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Universidade se manifesta contra a 
tentativa de associar seus servidores à 
corrupção e contra a simulação da re-
portagem apresentada no dia 18 em rede 
nacional. Conselho Universitário afirma 
a necessidade de fim da terceirização e 
abertura de concurso. 

Reitor divulgou nota informando que 
não foi consultado sobre a utilização das 
dependências do IPPMG e que a iniciati-
va foi exclusiva da direção do instituto. 
A suspeição que se estendeu aos servi-
dores indignou a comunidade, que exige 
posição do diretor. Página 4

UFRJ repudia 
tentativa de associar 
servidores à 
corrupção

Confasubra

A categoria atendeu ao chamado do 
Sindicato e encheu, no dia 21, o auditório 
Samira Mesquita, para eleger represen-
tantes ao XXI Congresso da Fasubra. 
Esta semana, Macaé e Xerém elegem 
seus delegados. 

Sinal vermelho
Algumas tentativas de fraude em fó-

runs de organização da nossa categoria 
acenderam o sinal vermelho no movi-
mento, e não podemos permitir que se 
repitam, sob pena de destruirmos algo 
muito caro: a confiança dos trabalhado-
res no seu principal instrumento de luta, 
o seu Sindicato. Página 3

Assembleia elege 27 delegados
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Nossos direitos
Pagamento de exercícios 
anteriores – alterações

Dando continuidade à matéria da coluna Nossos Direitos da 
última semana sobre a Portaria Conjunta que trata do pagamen-
to de despesas de exercícios anteriores, destacamos alguns pontos 
que merecem atenção:

a) a necessidade de formação de um processo administrativo 
(ou possível adequação dos processos já existentes);

b) a obrigatoriedade de instrução do processo administrativo 
com os  documentos relacionados no art. 5° da Portaria, que exi-
ge, inclusive, na alínea “g” que o servidor declare que não ajuizou 
e não ajuizará ação judicial pleiteando a mesma vantagem no 
curso desse processo;

c) os pagamentos dos processos já autorizados e com valores 
até R$ 2.000,00 iniciarão a partir de fevereiro de 2012, desde que 
autorizados pelo MPOG, e serão direcionados por benefi ciários e 
rubrica;

d)previsão de prioridade na tramitação dos processos e paga-
mentos para servidores com idade igual ou superior a 60 anos e 
para aqueles acometidos por doenças especifi cadas em lei;

e) no caso de servidores que já possuem ação judicial, estes 
deverão comprovar a desistência da referida ação para o recebi-
mento dos valores pela via administrativa.

Como não há qualquer garantia de que os processos terão 
uma tramitação mais rápida e defi nitiva com o pagamento dos 
valores, o procedimento previsto na portaria pode induzir o ser-
vidor a aderir a um pagamento sem qualquer previsão objetiva e 
sem os acréscimos legais garantidos na ação judicial.

PEC – Aprovada a Proposta de Emenda à Constituição que 
corrige um erro histórico que vem prejudicando servidores públi-
cos aposentados por invalidez desde a promulgação da Emenda 
Constitucional 41/2003.

O Senado Federal, através do seu site – http://www12.senado.
gov.br/noticias/materias/2012/03/20/senado-aprova-proventos-
integrais-para-servidores-publicos-aposentados-por-invalidez no-
ticiou na quarta-feira dia 21/3/2012 que foi aprovada  Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 5/2012, que garante proventos 
integrais a servidores públicos aposentados por invalidez. Esta 
proposta será promulgada em sessão solene do Congresso Nacio-
nal, a ser agendada para os próximos dias.

De acordo com a referida notícia, a PEC determina que a 
União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, com suas 
respectivas autarquias e fundações, procedam, no prazo de 180 
dias da entrada em vigor da emenda, a revisão das aposentadorias 
e pensões delas decorrentes, concedidas a partir de 1º de janeiro 
de 2004.

Tão logo seja promulgada a referida PEC, o jornal do SINTU-
FRJ apresentará um diagnóstico buscando orientar os servidores 
benefi ciados desta nova norma.

21 de março
Dia Internacional de Luta pela 
Eliminação da Discriminação Racial

É impossível corroborar com 
qualquer tipo de corrupção. Todas 
as medidas de investigação e apura-
ção dos fatos têm que ser adotadas. 
No entanto, é preciso analisar a si-
tuação sobre outro ponto de vista: o 
dos funcionários da instituição, do 
IPPMG e da Universidade. 

Criou-se um cenário para des-
cobrir corrupção, usando a UFRJ e 
passando para a sociedade a ima-
gem de que aquilo é uma prática 
no IPPMG. Que os funcionários 
que trabalham no setor de compras 
usam aquele esquema para se be-
nefi ciar e prejudicar o hospital e a 
universidade.

É um absurdo a irresponsabili-
dade de quem tomou a atitude de 

IPPMG: os acontecimentos que tomaram a 
mídia indignaram a universidade

Editorial

usar o hospital como cenário por-
que não expôs só o IPPMG e seus 
funcionários, mas a UFRJ e seus 
trabalhadores. 

Por isso, a representação dos 
técnicos-administrativos levou ao 
Conselho Universitário a indigna-
ção e a vergonha dos funcionários 
do IPPMG, que agora têm que se 
explicar para seus familiares, e a 
reivindicação de que o colegiado se 
posicionasse. 

Muitos sabem que aquela não 
é uma prática de compras naquele 
hospital e na universidade há anos. 
E se esta existe em alguma institui-
ção, que se fi zesse a tal encenação 
onde tal prática existe e não na 
Universidade, que já aprimorou seu 

sistema de controle.
Os técnicos-administrativos 

reivindicaram ao Consuni que, 
através de uma moção pública, 
repudiasse qualquer prática de 
corrupção, mas que afi rmasse que 
os funcionários têm lisura. Os tra-
balhadores precisam ter sua credi-
bilidade recuperada.

Se pretendemos que haja uma 
solução de fato, que se repudie a 
presença da iniciativa privada na 
UFRJ. Aproveitar a situação para 
defender a contratação da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares é 
um oportunismo sem precedentes. 
O que resolve a situação dos hospi-
tais é o fi m da terceirização e a rea-
lização de concursos públicos.

Aqueles companheiros que desejarem se sindicalizar têm 
agora mais um meio ágil e seguro: a página do SINTUFRJ na 
internet (www.sintufrj.ogr.br). 

Como fazer – Logo na abertura da página (na parte supe-
rior), há uma linha indicando o link em que se deve clicar. Logo, 
abre-se uma fi cha que deverá ser preenchida e enviada conforme 
instruções indicadas no próprio documento.

Integre-se. Participe do dia a dia do seu Sindicato pela ma-
nutenção e ampliação de seus direitos. Filie-se ao SINTUFRJ.

