudo isso”, resumiu a coordenadora Gerly 
Miceli na abertura da reunião no Instituto de Ginecologia. INSTITUTO de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG)

Foto: Emanuel Marinho
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Jornada de 30 
horas

Os dirigentes sindicais fizeram 
um histórico da luta nacional da 
Fasubra pela jornada de 30 horas 
nas universidades, e da decisão do 
SINTUFRJ, na UFRJ – inclusive a 
reivindicação consta da pauta in-
terna entregue ao atual reitor –, até 
a tomada de decisão, apoiada pela 
categoria em assembleia, durante 
a greve em 2011 –, em priorizar, 
neste momento, a conquista das 
30 horas para os trabalhadores dos 
hospitais da UFRJ. Pelos seguintes 
motivos: pôr fim à pressão por 
acúmulo de cargos que, embora 
constitucional, portanto lícito, 
encontra resistência do MPOG; 
acabar com as dificuldades para 
se aposentar dos trabalhadores 
dos hospitais, em virtude da não 
oficialização das 30 horas, como 
também proteger os trabalhado-
res em caso de implantação da 
EBSERH.  

Gerly, que é auxiliar de en-
fermagem do IPPMG, explicou, 
nas reuniões, que o SINTUFRJ se 
baseou, para deflagração desta 

Debate 
concorrido

A primeira semana de reuniões 
do Sindicato com a base foi bem sa-
tisfatória. Os trabalhadores das cinco 
unidades hospitalares atenderam ao 
chamado da direção sindical e partici-

luta, no Decreto Presidencial nº 
4.836, de 2003, que regulamenta 
o regime de 30 horas para as uni-
dades hospitalares que funcionem 
em turno ininterrupto, o que daria 
respaldo legal ao reitor para im-
plantar a carga horária de 30 horas 
semanais sem redução de salário. 

Mas o reitor decidiu conceder 
as 30 horas somente para a enfer-
magem. “Ele justificou sua decisão 
informando que para estender as 
30 horas a todos os trabalhadores 
dos HUs era necessário aprovação 
do Conselho Universitário. A 
contrapartida foi ele ter aceitado 
a nossa sugestão e criado o grupo 
de trabalho que irá preparar a 
proposta a ser levada ao Consuni”, 
disse Gerly.  

Representam o SINTUFRJ neste 
grupo de trabalho o biomédico do 
HUCFF, Quintino Silveira de Souza, 
e o médico e ex-reitor de Pessoal, 
Luiz Afonso Mariz. 

Mobilização 
para o Consuni
No IPPMG, Gerly lembrou que 

assim que a atual gestão sindical 
assumiu atentou para a reivindica-
ção das 30 horas nos HUs. “Quando 
fomos à Reitoria, levamos uma 

minuta de portaria e todos os 
decretos do governo. Mas se avan-
çamos na nossa reivindicação, foi 
porque a enfermagem ouviu o 
Sindicato e participou dos atos de 
mobilização. A enfermagem deu 
o exemplo, e deve ser seguida por 
toda a categoria nos HUs. No dia 
em que formos ao Consuni levar a 
nossa proposta, temos que realizar 
uma grande manifestação. Sem 
isso, vai ser difícil impormos o que 
é correto e de direito”, alertou a 
sindicalista. 

Comissão Local de 
Saúde do Trabalhador   

    (Colsat)
Huascar Costa Filho apresen-

tou nas reuniões a proposta do 
Sindicato de retomar o debate para 
constituição das Colsats. “Este é 
um trabalho de formiguinha e 
que nem sempre sensibiliza a 
todos, porque muitos estão preo-
cupados com ganhos e não com 
as condições de trabalho”, disse o 
especialista em saúde e segurança 
no trabalho.

Como representante do SINTU-
FRJ no comitê técnico-acadêmico 
para implantação na UFRJ do 
Sistema Integrado de Atenção à 

Saúde do Servidor (Siass), Huascar 
procurou chamar a atenção da 
categoria para a importância do 
debate sobre o tema, com vistas 
à implantação das Colsats, se 
quisermos interferir na política do 
governo de saúde do trabalhador. 
“O trabalhador tem que participar 
ativamente das discussões para 
mudar as condições de trabalho 
e garantir qualidade de vida com 
uma política efetiva de saúde 
dos trabalhadores. Não podemos 
permitir que as decisões sejam 
impostas de cima para baixo, 
porque nunca atendem aos nossos 
legítimos interesses”, afirmou. 

