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A lei antigreve
Por orientação do governo, o ministro do Planejamento, Paulo

Bernardo, e o advogado-geral da União,  José Antônio Toffoli, prepara-
ram um anteprojeto de lei de greve para o funcionalismo público
jamais aplicado a qualquer segmento de categoria profissional no
país, tal a rigidez das regras impostas para deflagração de paralisações,
quanto à punição estabelecida.  Entre as determinações  previstas  está
o desconto, sem negociação, dos dias parados. Para a aprovação da
greve será exigido um quórum mínimo de dois terços da categoria – e
não apenas dos sindicalizados.  PÁGINA 3

• Os trabalhadores da UFRJ
se reúnem em assembléia geral às
10h desta quinta-feira, dia 17 de
maio, no auditório do Quinhen-
tão, no CCS. Na pauta, além de
informes e avaliação da conjuntu-
ra, discussão sobre o indicativo de
greve para o dia 28 de maio e orga-
nização do Dia Nacional de Luta,
no próximo dia 23. Trata-se de uma
vigorosa manifestação unificada
Brasil afora que vai reunir funcio-
nários públicos, trabalhadores do
setor privado, movimento estudan-
til e organizações do movimento
social, como o MST, numa mobi-
lização na defesa de direitos.

• Os funcionários públicos
vão entrar com disposição nesta
luta: o projeto de lei complemen-
tar (PLP 01) encaminhado pelo
governo ao Congresso,  como parte
integrante do PAC , congela os sa-
lários dos servidores por 10 anos.
                                 PÁGINA 3

AMEAÇA. O projeto que institui a Fundação Estatal ameaça os hospitais universitários, que passariam a ser orientados pela lógica
da concorrência com o setor privado. A UFRJ tem uma das maiores redes de hospitais. Mas a falta de recursos degrada a imagem
física de hospitais como o S.Francisco, na Av. Presidente Vargas.Nesta terça, dia 15, manifestação em defesa dos HU’s.PÁGINA 5

ESTA FOTO TEM HISTÓRIA

Miscelânea
Veja o perfil do estudante da UFRJ

Brasil
Estudo prova que déficit da
Previdência é forjado
PÁGINAS 6 E 7

Vida Saudável
Os riscos da obesidade

Mídia
Vito Giannotti discute o papel
da imprensa sindical
PÁGINA 7

Foto: Niko-Maio de 2000

Foto: Niko Júnior

Ilustração: Amaral

MAIO DE 2000. Cerca de três mil trabalhadores da UFRJ ocuparam e fecharam a Linha Vermelha. Manifestação foi na segunda semana de maio de 2000

MOBILIZAÇÃO      Assembléia Geral às 10h, quinta-feira, no Quinhentão – CCS

Manifestações vão agitar
o país no dia 23 de maio
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JÁ DANÇA NA OFICINA DO SINDICATO?

EM QUE HORÁRIO GOSTARIA QUE

FUNCIONASSE A OFICINA DE DANÇA?

QUAL O LOCAL DE SUA PREFERÊNCIA?

SIM NÃO

17h 17h30 18h

ENTREGAR NA SEDE OU SUBSEDES ATÉ DIA 23/05

Fundão Praia Vermelha

Você freqüentou o ensino médio
2004 2005 2006 2007

Todo em escola particular 57,6% 54,7% 56,2% 57,8%

Todo em escola pública 32,9% 33,4% 32,2% 29,8%

O perfil do estudante que ingressou em 2007
Mônica Conde, coordenadora

administrativa da Comissão de
Vestibular, informa que o perfil
social dos 6.602 alunos que in-
gressaram praticamente não se al-
terou em relação ao ano passado.
Grande parte das famílias tem ren-
da abaixo de 10 salários mínimos
(R$3.700). No entanto, a maioria
dos pais (3.330) e mães (3.299)
têm nível superior e trabalham
fora em função que exige tal esco-
laridade (2.470). A grande maio-
ria dos ingressantes (4.268) cur-
sou o ensino médio todo em esco-
la particular, assim como todo o
ensino fundamental (4.423).