Filiação ao SINTUFRJ também on line

Seminário Estadual sobre Paridade 
A Secretaria da Mulher Trabalhadora da CUT-RJ promove na próxima 

semana, dias 27 e 28 de março, o Seminário Estadual sobre Paridade, no 
qual será discutida a participação igualitária de homens e mulheres nas 
instâncias da CUT. A abertura será às 16h no dia 27. No dia 28, o evento vai 
das 9h às 18h. O evento acontecerá no auditório do Sindicato dos Bancários 
do Rio (Avenida Presidente Vargas, 502, 21º andar). As inscrições podem ser 
feitas por e-mail para virginia@cutrj.org.br ou pelo telefone 2196-6700.

Futebol
Coordenação de Esporte convoca

A Coordenação de Esporte e Lazer, em parceria com a PR-4, convo-
ca os representantes de times de futebol da UFRJ das seguintes unidades: 
Prefeitura, Reitoria/PR-4, CLA, Química, CCS, HU, EEFD, Praia Vermelha, 
Vigilância, Vila Residencial, Museu Nacional e Coppe para a próxima reu-
nião que será realizada no dia  28 de março (quarta-feira), às 14h, na sede 
do SINTUFRJ.

Todos estão convidados para 
a inauguração do Espaço Saúde 
do SINTUFRJ na Praia Vermelha. 
Será no dia 2 de abril, na subsede 
do SINTUFRJ. A partir das 10h, o 
Sindicato vai oferecer a aferição de 
pressão arterial, shiatsu e medição 
de glicemia. Às 14h será iniciada a 
solenidade de inauguração. 

Os enfermeiros que farão a me-
dição da pressão e da glicemia fa-
zem parte da equipa da Caurj, que 
apoia a iniciativa. O shiatsu será 
ministrado pelos fi sioterapeutas do 
Espaço Saúde.

O Espaço vai funcionar na 
Praia Vermelha inicialmente terças 
e quintas-feiras, das 9h às 15h. Mais 
adiante o serviço será expandido: 
funcionará também, segundas, 
quartas e sextas-feiras, neste mes-
mo horário.

Lembramos que o agendamen-
to deverá ser feito pessoalmente ou 
por telefone: 2542 9143, com Kátia.

Inauguração do 
Espaço Saúde do 
SINTUFRJ na PV

A Organização das Nações Uni-
das (ONU) instituiu o dia 21 de 
março como o Dia Internacional 
de Luta pela Eliminação da Dis-
criminação Racial em memória 
ao Massacre de Shaperville. Em 21 
de março de 1960, 20.000 negros 
protestavam contra a lei do passe, 
que os obrigava a portar cartões 
de identifi cação, especifi cando os 
locais por onde podiam circular. 
Isso aconteceu na cidade de Joha-
nesburgo, na África do Sul. Mesmo 
sendo uma manifestação pacífi ca, 
o exército atirou sobre a multidão e 
o saldo da violência foram 69 mor-
tos e 186 feridos. 

O dia 21 de março marca ainda 
outras conquistas da população ne-
gra no mundo: a independência da 
Etiópia, em 1975, e da Namíbia, em 
1990, ambos os países africanos.

No Rio – A data foi come-
morada com atividades culturais 
no Palácio Gustavo Capanema, 
no centro: houve apresentações 
culturais de jongo, afoxé, roda de 

capoeira, comida afro e a lavagem 
da entrada do prédio do palácio 
com água de cheiro preparada por 
baianas.

Saiba mais sobre temas como 
discriminação racial, apartheid, 
valorização do negro no Brasil e 
discriminação no trabalho e na 
profi ssão em http://www.ibge.gov.
br/ibgeteen/datas/discriminacao/
home.html.
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movimento

Durante a greve de 2011, 
na UFRJ, pessoas estranhas à 
categoria se infiltravam nas 
assembleias com o propósi-
to de influir nas decisões dos 
trabalhadores. O fato foi de-
nunciado e a Fasubra cons-
tatou que a prática se repetia 
em todo o país, e fazia parte 
de uma estratégia orquestra-
da nacionalmente por uma 
das forças políticas que com-
põe a direção da Federação. 

Para combater essa práti-
ca criminosa ao movimento 
sindical, a Fasubra adotou 
um conjunto de regras de 
segurança para garantir a 
lisura da escolha dos delega-
dos aos seus fóruns de delibe-
rações. Orientados pela enti-
dade nacional, os sindicatos 
efetivaram as medidas de 
segurança nas assembleias 
que elegeram representantes 
das bases ao XXI Confasubra. 

Na quinta-feira, 21, sob 
o olhar atento do coordena-
dor-geral da Fasubra, Paulo 
Henrique, a diretoria do SIN-
TUFRJ instalou a mesa de as-
sembleia, no auditório Sami-

Assembleia elege 
27 delegados ao Confasubra

A categoria atendeu ao cha-
mado do Sindicato e encheu o 
auditório Samira Mesquita, pré-
dio da Reitoria, para eleger seus 
representantes ao XXI Congresso 
da Fasubra. Com quase 300 pre-
sentes, foram eleitos 27 delega-
dos para o congresso, que será 
realizado de 10 a 15 de abril em 
Poços de Caldas (MG).

Três chapas defenderam suas 
teses para a disputa da categoria. 
A chapa 1 (CSD e independentes) 
obteve 92 votos e teve direito a 11 
delegados. A chapa 2 (Base/ Unidos 
para Lutar) obteve 22 votos e elegeu 
três delegados. A chapa 3 (Coletivo 
Tribo) obteve 105 votos, tendo direi-
to a 13 delegados.

Defesas
Cada chapa teve direito a 15 

minutos para apresentar suas ideias 
e propostas. As defesas foram na or-
dem numérica, tendo as chapas 2 e 
3 dividido suas apresentações.

Com um discurso de união 
e defesa dos interesses da catego-
ria, a chapa 1 quer realizar um 
debate nesse congresso para que 
o movimento saia fortalecido e 
organizado. A chapa defende que 
os trabalhadores não se coloquem 
na defensiva. Busquem avançar. E 
na Fasubra, a chapa pretende que 
se supere a luta interna para que a 
Federação volte a ser protagonista 
das lutas à frente dos SPFs. A chapa 
colocou como propostas específicas 
a luta pela ascensão funcional e o 
cargo único. 

A chapa quer da nova direção 
da Fasubra uma discussão com 
a base da categoria para realizar 
uma política para todos os técni-
cos-administrativos voltada para 
suas necessidades reais, e não 
voltada para interesses partidá-
rios e de coletivos que dividiram a 
direção e determinaram as ações 
da Federação até agora. Para isso, 
a nova direção deve ter um plano 
de lutas que unifique a categoria. 
A chapa defendeu também a bus-
ca de aliados e deu o exemplo da 
luta dos vigilantes na UFRJ que 
redundou na decisão do Consuni 
pela reabertura de concurso pú-
blico para esse cargo.