As Colsats nasceram da preo-
cupação de se reduzir os riscos à 
saúde e à segurança de todos os 
que executam atividades laborais 
ou estudantis na UFRJ. No 1º Semi-
nário de Políticas de Saúde Integral 
do Trabalhador da UFRJ, realizado 
em outubro de 2003 pelo Grupo Tra-
balho composto pela PR-4, DVST, 
SG-4, Colsat do Museu Nacional e  
SINTUFRJ, por proposição da nossa 
entidade sindical, foi aprovado a 
institucionalização das Colsats. 

A diferença entre as Colsats e as 
Comissões Internas de Prevenção 

de Acidentes (Cipas) é que as Col-
sats são formadas exclusivamente 
por trabalhadores eleitos nos seus 
locais de trabalho, enquanto as 
Cipas, que são regulamentadas 
pela Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), são compostas 
por representantes do empregador 
e dos empregados. 

Delegados 
sindicais de base 
Segundo Huascar, a pretensão 

do Sindicato é também sensibilizar 
e conscientizar a categoria sobre a 
necessidade de eleger seus repre-
sentantes nos locais de trabalho, 
assim como deve ocorrer com as 
Colsats. 

A representação sindical por 
local de trabalho já foi muito 
atuante no movimento sindical da 
categoria, principalmente entre os 
anos de 1989 e 2001. O delegado 
sindical de base é eleito pelos seus 
pares e atua como elo entre os 
trabalhadores e o Sindicato. O 
delegado sindical de base é a en-
tidade presente em todos os campi. 
O conjunto dos delegados forma o 
Conselho de Delegados Sindicais 
de Base, que é uma instância de 
decisão da categoria.

REUNIÃO DE UNIDADES

param do debate dos pontos propostos. 
No IPPMG até o diretor Edimilson 
Migoviski expôs sua opinião a respeito 
de segurança e saúde do trabalhador. 
“É uma angústia da direção”. Já no 
Instituto de Psiquiatria (Ipub), o vice-
diretor, Marcio Amaral, se declarou 
contrário à EBSERH e manifestou sua 
preocupação com a aceitação fácil da 

entrada da empresa na universidade 
por parte da maioria. 

O diretor do IPPMG se com-
prometeu com a direção sindical 
a discutir o encaminhamento da 
formação da Colsat na unidade. 
Na ocasião, alguns funcionários 
do hospital denunciaram con-
dições inadequadas de trabalho, 

como, por exemplo, aparelho de 
ar condicionado que faz tanto 
barulho quanto uma britadeira 
perfurando asfalto.   

Reunião no HU
Os trabalhadores do Hospital 

Universitário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF) atenderam ao 

chamado do Sindicato e lotaram o 
auditório 11E-34, dia 26 de janeiro. 
Entre os assuntos pautados, a  EB-
SERH foi o que mais suscitou per-
guntas da categoria. A enfermeira 
do Trabalho, Vânia Glória, foi quem 
fez a apresentação sobre a EBSERH. 
Ela alertou para os riscos que esta 
empresa oferece para a UFRJ. 

INSTITUTO de Neurologia Deolindo Couto HOSPITAL-ESCOLA São Francisco de Assis 

HOSPITAL Universitário Clementino Fraga Filho INSTITUTO de Psiquiatria da UFRJ 

Fotos: Emanuel Marinho
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As falcatruas
“Privataria” é uma palavra 

criada pelo jornalista Elio Gas-
pari que reúne dois vocábulos 
que resumem todo o processo 
denunciado por Amaury Ribeiro Jr.: 
privatização e pirataria. A ideia do 
livro surgiu em 2009, quando Aécio 
Neves e José Serra disputavam a 
indicação tucana para concorrer 
à presidência. 

Como repórter do jornal Es-
tado de Minas, Amaury foi 
incumbido de levantar informa-
ções sobre Serra, e sugeriu que 
se investigassem as privatizações. 
Comprovou as conexões com des-
vio de verbas públicas e encontrou 
as contas usadas por Ricardo 
Sérgio de Oliveira, ex-diretor da 
área Internacional do Banco do 
Brasil e tesoureiro de campanhas 
eleitorais de FHC e Serra, por  Ale-
xandre Bourgeois, genro de Serra, 
e pela filha Verônica Serra. Assim, 
foi em ação judicial provocada 
pelas investigações e denúncias 
onde Amaury foi réu que ele obte-
ve grande parte dos documentos 
reproduzidos no livro.