Adotar medidas para impedir
que motoristas de coletivos e de car-
ros particulares continuem trafe-
gando em alta velocidade nas prin-
cipais ruas  do campus do Fundão é
a preocupação no momento da Pre-
feitura Universitária. “Instalar par-
dal eletrônico ou construir quebra-
molas?” A decisão de colocar em
prática uma dessas duas alternati-
vas pensadas pelo prefeito Hélio de
Mattos ou qualquer outra que ve-
nha ser  sugerida é do Conselho
Universitário. Mattos informou que
já está encaminhando o problema
para discussão e deliberação desta
instância superior da UFRJ.

Futebol
2007

Todos os representantes das
equipes de futebol estão convo-
cados para participar de uma
reunião sobre o Campeonato
de Futebol 2007, no dia 16 de
maio, às 10h.

Atenção,
vigilantes!

Haverá reunião na próxima
sexta-feira, dia 18 de maio, às
15h, no Espaço Cultural do SIN-
TUFRJ. Estarão em pauta: o Se-
minário Interno da UFRJ, o Se-
minário Nacional de Segurança
e a instalação de um grupo de
trabalho  sobre  segurança.

Enquanto o país tinha a aten-
ção voltada para a visita do Papa, na
noite de 9 de maio os deputados
aprovaram um aumento de 29,81%
nos salários de parlamentares, do
presidente da República, do vice-pre-
sidente e dos ministros. Pelo reajus-

Alta velocidade no Fundão

versitária a preocupação do prefeito
aumentou: “A tendência dos moto-
ristas é correr mais ainda, colocando
suas vidas e de outras pessoas em ris-
co. Por isso vejo como uma necessi-
dade urgente a  colocação em prática
de medidas coercitivas.”

O alerta soou na Prefeitura Uni-
versitária depois do acidente no dia
20 de abril com o ônibus da linha
485 (General Osório-Penha, via Ilha
do Fundão), ferindo 13 pessoas, a
maioria estudantes, funcionários e
professores da Universidade. Segundo
testemunhas, o veículo trafegava em
alta velocidade, tombando ao fazer a
curva na Rua Moniz de Aragão, atrás
do Centro Tecnológico. A empresa
Breda Rio Transporte vai ter que pa-
gar à UFRJ R$ 30 mil pelos prejuízos
causados ao campus. Uma câmara
do sistema de segurança e um pára-
raios foram destruídos.

EDUCAÇÃO –EDUCAÇÃO –EDUCAÇÃO –EDUCAÇÃO –EDUCAÇÃO – Embora defenda

a adoção de dispositivos que obri-
guem os motoristas a respeitar a velo-
cidade permitida dentro do Fundão,
que é 40 km por hora, Hélio de Mat-
tos considera a educação no trânsito
como fundamental. Com a nova pa-
vimentação das pistas da Cidade Uni-

te, deputados e senadores receberão
R$ 16.512, contra os atuais R$ 12.847.
O presidente Lula, que ganha R$
8.885, passará aos R$ 11.420. Já os
ministros e o vice-presidente terão
mensalmente em sua conta R$
10.748, frente aos R$ 8.362.

Parlamentares se dão
aumento

Uma mesa-redonda no auditó-
rio do Instituto de Estudos em Saú-
de Coletiva (Iesc)  às 9h do dia 22 de
maio vai  discutir a organização  da
13ª  Conferência Nacional de Saú-
de. Participam Eduardo Stotz (Ensp/
Fiocruz), Sara Granemann (ESS/

UFRJ) e Maria Inês de Souza Bravo
(ESS/Uerj). O debate vai acontecer
no auditório do Iesc – Praça Jorge
Machado Moreira, 100, ao lado da
Prefeitura Universitária, no Fundão.
Mais informações: (21) 2598-9328,
e-mail: iesc@iesc.ufrj.br.

Conferência de Saúde

Livros mais
baratos

Entre os dias 14 e 18 de maio
será realizada no campus da
Praia Vermelha a III Feira do
Livro das Editoras Universitá-
rias do Rio de Janeiro. Partici-
pam as editoras da UFRJ, Fio-
cruz, UFF, Universidade Federal
Rural (UFRRJ) e Uerj. Os mais
recentes lançamentos, das mais
diversas áreas, e todo o catálo-
go também estarão disponíveis
na feira. Todos os livros estarão
com descontos de 50% e dispo-
níveis ao público em geral. O
SINTUFRJ apóia esta promo-
ção.