A chapa 2 centrou seus argu-
mentos na importância da luta 
contra o capital nesse momento 
de crise mundial, crise esta que 
tem como consequência o arro-
cho salarial dos trabalhadores 
e a retirada de direitos sociais. 
Afirmou que o governo Dilma 
caminha na política de preven-
ção,  e, para não perder os finan-
ciadores de sua campanha lança 
medidas para garantir o superá-
vit primário e avaliza a crimina-
lização dos movimentos sociais. 

Para a chapa, o governo 
Dilma virou sinônimo de ar-
rocho salarial, privatização, 
criminalização das lutas e cor-
rupção. E defendeu a indepen-
dência dos governos, acusando 
a CUT e a Fasubra de atrela-
mento à política governamen-
tal e conclamando a luta geral 
da classe trabalhadora. Em 
relação à Fasubra, criticou as 
correntes existentes na direção 
do movimento que fragilizaram 
a Federação e defendeu a cons-
trução de um grande plano de 
lutas geral.

A chapa 3 enalteceu a histó-
ria de luta dos independentes e a  
atuação do Coletivo Tribo. Este co-
letivo coloca-se como suprapartidá-
rio e defende atuação diferenciada 
na UFRJ, com ações e não apenas 
discursos inflamados. E fez a defesa 
da Federação e do plano de carreira 
atualmente em vigor, o PCCTAE. 
Mas não deixou de chamar a aten-
ção a uma autocrítica para os erros 
cometidos pela direção da Fasubra 
e pelo movimento. 

A chapa defendeu a aposta na 
negociação com o governo, um 
plano de cargos que atenda a to-
dos os técnicos-administrativos e 
um plano de lutas. A chapa falou 
aos funcionários mais novos, con-
vidando-os a se informar e parti-
cipar do movimento. E criticou os 
que na Fasubra se colocam como 
“esquerda radical”, mas não tra-
balham para os interesses da cate-
goria e só se dedicam a construir 
um plano de guerra para derrubar 
outras forças políticas que não 
pensam iguais, e assim fragilizar 
a Federação. 

Nossa Opinião
Esta é uma história triste

ra Mesquita, seguindo à risca 
as providências de segurança 
recomendadas pela Federação: 
conferência da listagem de 
votantes enviada pela PR-4 e 
checagem da lista de presença 
e dos envelopes lacrados con-
tendo os crachás. 

Ao identificar a presença 
de estranhos no auditório, di-
retores do SINTUFRJ com a 
representação da Fasubra e de 
integrantes da categoria na 
base reforçaram a fiscalização 
do processo de votação. Dezes-
seis crachás foram recolhidos 
de pessoas que não pertenciam 
à categoria.

Três pessoas foram denun-
ciadas no momento em que de-
positavam seus votos na urna 
da chapa 1. O fato foi conside-
rado estranho, porque os falsos 
técnicos-administrativos em 
educação da UFRJ poderiam 
ter sido apontados ao plenário 
durante a apresentação das 
teses, já que eles  estiveram o 
tempo todo ao lado dos inte-
grantes da outra chapa e que 
somente decidiram denunciá-
los quando estes declararam 

o voto. Numa clara intenção 
de acusar a  chapa 1, que ti-
nha como participantes diri-
gentes do SINTUFRJ, de estar 
fraudando a assembleia.      

Cabe lembrar que foi a 
direção do SINTUFRJ que 
acusou o golpe em 2011 e ex-
pôs a corrente política autora 
da falcatrua. Temos fotos das 
pessoas que foram usadas 
para a fraude e vamos apu-
rar os fatos. 

Em mais de 30 anos de 
luta dos técnicos-adminis-
trativos esta é a primeira vez 
que isso ocorre. Pessoas sem 
o menor pudor e decência se 
regozijavam da armadilha 
montada contra a base da 
categoria. Uma gente que, 
por não ter compromisso 
político com o movimento, 
não sabe medir as conse-
quências que esse compor-
tamento indecente pode 
causar aos trabalhadores 
da UFRJ, que sempre foram 
uma referência de combati-
vidade, coragem e dignidade 
para o movimento sindical 
nacional nas Ifes. 

Estranhos no auditório: o coordenador-geral da Fasubra, Paulo Henrique 
recolheu crachás de pessoas que não pertencem à categoria

Foto: Emanuel Marinho
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ESTATUINTE

 “Tenho grande expectativa de 
que talvez com passos diferentes, com 
tempos diferentes o processo da Esta-
tuinte vai chegar a bom termo”, disse 
Adalberto Vieyra, em uma entrevista 
na semana seguinte aos jornais do 
SINTUFRJ e Adufrj, quando fez ques-
tão de registrar seu reconhecimento 
pelo acompanhamento que os dois 
jornais fizeram dos trabalhos iniciais 
da comissão. “Espero que continuem, 
não apenas como forma de informar 
o corpo social da UFRJ acerca do pro-
cesso, mas sobretudo como incentivo 
para que as pessoas participem”, co-
mentou, estendendo o agradecimento 
ao Setor de Comunicação da UFRJ.

O professor listou quatro razões 
para a sua saída da comissão e do 
Consuni: “Nenhuma das quatro ra-
zões isoladas teria motivado minha 
saída da presidência da comissão e 
da representação dos titulares do CCS 
no Consuni. Agora, combinadas, elas 
tornaram absolutamente espontâneo 
o processo de saída”.

A primeira foi por uma questão 
de saúde: desde janeiro o professor 
vinha sofrendo uma complicação 
rara depois de uma cirurgia de 
catarata e, sem poder tratá-la de 
maneira adequada, sofria grande 
desconforto, como por exemplo, ao 
escrever ou estar em ambiente com 
ar condicionado.

Aloísio é o novo presidente da comissão
O Conselho Universitário apro-

vou, no dia 22, a indicação de Aloísio 
Teixeira para substituir Adalberto 
Vieyra na presidência da Comissão 
de Revisão do Estatuto da UFRJ. 

O professor Adalberto Vieyra 
formalizou o pedido de renúncia 
da Comissão e da representação no 
Consuni no dia seguinte à sessão do 
Conselho (dia 8 de março) por ra-
zões que expôs em uma entrevista na 
semana que se seguia (veja matéria 
a seguir). 

O reitor Carlos Levi apresentou 
o nome de Aloísio Teixeira, “am-
plamente reconhecido por sua par-
ticipação na vida institucional da 
universidade”, que aceitou o convite.