O livro tem 343 páginas com 
a reprodução de documentos 
oficiais, contratos de empresas 
de paraísos fiscais (offshores) e 
apresenta denúncias que envolvem 
principalmente o então ministro 
do Planejamento do governo FHC, 
José Serra, sua filha Verônica, 
seu genro, o corretor Alexandre 
Bougeois, Ricardo Sérgio, e outros 
políticos do PSDB, por remessas de 
volumosos montantes de dólares 
para ilhas fiscais do Caribe. As 
transações foram feitas durante 
a venda de estatais importantes 
como a CSN, a Vale do Rio Doce, a 
Embratel e tantas outras. Na época, 
o governo FHC ameaçou, mas não 
conseguiu, vender o Banco do Bra-
sil e a Caixa Econômica Federal. 
O autor revelou no lançamento 
do livro que também se inspirou 
nas pessoas vítimas do processo de 
privatização das estatais. “A cada 
lançamento me indigno mais, as 
pessoas foram roubadas por um 
bando de ladrões”, disse Amaury.

Bastidores
“A luta travada pelo butim das 

estatais reuniu empreendedores, 
aventureiros e predadores”, afirma 
o autor. O livro mostra que o tuca-

LESA-PÁTRIA

Livro comprova crimes 
contra os brasileiros 

nato privatizou a Vale e a Teles com 
recursos do BNDES, obrigando a 
população a pagar pelos custos 
decorrentes. Os grupos de compra-
dores eram formados por figuras 
de proa do partido, integrantes da 
administração FHC e os recursos 
eram desterrados por doleiros 
e internados em seguida pelas 
empresas offshores dos próprios 
beneficiados –  o nome desse tipo 
de empresa instalada em paraísos 
fiscais tem origem no termo inglês 
usado para designar ilhas usadas 
por piratas do século XVIII para 
guardar tesouros.

José Serra é um dos personagens 
centrais, tanto por iniciativas de 
contratar empresas de espionagem 
com dinheiro público no Ministério 
da Saúde e no Palácio do Planalto 
como por familiares envolvidos em 
operações de lavagem de dinheiro.  A 
sua filha Verônica, o genro Alexandre 
Bourgeois e o primo de sua mulher, 
Gregório Preciato, são acusados. 
Segundo Amaury, que conseguiu 
mapear parte deste dinheiro, a quan-
tia arrecadada pelo grupo chega a 
50 milhões de dólares. “Serra está 
sempre ligado, mesmo que indire-
tamente”, diz Amaury.

Daniel Dantas, dono do Banco 
Opportunity, grande operador das 
privatizações e protagonista das 
ações investigadas pela Operação 
Satiagraha [operação da Polícia 
Federal contra o desvio de verbas 
públicas, a corrupção e a lavagem 
do dinheiro desencadeada no iní-
cio de 2004 que resultou na prisão 
de vários banqueiros, diretores de 
bancos e investidores em 2008], 
também é citado no livro. São 
descritas operações ilegais para 
trazer ao país dinheiro guardado 
do exterior e feitas revelações rela-
cionada à sociedade entre a irmã 
do banqueiro, Verônica Dantas, e a 
filha de José Serra, Verônica Serra.

Amaury Jr. revela documentos 
que indicam pagamento de Carlos 
Jereissati – do grupo La Fonte, que 
venceu o leilão para a compra 
da Telemar em 1998 – a Ricardo 
Sérgio de Oliveira, o ex-diretor da 
área Internacional do Banco do 
Brasil e tesoureiro de campanhas 
eleitorais de FHC e Serra. Ricardo 
é apresentado no livro como 
“artesão” dos consórcios de priva-
tização e tendo sido remunerado 
“extraordinariamente”. 

O livro  A privataria tucana, do jornalista Amaury Ribeiro Jr. que denuncia 
as operações ilegais dos tucanos nas privatizações do governo FHC, foi lançado 
dia 18 de janeiro no Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro e acabou sendo 
uma grande manifestação de protesto contra as privatizações. O deputado federal 
Protógenes Queiroz (PCdoB-SP), que compôs a mesa, destacou a necessidade de 
mobilização para abrir a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre as priva-
tizações, protocolada por ele no dia 21 de dezembro. Além de Protógenes, a mesa de 
lançamento foi composta pelo deputado estadual Gilberto Palmares (PT-RJ), pela 
ex-presidente da entidade, Fernanda Carísio, e pelo atual presidente, Almir Aguiar.