No dia 16, durante a Feira,
haverá a apresentação do Coral
do Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas (CCJE), às 12h30. A
Feira será ao lado da piscina. O
campus da Praia Vermelha fica
na Avenida Pasteur, 250, Urca.

Cor ou raça

Branca

Preta

Amarela

Parda

Indígena

2007
57,1%

9,2%

2,2%

24,8%

1,1%

2006
55,4%

9,9%

2,2%

26,7%

1.2%

2005
56,1%

9,1%

2,3%

28,6%

1%

Aviso
A partir do dia 17, quinta-

feira, a  subsede 2 e a Secretaria
do Curso Pré-Vestibular do SIN-
TUFRJ, instaladas no Largo de
São Francisco nº 1, 4º andar, no
prédio do Instituto de Filosofia e
Ciências Sociais, vão funcionar
no horário das 11h30 às 20h30.
A mudança é fruto de reava-
liação da Diretoria, em sua reu-
nião ordinária do dia 2. A revisão
do horário anterior (14h às 22h)
deveu-se, principalmente, ao
comprometimento do horário
ini-cial de atendimento aos sin-
dicalizados das unidades do Cen-
tro da Cidade. A subsede 2 funci-
ona  com uma secretária, que
também atende às necessidades
do Curso Pré-Vestibular. Com o
novo horário, pretende-se dar me-
lhor distribuição das necessida-
des nas duas atividades.
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23 de maio promete ser um dia de manifestações inéditas país afora na defesa de direitos23 de maio promete ser um dia de manifestações inéditas país afora na defesa de direitos23 de maio promete ser um dia de manifestações inéditas país afora na defesa de direitos23 de maio promete ser um dia de manifestações inéditas país afora na defesa de direitos23 de maio promete ser um dia de manifestações inéditas país afora na defesa de direitos

23 de maio: Dia de protestos
Assembléia às 10h desta quinta-feira, dia 17, no CCS, vai discutir indicativo de greve e Dia Nacional de LutaAssembléia às 10h desta quinta-feira, dia 17, no CCS, vai discutir indicativo de greve e Dia Nacional de LutaAssembléia às 10h desta quinta-feira, dia 17, no CCS, vai discutir indicativo de greve e Dia Nacional de LutaAssembléia às 10h desta quinta-feira, dia 17, no CCS, vai discutir indicativo de greve e Dia Nacional de LutaAssembléia às 10h desta quinta-feira, dia 17, no CCS, vai discutir indicativo de greve e Dia Nacional de Luta

A   próxima semana, dia 23, quar-
   ta-feira, Dia Nacional de Luta,
  promete uma mobilização

inédita: trabalhadores dos setores pú-
blico e privado, estudantes, dos movi-
mentos sociais preparam manifesta-
ções em todo o país. Está prevista
uma paralisação nacional contra
o projeto de lei que congela o salá-
rio do funcionalismo e contra  a
Emenda 3, que  precariza as relações
de trabalho.  A defesa da reforma
agrária, da  distribuição de renda e
uma política de desenvolvimento que
responda às necessidades da maioria
do povo brasileiro estão na agenda
do movimento.

A urgência de organizar um mo-
vimento forte para barrar a princi-
pal ameaça aos trabalhadores do ser-
viço público federal – o PLP 01 que
limita as despesas com pessoal e in-
tegra o Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) – é a tarefa do
momento para o setor público. Ou-
tra frente de luta mais específica
para os técnicos-administrativos das
universidades refere-se ao projeto do
governo que pretende transformar
os hospitais universitários em fun-
dação estatal (veja mais informa-
ções, nas páginas seguintes). Para

Delegados sindicais se organizam

Os trabalhadores da UFRJ
realizaram a mais importante
manifestação da campanha sa-
larial em curso em todo o país,
na quinta-feira, dia 12 de maio,
na luta pelos 64% de reposição
salarial – 3 mil manifestantes
ocuparam e fecharam a Linha Ver-
melha, numa demonstração de
força, inédita desde que FHC se
instalou no poder. Esse foi o tex-
to-legenda que complementou a
informação desta foto histórica,
publicada na edição da terceira
semana de maio. Corria o ano

isso, uma série de ações, tanto locais
quanto nacionais, estão articuladas
para a construção da greve, já indi-
cada pela Fasubra para ser deflagra-
da dia 28 de maio.