“O professor Adalberto fez um 
trabalho maravilhoso. Sempre dá 
o melhor de si. Não deveria sair 
sem que antes fizéssemos uma 
moção de elogio por sua atuação 
na comissão”, disse o conselheiro 
Alcino Camara. Ele saudou a esco-
lha de Aloísio, “nosso antigo reitor, 
que, na verdade já desenvolveu ao 
longo dos anos uma intensa pro-
dução intelectual sobre as mudan-

Aloísio Teixeira é professor de eco-
nomia, e dirigiu a UFRJ por dois man-
datos, de 2003 a 2011. Suas gestões se 
destacaram pelo fortalecimento do 
tecido institucional da universidade. 
Uma das primeiras providências que 

ças na universidade”.
O conselheiro Nilson Theobald 

lembrou que a participação dos 
representantes técnico-adminis-
trativos na comissão foi exemplar. 
“Coloco ainda a importância do 
trabalho do professor Adalberto e 
considero que a sua saída se deve 
a alguns problemas de funcio-
namento da comissão. A simples 
substituição não vai corrigir os 
problemas. É preciso condições de 
trabalho, presença nas reuniões e 
apoio da Reitoria”, disse, elogiando 
a escolha de Aloísio.

O reitor explicou que o calen-
dário proposto para organização 
do Fórum tem que ser revisto e que 
a comissão deve ajustá-lo, “para 
trazer provavelmente na próxima 
reunião”.

Levi comentou que foi difícil 
achar um substituto com as mesmas 
qualidades e compromisso institu-
cional e que Aloísio já vinha condu-
zindo o processo na sua gestão como 
reitor e participando das discussões, 
por isso resolveu fazer o convite, que 
“felizmente foi aceito”. 

O novo presidente adotou nesse sentido foi garantir o 
pleno funcionamento dos órgãos 
colegiados e implantar a Plenária de 
Decanos e Diretores. Também demo-
cratizou a distribuição de recursos, 
adotando o orçamento participativo. 
Lançou e aprovou o Plano de Desen-
volvimento Institucional (PDI), que 
foi a base para o Reuni.  

No CoNsuNi do dia 22, os conselheiros homologaram o nome de Teixeira na comissão

As razões do professor Adalberto
A segunda razão diz respeito ao 

trabalho da comissão, dificultado pelo 
baixo quórum nas reuniões: “Foram 
poucas. E avançamos, procurando 
consensos a partir de posições diver-
gentes. Mas permaneceu uma convic-
ção no fundo de minha consciência 
de que o documento que tentei apre-
sentar na última reunião do Conselho 
não estava espelhando o consenso, 
mas uma aceitação respeitosa por 
parte de colegas que não puderam 
comparecer”.

O professor citou, especificamen-
te, a forma de escolha dos compo-
nentes do fórum. Disse que os repre-
sentantes técnico-administrativos na 
comissão, Vera Barradas e Roberto 
Sarti, foram “muito aglutinadores 
em momentos em que não havia 
convergência”. 

A terceira razão apontada por 
Adalberto teve, somada às outras, 
importância fundamental: ela sur-
giu nos momentos que envolveram 
a apresentação da proposta no dia 8, 
no Consuni: “Primeiro, o simbolismo 
que teve, até pelo impacto no calendá-
rio da Estatuinte, o fato de ter começa-
do a discussão com o ponto entrando 
em pauta às 13h40 (a 20 minutos do 
fim da prorrogação da sessão). Por-
tanto, revelando que talvez a atenção 
desta universidade esteja espremida 
por um dia a dia conturbado. E foram 

20 minutos, entretanto, profunda-
mente esclarecedores”, contou.

Referindo-se aos comentários dos 
colegas, explicou que “como numa 
revelação, me pareceu que, através 
de um túnel do tempo, voltaram com 
uma forma incrível questões que a 
meu ver foram responsáveis pelo fra-
casso da Estatuinte de 1992”.

Questões de poder
Ele referiu-se a questões de poder 

que a seu ver “retornaram com uma 
força incrível logo nas primeiras in-
tervenções”, comentou, explicando 
que questionaram a composição dos 
colegiados, peso dos centros, compo-
sição da Estatuinte. “Mas começou a 
ser discutido que o peso do Consuni ti-
nha que ser maior que o do CEG e do 
CPEG e começaram a ser feitas ilações 
nestes 20 minutos e perguntas surgi-
ram da plateia, demonstrando mais 
uma vez as preocupação do dia a dia 
talvez tenham impedido a leitura do 
documento. Talvez por isso tenham se 
surpreendido com algumas questões, 
por exemplo, o tamanho da Estatuin-
te”, segundo ele uma forma de garan-
tir uma representação de massas. Al-
guns queriam também que se voltasse 
atrás na questão da paridade: “Uma 
vez que estávamos num processo de 
discussão, a paridade não era um 
empecilho, não será um empecilho, 

muito pelo contrário, mais um desa-
fio para discussão de assuntos diferen-
tes a partir de momentos e inserções 
diferentes dentro da universidade”.

Ele resume: “Então, para além 
do calendário comprometido, com 
a consciência de que seria necessário 
um esforço hercúleo de argumen-
tação, de novos escritos, de novas 
redações de texto, de novas reuniões 
infindáveis, resolvi: realmente não 
sou a pessoa que está demonstrando 
que tem capacidade para exorcizar 
os fantasmas que apareceram nesse 
dia com clareza. As pessoas eram di-
ferentes, mas as palavras exatamente 
as mesmas”.

O quarto motivo está relacionado 
com sua carreira, “em que o tempo 
se encurta pela frente, estou entrando 
nos últimos anos da compulsória” 
(ele se aposenta em 2014).

 O professor explicou por que a 
saída da presidência da comissão 
implicou a renúncia a representação 
dos professores titulares no Conselho 
Universitário: “Me afastando de um 
projeto no qual eu tinha depositado 
esperança de poder contribuir, pois 
não encontro mais motivações ou 
razões para continuar representando 
meus pares no Conselho Universitário 
por mais rica, interessante e instrutiva 
que seja a participação num colegia-
do como Consuni”.

Ele reiterou seu apoio à gestão de 
Levi e disse que a decisão de convocar 
Aloísio Teixeira foi sábia: “Certamente 
terá condições de superar as dificul-
dades que percebi e que talvez não 
tivesse condições de enfrentar adequa-
damente. Confio que talvez num pro-
cesso mais demorado, num caminho 
diferente rediscutindo outros pontos, 
finalmente tenhamos um estatuto 
que seja capaz de permitir que UFRJ 
faça uma leitura da contemporanei-
dade”.

Quanto a Aloísio ter que enfrentar 
questões de fantasmas do passado, 
Vieyra lembrou que o ex-reitor está 
“temperado por oito anos nos quais 
enfrentou estas questões de poder 
com habilidade, paciência, elegância 
e muito talento político”. E faz votos 
de que o professor tenha o mesmo su-
cesso que teve nos oito anos à frente 
da UFRJ.