A mídia tentou esconder o sucesso do livro, que chegou às livrarias em dezembro, 
mas foi suplantada pelo poder das redes sociais, que disseminaram seu conteúdo. 
Somente após o site Comunique-se noticiar que a classificação da Veja.com não 
estava de acordo com os números divulgados pela livrarias, o livro foi inserido na 
lista dos mais vendidos.  Amaury Ribeiro Jr., premiado jornalista, tem também 
sofrido tentativa de desqualificação profissional. “Essa mídia prova que está morta. 
Fez de tudo para esconder o livro e atingir minha imagem, mas não conseguiu. 
Isso se deve em grande parte pela atuação da blogosfera [redes sociais]”, desabafou.

AMAURY RIBEIRO Jr. autografa seu livro no Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro

Fotos: Emanuel Marinho
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A era tucana
A Constituição sofreu reveses 

no governo tucano. Além do fim do 
monopólio do petróleo, os tucanos 
acabaram com a aposentadoria, 
liquidaram direitos sociais e 
desmontaram a infraestrutura 
do país com as privatizações. Foi 
o cumprimento ipsislitteris do 
neoliberalismo.

Segundo o livro, o governo tu-
cano preparou o clima para vender 
as estatais. “As pessoas precisavam 
entender que leiloar patrimônio 
público seria um benefício para 
todos. O Estado reduziria suas 
dívidas interna e externa e rece-
beria um aporte de dólares para 
investir em saúde, educação e 
todos se livrariam daqueles trastes 
inoperantes”, relata Amaury. Nada 
do que foi prometido aconteceu, 
pelo contrário.

 Foi uma herança pesada 
deixada pelos tucanos ao governo 
de Luiz Inácio Lula da Silva. A 
taxa média de crescimento da 
economia brasileira, ao longo da 
era década tucana, foi a pior da 
história, em torno de 2,4%. No 
período, o patrimônio público 
representado pelas grandes estatais 
foi liquidado. A justificativa era 
reduzir a dívida pública e atrair 
capitais, mas ela cresceu na prá-
tica. A dívida interna saltou de R$ 
60 bilhões para R$ 630 bilhões, 
enquanto a dívida externa teve seu 
valor dobrado. O afluxo de capitais 
não veio. No setor elétrico, uma 
parceria entre as elétricas priva-

- 166 empresas privatizadas entre 1990 e 1999
- 546 mil postos de trabalho extintos diretamente
- 17,1% dos 3,2 milhões de empregos formais 
perdidos na década
- O governo conseguiu com a venda das estatais 
até 1998 R$ 85,2 bilhões (incluindo a transferência 
de dívidas)
- O governo gastou ou deixou de arrecadar até 
1998 R$ 87,6 bilhões

LESA-PÁTRIA

 

tizadas e o governo gerou uma 
grave crise no setor, provocando 
um longo racionamento. O povo 
acabou pagando a conta com o 
aumento das taxas. 

As privatizações foram negó-
cios milionários feitos à custa do 
patrimônio brasileiro. O governo 
financiava a compra no leilão, 
vendia moedas podres (títulos 
públicos adquiridos por metade do 
valor ) a longo prazo, financiava 
os investimentos que os “compra-
dores” precisavam fazer. E para 
aumentar os lucros dos futuros 
compradores ,o governo “engolia” 
dívidas bilionárias, demitia fun-
cionários e aumentava as tarifas 
antes da privatização. 

No livro, Amaury informa 
que na privatização da Ferrovia 
Paulista o governador do PSDB, 
Mário Covas, demitiu dez mil 
funcionários e assumiu a res-
ponsabilidade pelos 50 mil apo-
sentados da ferrovia. No Rio, o 
também tucano Marcelo Alencar 
vendeu o Banerj para o Itaú por 
R$ 330 milhões, mas antes da 
privatização demitiu 6,2 mil dos 
12 mil funcionários do banco. 
Como precisava pagar indeniza-
ções, aposentadorias e o plano de 
pensão dos servidores, pegou um 
empréstimo de R$ 3,3 bilhões, ou 
seja, dez vezes superior ao que 
apurou no leilão. Na verdade, 
20 vezes superior, porque o Rio 
só recebeu R$ 165 milhões, isto 
porque aceitou moedas podres, 
com metade do valor.

NÚMEROS DA PRIVATIZAÇÃO

AUTOR entre o deputado do PCdoB, Protógenes, e o presidente do Sindicato dos Bancários, Almir Aguiar (sentado)

MESA: Protógenes, Amaury, Almir, Fernanda Carísio e deputado Gilberto Palmares  (PT)
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As inscrições para o Curso Pré-
Vestibular do SINTUFRJ serão rea-
lizadas nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro. 
O CPV/SINTUFRJ é preparatório 
para o acesso aos cursos de gra-
duação, e desde 2011 prepara para 
a obtenção do diploma do ensino 
médio, através do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). O edital, 
para conhecimento de todas as 
etapas e documentos necessários 
está no site www.sintufrj.org.br.