PANFLETAGEM NAPANFLETAGEM NAPANFLETAGEM NAPANFLETAGEM NAPANFLETAGEM NA
MOBILIZAÇÃOMOBILIZAÇÃOMOBILIZAÇÃOMOBILIZAÇÃOMOBILIZAÇÃO

Esta semana já começa com
mobilização. Nesta terça-feira, 15, é
o Dia Nacional de Luta em Defesa
dos HUs. Pela manhã será feita pan-
fletagem no Hospital Universitário
Clementino Fraga Filho (HUCFF)
para os usuários e recolhimento de
assinaturas em apoio aos hospitais
universitários. À tarde, às 14h, have-
rá reunião no Hospital Universitá-
rio Clementino Fraga Filho com
todos os setores, no anfiteatro 04 E
44. Em pauta: PLP 01, o significado
da proposta do governo e as suas
conseqüências para os HUs e seus
trabalhadores, ações judiciais, dele-
gados sindicais de base.

Para o dia 17, quinta-feira, está
marcada a Assembléia Geral, às 10h,
no auditório do Quinhentão, no
Centro de Ciências da Saúde (CCS)
para avaliar o indicativo e preparar
a organização da paralisação do dia
23, o Dia Nacional de Luta. Hoje, é
o dia de defesa dos HUs.

No último dia 10 de maio
os dirigentes do Sindicato se
reuniram com os delegados sin-
dicais já eleitos nas unidades.
Eles cobraram a imediata ins-
talação do Conselho Sindical
de Base e a construção de uma
agenda fixa paras as reuniões.
Foi decidido então que a próxi-
ma reunião será no dia 24 de
maio, às 14h, e as demais serão
sempre às quartas-feiras, no
mesmo horário.

Os coordenadores de Políti-
cas Sindicais, Manoel Dantas e
Albana Azevedo, explicaram o
momento atual, os desafios co-
locados para a categoria – o
PLP 01 que congela os salários
por dez anos, o projeto que
transforma os HUs em funda-
ções estatais, nova reforma da
Previdência etc. –  e a necessi-

dade de ampliar e melhorar a
organização da categoria com a
fundamental participação dos
delegados sindicais.

A coordenadora de Educação,
Vera Barradas, apresentou uma
proposta de Cursos de Formação,
ainda a ser aprovada na reunião
de Diretoria Executiva do SINTU-
FRJ. O objetivo é fortalecer a re-
presentação dos delegados sindi-
cais e possibilitar a formação de
novos quadros. O PLP 01 e o proje-
to para os HUs foram explicados

pela coordenadora-geral, Ana
Maria Ribeiro, que detalhou o
conteúdo de ambos. Sobre esses
projetos, a coordenadora de Po-
líticas Sociais, Noemi Andrade,
disse que o assunto precisava ser
aprofundado, e propôs como
data o dia 15 de maio.

Estiveram também presen-
tes à reunião os coordenadores
gerais, Marcílio Lourenço e
Francisco de Assis, e a coorde-
nadora de Administração e Fi-
nanças, Nilce da Silva Corrêa.

Dia 15 – Dia Nacional de Luta dos HUs

Dia 17 – Assembléia Geral, às 10h, auditório do Quinhentão
(CCS): informes e avaliação; indicativo de greve para 28 de
maio; organização do Dia Nacional de Luta.

Dia 23 – Dia Nacional de Luta, com paralisação e ato nos esta-
dos e em Brasília.

Dia 24 – Rodada Nacional de Assembléias na base da Fasubra.

REUNIÃO. Encontro dos delegados na semana passada discutiu a mobilização

O governo preparou um an-
teprojeto de lei de greve para o
funcionalismo público jamais
aplicado a qualquer segmen-
to de categoria profissional no
país, tal a rigidez das regras
impostas para a deflagração

de paralisações, quanto para
a punição estabelecida. Com
essa “lei antigreve”, o governo
pretende inibir o movimento
sindical dos servidores públi-
cos e evitar a deflagração da
greve anunciada.