Adalberto Vieyra

Fotos: Emanuel Marinho
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escândalo

A decisão foi tomada durante 
seminário dos trabalhadores para 
identificar problemas de funciona-
mento, sugerir treinamento, cons-
truir planejamento para melhorar a 
gestão de pessoas e propor soluções.  
Os trabalhadores querem que o di-
retor Edmilson Migowski convoque 
a comunidade e se explique publi-
camente, pois franqueou o hospital 

UFRJ repudia suspeição sobre corpo social

A UFRJ se manifestou ofi-
cialmente contra a tentativa 
de associar seus servidores à 
corrupção e contra a simulação 
que induziu a conclusões de que 
a instituição adotava tais práti-
cas. Para a maior universidade 
federal do país, a solução para a 
corrupção – na qual a iniciati-
va privada se locupleta – passa 
pelo fim da terceirização e pela 
abertura de concursos públicos.  
A moção de repúdio, proposta 
pela bancada técnico-adminis-
trativa, foi aprovada na sessão 
do Conselho Universitário de 22 
de março.

O debate foi motivado pela 
repercussão da reportagem do 
programa Fantástico de 18 de 
março – na qual um repórter se 
passou por gestor de compras 
do Instituto de Puericultura 
e Pediatria Martagão Gestei-
ra (IPPMG) para desmascarar 
empresas envolvidas em licita-
ções fraudulentas. Já na abertu-
ra da sessão, o reitor Carlos Levi 
leu nota de esclarecimento à 
comunidade da UFRJ afirman-
do que a forma adotada para 
denunciar as empresas corrup-
tas resultou em graves prejuízos 
para a imagem da UFRJ e do se-
tor público. 

“A preocupação do reitor foi ten-
tar proteger a imagem da universi-
dade e principalmente dos servidores 
que estariam diretamente envolvidos 
na questão”, anunciou Carlos Levi. 
Ele informou que não foi consultado 
sobre a utilização das dependências 
e dos nomes do IPPMG e da UFRJ, 
sendo a iniciativa de exclusiva res-
ponsabilidade de seu diretor Edmilson 
Migowski. Na nota, o reitor informou 
ainda que a universidade nunca 
manteve qualquer relação contratual 
com três das empresas citadas na re-
portagem. E esclareceu ainda a dina-
mização das iniciativas tomadas para 
mostrar a transparência da instituição 
nas licitações e contratos, e dinamizar 
a gestão. 

Segundo a pró-reitora de Gestão e 
Governança (PR-6), Araceli Ferreira, 
a UFRJ tem uma página com todos os 
contratos originais digitalizados, com 
preços e assinaturas. E a Pró-Reitoria 
apresenta também todas as multas e 
penalizações aplicadas pela UFRJ às 
empresas. A professora se solidarizou 
com os servidores e defendeu o traba-
lho de toda a equipe. Além dela, ou-
tros conselheiros repudiaram a forma 
como foi tratado o assunto, expondo a 
universidade e os servidores.

A representante da bancada 
técnico-administrativa, Neuza Luzia, 
foi a voz da indignação dos servidores. 
Segundo ela, há um sentimento de 
constrangimento e de vergonha, afi-
nal a pecha de corrupto recaiu sobre 
o funcionário da universidade. E co-
locou para o conselho a necessidade 
de posicionamento contrário e em de-
fesa da integridade do corpo técnico-
administrativo. “O que foi mostrado 
não é a prática de compras no IPPMG 
e na UFRJ há anos, por isso temos 
autoridade para dizer que nossos fun-
cionários têm lisura”, argumentou. 
Ela propôs então moção de repúdio 
com posição declarada sobre o fim da 
terceirização e a abertura de concurso 
público como solução definitiva.

Moção: Consuni apresenta como solução fim 
da terceirização e abertura de concurso

“O fato ajuda a 

defender a iniciativa 

privada aqui dentro 

e a entrada da 

EBSERH. Isso é 

de um oportunismo 

sem precedentes. O 

conselho tem de se 

posicionar, repudiando 

a corrupção, exigindo 

a apuração dos 

fatos, defendendo 

seus funcionários e 

esclarecendo como 

funciona nosso 

sistema de compras. 

É levantar o desafio 

de que a solução 

é terminar com a 

terceirização e abrir 

concurso público.” 

Neuza Luzia, bancada 

técnico-administrativa

 “Na PR-6 sou a única 
professora e tenho 
absoluta tranquilidade 
de que todos os 
contratos que a UFRJ 
tem, todos foram 
feitos com lisura, com 
todos os trâmites 
legais e sem nenhum 
problema”. Araceli 
Ferreira, pró-reitora de 
Gestão e Governança

Resguardar a 
universidade e 
seus servidoresA Moção de repúdio, proposta pela bancada técnico-administrativa, foi aprovada na 

sessão do Conselho Universitário de 22 de março

“O Consuni compartilha dos 
legítimos sentimentos de repulsa 
em relação às práticas de corrup-
ção denunciadas pela imprensa. E 
apoia todas as iniciativas da Rei-
toria de mostrar de forma trans-
parente os processos licitatórios 
e contratuais desta universidade, 
como já é prática corrente, insti-
tucionalizada pela Administração 
Central. Pois os contratos firmados 

pela UFRJ se regem pelos princípios 
constitucionais da Administração 
Pública. E estão submetidos a aná-
lise e aprovação dos órgãos de con-
trole interno e externo.

O caráter de simulação apre-
sentado na reportagem induz a 
conclusões generalizadas, levando 
a acreditar que aquelas são práticas 
correntes e contumazes do IPPMG 
ou da UFRJ como um todo, colo-

cando como um sob suspeição todo 
o corpo de servidores desta univer-
sidade.

O Consuni repudia, portanto, 
qualquer tentativa de associar seu 
corpo técnico-administrativo a es-
tas práticas escusas, e reafirma que 
o fim do processo de terceirização 
dos serviços de infraestrutura com 
abertura de concursos públicos é o 
caminho para a solução final des-

Indignação no IPPMG: trabalhadores cobram posição de Migowski
sem avisar a Decania, a Reitoria, e 
acabou expondo os servidores. Para 
os trabalhadores, acabou também 
colocando a população contra o ser-
viço público e seus servidores.  

“Estamos revoltados. Em ne-
nhum momento ele esclareceu que 
nos hospitais da UFRJ tal prática 
não existe. O que houve foi uma 
simulação e ele só cedeu o espaço. 

Ele terá de convocar a comunidade 
e se explicar. Ele tomou uma decisão 
pessoal sem consultar seus pares e a 
comunidade. Lançou uma situação 
que criou constrangimento aos fun-
cionários e terá de dizer e esclarecer 
se confia nos seus trabalhadores e 
na suas chefias”, informou Marcílio 
Lourenço, funcionário do setor de 
compras do IPPMG.

Fotos: Emanuel Marinho
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movimento

A Fasubra divulgou seu relato 
sobre as reuniões entre as enti-
dades que compõem o Fórum de 
Entidades dos Servidores Públicos 
Federais, como a Fasubra, e o Mi-
nistério do Planejamento dias 14 
e 15 para tratar de política salarial 
e de benefícios. 

O percentual de reajuste emer-
gencial reivindicado pelo funcio-
nalismo na Campanha Salarial 
Unificada, de 22,58%, apresentado 
ao secretário de Relações do 
Trabalho, Sérgio Mendonça, foi 
rechaçado.