É uma oportunidade excelente 
para a categoria e dependentes 
usufruir de um curso de qualidade. 
São oferecidas 120 vagas para os 
técnicos-administrativos em edu-
cação da UFRJ (todos que se inscre-
verem estarão automaticamente 
selecionados), seus dependentes 
diretos, prestadores de serviços na 
UFRJ há mais de um ano, trabalha-
dores sindicalizados em entidades 
filiadas à CUT e categorias onde 
haja oposição cutista organizada. 

As aulas começão no dia 27 de 
fevereiro, no salão nobre do Insti-
tuto de Filosofia e Ciências Sociais 
(IFCS), 2º andar, às 18h. O curso 
funciona de segunda a sexta-feira, 
das 17h às 21h50. Eventualmente 
aos sábados poderão ocorrer aulas 
de reforço, reposição de aulas e 
trabalhos de campo. 

Distribuição das vagas
A prioridade é para os técnicos-

administrativos sindicalizados da 
UFRJ e para os alunos remanescen-
tes de 2011, mas desde que tenham 
cumprido as exigências do Manual 
do Estudante. Setenta e cinco por 
cento das vagas restantes são para 
os dependentes diretos e, as que 
sobrarem, para os demais inscritos.

Locais de inscrição
Sede do Sindicato, na Ilha do 

Fundão (próximo à Prefeitura da 
Cidade Universitária), das 9h às 
17h. Telefones: 2590-7209, 2560-
8615, 2290-2484 e 2270-3348.

Subsede no Centro (IFCS): 
Largo de São Francisco  nº 1, sala 
402, das 14h às 20h. Telefone: 
3852-1026.

Subsede na Praia Vermelha: Av. 
Venceslau Brás, 71 (próximo ao 
Hospital de Psiquiatria). Telefone: 
2542-9143.

Seleção
Como a categoria (trabalhadores 

sindicalizados) tem vaga garantida 
no CPV, caso os candidatos às demais 
vagas superem o número de vagas 
oferecidas, estas serão distribuídas 
por sorteio público no dia 13 de feve-
reiro, às 18h, na subsede do Instituto 
de Filosofia e Ciências Sociais.

CPV/SINTUFRJ: inscreve em fevereiro
EDUCAÇÃO

Curso prepara para vaga em universidade e conclusão do ensino médio via Enem  

Vigilante é aprovado para a UFRJ

Enem
A prova do Enem poderá ser 

feita por adultos (maiores de 18 
anos) que desejam obter o diploma 
de ensino médio. Para isso  preci-
sam atingir a pontuação mínima 
exigida (400 pontos em cada uma 
das quatro áreas de conhecimento 
e 500 pontos na redação). 

Incentivo à qualificação
Lembramos que pela carreira 

dos técnicos-administrativos em 
educação pode-se ter um acrésci-
mo no salário com o Incentivo à 
Qualificação (percentual calcula-
do sobre o padrão de vencimento 
no caso de formação superior ao 
exigido pelo cargo).  É mais uma 
oportunidade de crescimento.

Depois de 17 anos sem ter contato com o estudo, 
o vigilante da Divisão de Segurança (Diseg), Ricar-
do Freitas, 46 anos, resolveu retomar um antigo 
projeto, que era o de passar para uma faculdade.  
Sua dedicação e o apoio do Curso Pré-Vestibular 
do SINTUFRJ (CPV/SINTUFRJ) foram funda-
mentais para o sucesso da empreitada. Ricardo 
passou em 17º lugar para o curso de História na 
UFRJ, em 2011.

É um mérito do aluno e do curso. Ricardo não 
se faz de rogado em relação à qualidade do CPV 

e da equipe, que recomenda a todos. “Mesmo não 
conseguindo passar de primeira vez para a univer-
sidade, os funcionários devem confiar no curso. É 
importante e merece total apoio do Sindicato e dos 
funcionários, daqueles que não estudam e também 
dos que têm filhos. Realmente prepara. Dá uma 
base muito boa. Os professores são excelentes. 
O CPV/SINTUFRJ é um projeto vencedor e coloca 
mesmo o aluno dentro da universidade quando ele 
faz a parte dele. É um projeto que não pode jamais 
acabar”, declara Ricardo.

RICARDO Freitas: vigilante que estudou no CPV e vair cursar História na UFRJ

ALUNOS DO CPV reunidos na confraternização de fim de ano, no Espaço Cultural do SINTUFRJ
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