Governo quer lei antigreve

 1   Mesmo quando a Justiça decretar a legalidade da greve, os
trabalhadores terão que repor as horas não trabalhadas até o
limite de 50%.
 2    No caso de a greve ser julgada ilegal, a punição é com o
desconto dos dias parados; e o corte no salário não poderá ser
objeto de negociação entre as partes.
 3  De acordo com o anteprojeto, vai ser necessária a presença de
dois terços estimados da categoria – e não apenas dos sindicali-
zados – para decidir sobre a deflagração da greve.

Ano 2000: trabalhadores da UFRJ fecham a Linha Vermelha
2000. O autor da foto é um fotó-
grafo experiente, Avanir Niko, que
há 30 anos registra as manifesta-
ções políticas do movimento soci-
al e popular. “Naquele momento
o movimento sindical estava mais
forte, na luta contra o governo
FHC”, recorda Niko, que na sua
trajetória profissional por diver-
sos veículos registrou, por exem-
plo, a memorável campanha das
Diretas Já, em 1994 – o movi-
mento que pressionou pelo retor-
no das eleições diretas para presi-
dência da República.

Foto: Niko - maio de 2000
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Foto: Divulgação

MEMÓRIA
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Governo quer hospitais universitários fora do Orçamento e funcionários celetistasGoverno quer hospitais universitários fora do Orçamento e funcionários celetistasGoverno quer hospitais universitários fora do Orçamento e funcionários celetistasGoverno quer hospitais universitários fora do Orçamento e funcionários celetistasGoverno quer hospitais universitários fora do Orçamento e funcionários celetistas

HUs sob ameaça
Fasubra e SINTUFRJ condenam a proposta que põe hospitais na lógica do setor privadoFasubra e SINTUFRJ condenam a proposta que põe hospitais na lógica do setor privadoFasubra e SINTUFRJ condenam a proposta que põe hospitais na lógica do setor privadoFasubra e SINTUFRJ condenam a proposta que põe hospitais na lógica do setor privadoFasubra e SINTUFRJ condenam a proposta que põe hospitais na lógica do setor privado
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Proposta do governo
quer transformar a rede
de hospitais universitá-
rios em fundação esta-
tal. Trata-se de um mo-
delo de gestão que com-
promete o caráter pú-
blico dessas insti-
tuições. Para se ter uma

idéia, pelo projeto os HUs
serão desvinculados das
universidades, ficam
fora dos recursos do
Orçamento da União
(inclusive da verba ne-
cessária para remune-
ração de pessoal) e os
seus funcionários pas-
sam a ser contratados
pela CLT. A proposta po-

lêmica provoca a indig-
nação do movimento
sindical que atua no se-
tor público e da comu-
nidade universitária.
Esta terça-feira, 15 de
maio, foi marcada
como o Dia Nacional
de Luta contra o proje-
to. A luta contra a pro-
posta virou outro foco

da queda de braço en-
tre o movimento e o go-
verno e um dos eixos
das reivindicações da
Fasubra na pauta da
campanha salarial. Um
abaixo-assinado em de-
fesa dos hospitais uni-
versitários já está cir-
culando na UFRJ. Já há
intenção expressa do Mi-

nistério do Planejamen-
to de adoção desse novo
modelo de gestão a para
Saúde, Educação e ou-
tras áreas que o governo
não considera exclusi-
vas de Estado. Os HUs
permaneceriam na Ad-
ministração Pública,
mas com regime jurídi-
co de direito privado.