O número, calculado pelo 
Dieese, corresponde ao acumula-
do do Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor compreendido 
entre maio de 2010 e fevereiro 
de 2012, acrescido da variação 
do Produto Interno Bruto do 
mesmo período.

O governo não aceitou, tam-
bém, o prazo de 31 de março para 
apresentar contraproposta concreta 
sobre a reposição das perdas, pois  
trabalha com prazo-limite maior: 
de 31 de agosto – data de envio 
da Lei Orçamentária Anual para o 
Congresso Nacional. 

Também foi descartada a 
possibilidade de reajuste linear 
para a totalidade das categorias 
sob o argumento de que a Admi-
nistração Pública vai atuar no 

sentido de reduzir as distorções 
salariais.

O secretário explicou para os 
assessores de comunicação dos 
sindicatos que há uma “expectativa 
do governo de que se construa uma 
proposta de reajuste com vistas não 
para esse ano, mas para 2013 ou 
2014”. E afirmou que a hipótese de 
garantir ganho para as categorias 
a partir dos benefícios não está 
totalmente descartada, mas voltou 
a enfatizar que “tudo depende 
do andamento das negociações 
com o conjunto dos servidores”. 
Mendonça disse ainda que a greve 
é um instrumento legítimo, “mas 
que o governo aposta no diálogo”.

MPOG rechaça reajuste emergencial Saúde do trabalhador

Comitê Técnico Acadêmico

Sindicato e DVST concluem 
regulamento das Cissps

Dirigentes do SINTUFRJ se 
reuniram mais uma vez com a 
direção da Divisão de Saúde do 
Trabalhador (DVST), na última 
semana, para dar prosseguimento 
à elaboração conjunta do regula-
mento das Comissões Internas de 
Saúde do Servidor Público da UFRJ 
(Cissips). 

Com o auxílio do técnico em 
saúde do trabalhador, Huascar 
Costa Filho, o SINTUFRJ preparou 
uma proposta de texto que tem 
servido de base às discussões do 
documento. A preocupação do 
Sindicato é garantir que o regula-
mento das Cissips assegure de fato 

à categoria condições adequadas 
de trabalho.

“A proposta do SINTUFRJ é 
ousada, porque busca ampliar e 
garantir direitos aos trabalhadores 
da universidade que possibilitem 
modificar a atual cultura em 
relação à saúde do trabalhador 
atualmente praticada pela UFRJ”, 
disse Huascar.

A previsão é que nesta semana 
seja concluída a redação do regula-
mento a ser enviado à Pró-Reitoria 
de Pessoal. Depois de aprovado pelo 
pró-reitor Roberto Gambine e sua 
equipe, o texto segue para aprecia-
ção do Conselho Universitário.         

O SINTUFRJ participa do Comitê Técnico Acadêmico instituído 
para acompanhar a implantação na UFRJ do Subsistema Integrado 
de Atenção à Saúde do Servidor (Siass). Cada representação tem 
três efetivos com suplentes. O Centro de Ciências Matemáticas e da 
Natureza (CCMN) vai ser o piloto da universidade como Unidade de 
Inovação Social em Saúde do Trabalhador.  

Campanha salarial segue em frente
As lições do ano passado demonstraram que sem unidade nenhuma categoria vai 

longe. Nas universidades vivemos a experiência amarga, em meio a disputas fratricidas, 
e mesmo com todo alerta dado, de mais um ano sem reajuste. 

Mas na campanha salarial dos servidores de 2012 parece que os trabalhadores do serviço 
público aprenderam a lição. 

Desde fevereiro, com a conformação do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos 
Federais, que reúne mais de 30 entidades, entre elas a Fasubra, as categorias vêm organizando, 
unidas, suas manifestações e integrando as negociações com o Ministério do Planejamento.

Depois do ato nacional no dia 15 em diversas capitais do pais, o Fórum agora parte 
para a marcha em Brasília, no dia 28, em mais um dia de mobilização e luta, para 

pressionar o governo em torno das seguintes reivindicações: 
- definição da data-base para 1º de maio;
- política salarial permanente com reposição inflacionária, valorização do salário-base 

e incorporação das gratificações; 
- cumprimento, por parte do governo, dos acordos e protocolos de intenções firmados;
-  contra qualquer reforma que retire direitos dos trabalhadores; 
- retirada de Projetos de Lei e Medidas Provisórias contrárias aos interesses do funcio-

nalismo da pauta do Congresso Nacional; 
- paridade e integralidade entre ativos, aposentados e pensionistas; e
- reajuste dos benefícios.

A Fasubra é uma das dezenas de 
integrantes do Fórum de Entidades dos 
Servidores Públicos Federais unidas na 
campanha salarial 2012. No entanto, 
muitas das entidades de base da Fe-

deração estão em meio ao processo de 
escolha de delegados ao Confasubra em 
suas assembleias locais e não poderão 
participar da marcha. Esse é o nosso 
caso, que, nessa semana temos duas 

assembleias importantes: a do Polo de 
Xerém, no dia 27, e a do Campus Macaé, 
no dia 28.

Mas o SINTUFRJ, que aposta na unidade 
e participa do Fórum dos Servidores, foi uma 

das entidades que marcaram presença no ato 
público no Centro, dia 15, na Cinelândia, dia 
nacional de luta e que colocou a campanha 
salarial nas ruas. Nos próximos passos da 
luta, estaremos lá.

SINTUFRJ engajado na campanha
Foto: Nado Neves

Foto: Fasubra
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artigo

A Federação de Sindicatos de 
Trabalhadores das Universidades 
Brasileiras (Fasubra) deu início 
à campanha salarial unificada 
de 2012. No ano de 2011, depois 
de praticamente três anos sem 
nenhuma greve ou paralisação, 
vivemos nas Universidades Fe-
derais uma Greve Nacional que 
interrompeu por cerca de 90 
dias as atividades dos servidores 
técnicos-administrativos e que 
teve como bandeira principal o 
reajuste salarial. Fato que nos 
obriga a uma reflexão sobre suas 
causas e seus desdobramentos.

Não pretendo fazer uma ava-
liação do movimento grevista, 
porém para aqueles que estão 
ocupando funções de gestão na 
administração universitária é 
imperioso analisar as razões do 
movimento e seu impacto sobre 
a Instituição.

Nos anos 90, o período do 
governo FHC foi marcado pela 
política de confrontação, levando 
a um cenário de conflitos quase 
que permanente, com greves regu-
lares e interrupção recorrente  dos 
serviços prestados à população. 

Já no governo Lula, o estabe-
lecimento da Mesa Nacional de 
Negociação Permanente criou um 
novo paradigma, onde foi possível 
estabelecer um canal de debate 
entre as demandas dos servidores 
e os limites orçamentários e fiscais 
do governo. Contudo, pôde, essen-
cialmente, inaugurar a prática de 
se enfrentar as divergências na 
perspectiva de uma solução pactu-
ada, diferente do período anterior, 
onde a greve era o pré-requisito 
para se romper a intransigência 
governamental.

De fato, as negociações das 
carreiras em separado, com seus 
respectivos ministérios, ainda 
que com acompanhamento do 
Ministério do Planejamento, 
obtiveram melhores resultados. 
Esse processo de negociações 
específicas culminou com a rees-
truturação de diversas carreiras,  
materializado, em parte, na Lei n° 
11.784, que depois de quase uma 
década permitiu o alcance de um 
conjunto de reivindicações, com 
vistas ao resgate da malha salarial 
dos servidores durante os anos de 
2008, 2009 e 2010. 

Paralelamente, no último 
período, as universidades federais 
vivenciaram uma realidade de 
extraordinária expansão com a 
criação de novos campi, cursos, 
ampliação de ofertas de vagas, 
cursos noturnos, entre tantas ou-
tras iniciativas. Esse crescimento 
foi acompanhado pela entrada 

É decisiva para as Universidades Federais 

Esse crescimento 
institucional não 
trouxe em seu 
bojo uma política 
salarial consistente 
para seus 
docentes e técnico-
administrativos”.

“A carreira dos 
técnico-
administrativos 
em educação das 
universidades 
ocupa patamares 
inferiores dentre a 
remuneração das 
diferentes carreiras 
que compõem a 
Administração 
Pública Federal”

“Quem terá a 
legitimidade para 
definir as questões 
fundamentais na 
relação governo e 
servidores?”

uma política de valorização salarial de seus servidores

O Ministério do Planejamento apresentou no dia 7 de março, o novo secretário de Recursos 
Humanos Sérgio Mendonça, às instituições que compõem o Fórum Nacional de Entidades 
dos Servidores Públicos Federais, entre elas, a Fasubra.

de novos servidores docentes e 
técnicos-administrativos, mu-
dando a cara das instituições e 
atraindo para seu interior jovens 
quadros com a perspectiva de 
construção da vida profissional e 
de sua carreira na Administração 
Pública.

A política de reestruturação 
e expansão do ensino superior 
tem trazido resultados positivos 
e significativos como uma das 
políticas públicas definidas pelo 
Governo Federal.

Contraditoriamente, esse cres-
cimento institucional não trouxe 
em seu bojo uma política salarial 
consistente para seus docentes e 
técnicos-administrativos, legiti-
mamente esperada por aqueles 
que entendem que esses resultados 
só serão conquistados, manti-
dos e ampliados se for possível 
para as universidades atraírem 
e manterem quadros com alta 
qualificação e remuneração cor-
respondente. 

Em instituições como a UFRJ 
o que faz a diferença são seus 
quadros docentes e técnico-
administrativos, o resultado de 
suas qualidades, competências, 
dedicação e compromisso nas 
diferentes áreas do ensino, da 
pesquisa e da cultura. Um cenário 
sem a perspectiva real de uma 
política salarial consistente já está 
acarretando para as universidades 
o esvaziamento qualitativo e a 
saída de seus principais quadros  
ou ainda, o que me parece pior, 
no desestímulo, na acomoda-
ção e, consequentemente, no 
descompromisso daqueles que 
ali permanecerem. Na maior 

universidade federal do país, de 
2009 a 2011 foram chamados 
cerca de 800 servidores técnico- 
administrativos para vagas abertas 
em concurso, porém, desse total e 
depois de empossados, em torno 
de 300 pediram exoneração, e das 
vagas abertas por essas vacâncias, 
180 candidatos não comparece-

ram para ocupar essas vagas por 
desistência ao concurso da nossa 
universidade.

São números que impressio-
nam e nos levam a analisá-los.

A carreira dos técnicos ad-
ministrativos em educação das 
universidades ocupa patamares 
inferiores dentre a remuneração 
das diferentes carreiras que com-
põem a Administração Pública 
Federal, sendo que em alguns 
casos o teto da remuneração da 
classe E, onde estão os servidores 
de nível superior, equivale à da 
classe intermediária de outra 
carreira.

Essas disparidades, combina-
das com a realidade de ofertas de 
concurso para diversas áreas do 
serviço público, fazem com que 
muitos dos novos servidores sejam 
atraídos por outras perspectivas,  e 
o concurso da universidade acaba 
servindo como titulação na dispu-
ta por um futuro posto.

Se a intenção é atender à de-
manda pela expansão do ensino 
superior no país, com  investimen-
tos orçamentários e de pessoal, me 
parece um contrassenso que essas 
ações não estejam acompanhadas 
de uma política de organização de 
carreira e remuneração que venha 
fixar e permitir o desenvolvimento 
ao longo da vida profissional dos 
seus docentes e técnicos admi-
nistrativos.

Recentemente, através do 
Decreto nº 7.674/2012, o Governo 
Federal criou o Subsistema de 
Relações de Trabalho no Serviço 
Público Federal. A definição do 
novo secretário de Relações de 
Trabalho (SRT), SÉRGIO MEN-

DONÇA, foi bem recebida pelas 
entidades e pelos gestores. Sérgio 
Mendonça já ocupou a função de 
Secretário de Recursos Humanos 
e conseguiu estabelecer as bases 
que permitiram a criação da Mesa 
Nacional de Negociação.

À primeira vista, indica a in-
tenção da retomada efetiva do pro-
cesso de negociação entre governo 
e servidores, porém, curiosamente, 
foi criada também a Secretaria de 
Gestão Pública (Segp) por meio 
do Decreto nº 7.675/2012, que 
é o resultado da fusão entre a 
Secretaria de Gestão (Seges) e a 
Secretaria de Recursos Humanos 
(SRH), que conta com estrutura 
administrativa superior a SRT e 
engloba os temas essenciais da 
pauta dos servidores, como carrei-
ra, desempenho e remuneração.

Ficam, então, algumas per-
guntas: 

• Quem terá a legitimidade 
para definir as questões funda-
mentais na relação governo e 
servidores?

• As demandas e reivindica-
ções serão tratadas como itens de 
gestão, restritos à análise admi-
nistrativa?

• A SRT estará dotada de 
competência para propor, pactuar 
e estabelecer políticas voltadas 
para os servidores?

Assim, é essencial que o Gover-
no Federal recupere sua capacida-
de de articulação e interlocução 
com os servidores, em especial 
das universidades, pelo motivos 
demonstrados ao longo deste ar-
tigo, apontando para um processo 
de debate e pactuação negociada, 
com o compromisso de construir 
uma política salarial de curto, mé-
dio e longo prazos, principalmente 
pela compreensão da necessidade 
de oferecer as universidades fede-
rais quadros qualificados e devida-
mente remunerados, na garantia 
do retorno às expectativas que a 
sociedade nutre frente ao ensino 
superior de nosso país. 