Para o SINTUFRJ, essas medidas
apontam para o esvaziamento do ser-
viço público federal, a médio e longo
prazo, ameaça a estabilidade no em-
prego e descaracteriza o papel dos
hospitais universitários como institui-
ções vinculadas à educação. “Tudo
que temos em nosso contracheque
foi fruto de muita luta, greves e mobi-
lizações. Sabem que a luta histórica
em defesa da qualificação do servidor
público é fundamental para a presta-
ção de serviços públicos de qualida-
de. Sem estes movimentos, provavel-
mente nossa situação poderia estar
bem pior”, diz a nota da entidade.
Por trás desses projetos está a posição
de que saúde e educação não são
funções do Estado, porque estão aber-
tas ao setor privado e devem estar no

Em 2005, o MPOG iniciou estudo sobre formas jurídicas
institucionais de administração pública que levou ao
“Projeto Fundação Estatal”, para atuação em áreas que

o governo não considera exclusivas do Estado

espaço da disputa pela concorrência,
sustenta o texto distribuído aos funci-
onários e usuários da rede de hospi-
tais da UFRJ.

A Fasubra sustenta que as áre-
as como educação, saúde, previ-
dência e assistência social são jus-
tamente aquelas em que o Estado
deve reclamar para si a oferta de
serviços, porque tratam de direitos
básicos, universais e garantidos na
Constituição.

Para os dirigentes da Federação
a transformação em fundação reti-
raria os hospitais do âmbito das uni-
versidades, deixando de ser unidade
acadêmica e cujas pesquisas aten-
derão às necessidades de convenia-
dos que geram receitas em detrimen-
to daquelas de interesse social.

Idéia nasceu no governo FHC
Nas universidades, a discus-

são sobre o novo modelo de ad-
ministração através de contrato
de gestão teve início na gestão
FHC, por intermédio do ministro
Bresser Pereira. Para pressio-
nar as direções dos HUs e uni-
versidades, houve redução de re-
cursos e não repuseram pes-

Em dezembro de 2006, o MPOG
encaminhou à Casa Civil projeto
de lei complementar regulamen-
tando o artigo 37 da Constituição,
que estabelece que o poder público
poderá instituir, mediante lei espe-
cífica, fundações estatais com per-
sonalidade jurídica de direito pri-
vado que atuarão em áreas como
educação, assistência social, saú-
de, ciência e tecnologia, meio am-
biente, cultura, desporto, turismo,
comunicação e previdência com-
plementar do servidor público, en-
tre outras.

O projeto prevê que a fundação

estatal gozará de autonomia ge-
rencial, orçamentária e financeira
e terá patrimônio e receitas pró-
prias. As receitas serão constituídas
pelas rendas de prestação de servi-
ços e no desenvolvimento de suas
atividades, e doações.

O relacionamento com o poder
público será com base em contrato de
gestão, que terá por objeto a contra-
tação de serviços e a fixação de metas
de desempenho para a entidade. Isso
significa que a fundação estatal não
terá assegurado recursos para o seu
funcionamento, nos orçamentos  fis-
cal e  da seguridade social, como

ocorre com os entes de  dirieto  públi-
co instituídos pelo Estado, inclusive
no que tange à folha de pessoal.

O pessoal da fundação estatal
será regido pela CLT e a admissão
será mediante concurso público, mas
sem estabilidade.

No  site planejamento.gov.br o
governo esclarece aspectos que o dife-

NO FUNDÃO. O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho tem 110 mil metros quadrados.
Cerca de três mil profissionais, entre professores, médicos, enfermeiros e pessoal
administrativo, trabalham na unidade –, a mais importante da rede de saúde da UFRJ.
Parte de sua estrutura, conhecida como perna-seca, continua inacabada até hoje

Movimento reage
soal. Os hospitais recorreram à
terceirização usando verbas do
SUS que deveriam ser investidas
em infra-estrutura e em recursos
tecnológicos.

A comunidade universitária
reagiu contra fórmulas de gestão
neoliberal como emprego público,
organizações sociais e contratos

de gestão. A aplicação destes
modelos decretaria a adoção da
lógica da iniciativa privada.

Para a Fasubra, a origem do
problema não está no modelo de
gestão, mas na falta de uma polí-
tica permanente de repasse de
recursos e ampliação do quadro
de pessoal permanente.

renciam das organizações da socie-
dade civil de interesse  público (OS-
CIP), que seriam entidades privadas.
Mas está claro que a fundação não é
mantida pelo  poder  público.