Roberto Gambine
Pró-reitor de Pessoal-UFRJ
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Os organizadores da Cúpula 
dos Povos internacionais se reuni-
ram no dia 19, no Colégio Assun-
ção, no Rio de Janeiro, para deba-
ter as metas da Rio+20, como os 
modelos de desenvolvimento pro-
postos, o conceito de “economia 
verde”, além de  propor soluções 
alternativas para um mundo mais 
sustentável. A mesa de entrevista-
dos foi composta por diversas li-
deranças de organizações sociais 
– membros do Comitê Facilitador 
da Sociedade Civil Brasileira para 
a Rio+20.

Na coletiva, entres os assuntos 
estava a Cúpula dos Povos, reu-
nião de ONGs e representantes da 
sociedade civil que ocorrerá entre 
os dias 13 e 22 de junho, em pa-
ralelo com a conferência da ONU 
Rio+20.  

São esperados alguns milhares 
de representantes de diferentes en-
tidades e movimentos sociais que 
vão discutir a mercantilização de 
recursos naturais, e em especial a 

emissão de crédito de carbono.
Conforme divulgado no site da 

Cúpula dos Povos, a ativista Gra-
ciela Rodríguez, membro da Ar-
ticulação de Mulheres Brasileiras 
(AMB), declarou que “Enquanto a 
Rio+20 oficial articula com gran-
des empresas e multinacionais ‘o 
futuro que queremos’, a Cúpula 
dos Povos critica essas propostas, 
porque sabemos exatamente o que 
precisamos. E não é esse futuro 
que eles estão propondo. A Rio+20 
será uma feira de decisões de ne-
gócios. A Cúpula, um espaço de-
mocrático para propor alternati-
vas verdadeiramente sustentáveis,  
além de deixar um legado para a 
população local e levar algumas 
dessas melhores práticas para co-
munidades de algumas favelas”.

Os organizadores querem con-
centrar as atividades no Flamen-
go, rementendo ao movimento da 
Rio 92, quando o parque tornou-
se o símbolo da conferência.

Após a coletiva, na segunda-

feira 19, o prefeito Eduardo Paes se 
dispôs a procurar alojamentos em 
prédios públicos próximos à área 
para abrigar dez mil participantes. 
Outras dez mil pessoas ficarão em 
hotéis ou serão hospedadas em 
casa de voluntários.

Conforme Fátima Mello, re-
presentante do Comitê Facilitador 
da Sociedade Civil para a Rio+20, 

a Cúpula deverá receber diversos 
grupos de indígenas, camponeses, 
quilombolas, e por isso é impor-
tante que fiquem alojados em um 
local próximo às atividades.

Passeata  - Para conscientizar 
a população e divulgar essa cú-
pula “independente e alternativa 
à dominada pela ditadura dos 
mercados organizada pela ONU”, 

os organizadores da Cúpula con-
vocaram a sociedade para uma 
passeata no domingo, 25, no Rio, 
às 14, partindo do Morro do Can-
tagalo até a orla, para estimular 
a participação civil no evento al-
ternativo ao da ONU, em junho. A 
programação incluiu oficinas no 
Arpoador de agroecologia e arte 
com lixo e uma feira de trocas. 

A Cúpula dos Povos e a Rio+20

Estudo realizado pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) para verificar se a economia 
brasileira encontra-se atualmente 
em pleno emprego mostra que a 
taxa de atividade no país (razão 
entre o PEA – população economi-
camente ativa – e a em idade ativa, 
ou conjunto de todas as pessoas 
aptas a exercer uma atividade) 
vem oscilando ao longo do tempo.

Essa situação é característica 
de uma economia como a nossa, 
em que a entrada e saída de mão 
de obra no mercado de trabalho 
é altamente potencializada pela 
oscilação do ciclo econômico, 
uma vez que o sistema de seguro-
desemprego é restrito e devido 
também ao fato de que elevado 
número de famílias conta com 

rendimentos que permitem apenas 
a sobrevivência de seus membros.   

Nos países desenvolvidos a rea-
lidade é diferente da nossa, pois o 
mercado de trabalho é homogêneo, 
enquanto no Brasil é heterogêneo: 
convivem empresas com diferentes 
níveis de produtividade e diversos 
graus de desenvolvimento tecnoló-
gico. Isso resulta no enorme contin-
gente de mão de obra atuando na 
informalidade, tanto nos grandes 
centros como também nas cidades 
médicas e pequenas.   

Convivem lado a lado, no Bra-
sil, empregos informais, mercado 
de trabalho legalizado (traba-
lhador com carteira assinada) e 
diversas modalidades de ocupação 
precária ou de diversos motivos 
para o chamado desemprego oculto 

pelo desalento. Pesquisadores tra-
dicionais classificam esse tipo de 
desemprego como uma situação 
de inatividade, embora a pessoa 
classificada nesta situação de fato 
precise de emprego ou pelo menos 
de uma ocupação, podendo even-
tualmente deixar de procurá-la, 
retirando-se temporariamente do 
mercado de trabalho, à espera de 
uma melhor oportunidade futura. 

Taxas
Em janeiro de 2009, quando 

o país vivia fortemente o impacto 
da crise financeira internacional, 
a taxa de desocupação aberta 
era de 8,9%, enquanto a total 
registrava 13,1%. Em dezembro 
de 2010, passados os efeitos da 
crise, o diferencial entre as taxas 

foi reduzido para 2,9%. Segundo 
o Ipea, a queda nas taxas é re-
sultante de um recuo tanto nos 
indicadores ocultos pelo trabalho 
precário quanto pelo desalento, 
o que é compatível com a situ-
ação de maior desenvolvimento 
econômico pelo qual o país vem 
passando. Os ciclos de expansão 
da economia trazem uma me-
lhora na percepção das condições 
do mercado de trabalho, fazendo 
com que o desalento se retraia. A 
queda no desemprego por desa-
lento, num primeiro momento, 
segundo a pesquisa, implica um 
incremento na PEA (população 
economicamente ativa e em 
idade ativa), porque traz de 
volta à ativa um contingente de 
pessoas que, até então, não mais 

procuravaemprego por achar que 
não iria encontrá-lo.

Alguns fatores, no entanto, pro-
vocam essa oscilação no mercado 
de trabalho. O principal deles é em 
função de, no Brasil, não haver 
um sistema de seguro-desemprego 
abrangente para evitar a conhecida 
realidade, segundo a qual uma 
parcela expressiva de trabalhadores 
recorre a estratégias de sobrevivên-
cia diante da falta de dinamismo 
do mercado em gerar postos de 
trabalho que absorvam pessoas 
qualificadas. Para o Ipea, está é a 
razão fundamental para a elevada 
informalidade que ainda perdura 
em todas as regiões do país, com 
diferenças entre elas, embora em 
nenhum caso com pequena parcela 
de trabalhadores nesta situação.

Pesquisa revela a dinâmica 
do mercado de trabalho
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