NO MECNO MECNO MECNO MECNO MEC - - - - - Em outubro de 2006,
grupo de trabalho com representan-
tes dos Ministérios da Educação, da
Saúde, da Ciência e Tecnologia, do

Planejamento, Orçamento e Gestão
analisou a situação dos hospitais e
chegou à  conclusão de que o mo-
delo jurídico mais apropriado seria
o da fundação estatal, que deve ga-
rantir “flexibilidades e agilidades ine-
rentes ao modelo de empresa públi-
ca”, diz o relatório do GT
(fasubra.org.br).

A Fasubra e o SINTUFRJ de-
fendem a manutenção dos hospi-
tais universitários vinculados às
IFES, com o seu caráter público,
com leitos vinculados ao SUS e
financiados pelos Ministérios da
Educação, Ciência e Tecnologia e
Saúde. Sustentam, ainda, a neces-

sidade de  se  pôr um fim à tercei-
rização, com manutenção da con-
tratação pelo Regime  Jurídico Úni-
co. Essas bandeiras já foram in-
corporadas pelo movimento e será
um dos conteúdos da grande ma-
nifestação política prevista para o
dia 23 de maio.

Foto: Niko Júnior
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Universidades federais abrigam 45 unidades de saúde que integram 30 das 58 IFESUniversidades federais abrigam 45 unidades de saúde que integram 30 das 58 IFESUniversidades federais abrigam 45 unidades de saúde que integram 30 das 58 IFESUniversidades federais abrigam 45 unidades de saúde que integram 30 das 58 IFESUniversidades federais abrigam 45 unidades de saúde que integram 30 das 58 IFES

O retrato dos HUs
Cerca de 40 mil técnicos-administrativos integram o quadro dos hospitais. Há déficit de pessoalCerca de 40 mil técnicos-administrativos integram o quadro dos hospitais. Há déficit de pessoalCerca de 40 mil técnicos-administrativos integram o quadro dos hospitais. Há déficit de pessoalCerca de 40 mil técnicos-administrativos integram o quadro dos hospitais. Há déficit de pessoalCerca de 40 mil técnicos-administrativos integram o quadro dos hospitais. Há déficit de pessoal

A rede de hospitais universitá-
rios do Ministério da Educação é
composta por 45 unidades (hospi-
tais, maternidades, institutos e cen-
tros hospitalares) que integram a
estrutura de 30 das 58 instituições
federais de ensino superior (IFES).
Até o fim dos anos 70, tinham seus
recursos assegurados pelo Orçamen-
to das universidades. Depois, foi
adotado o modelo de convênio com
o antigo Inamps, mediado por fun-
dações de apoio, em que a popula-
ção era atendida e a instituição
remunerada por tabela de procedi-
mentos. Nos anos 80, o MEC limi-
tou progressivamente a destinação
de recursos para custeio hospitalar,
até abolir em 1990. Foi adotado o
atendimento a planos de saúde em
13 das 45 unidades.

Os HUs têm, em conjunto,
38.766 técnicos-administrativos,
45,4% do quadro das IFES. A falta
de concursos entre 1994 e 2001 oca-
sionou sério déficit de pessoal, com-
pensado com a contratação de mão-
de-obra por meio das fundações de
apoio. A força de trabalho conta,
ainda, com mais 22.775 emprega-
dos contratados pelas fundações e
servidores cedidos de outros órgãos,
segundo relatório do GT com base
em dados do Sihuf/MEC e Siape.

Universidade abriga unidades de saúde com perfil variadoUniversidade abriga unidades de saúde com perfil variadoUniversidade abriga unidades de saúde com perfil variadoUniversidade abriga unidades de saúde com perfil variadoUniversidade abriga unidades de saúde com perfil variado

Ministro avisou sobre mudanças

38.76638.76638.76638.76638.766 é o número de funcionários
nos HUs (o que corresponde
a 45,4 % do quadro das
IFES)

22.77522.77522.77522.77522.775 é o número de empregados
contratados pelas
fundações e servidores
cedidos de outros órgãos
lotados nos hospitais

O ministro da Saúde, José
Gomes Temporão,anunciou em
sua posse, em março, que um de
seus compromissos seria o de
estabelecer novos modelos de
gestão para as instituições de sua
pasta, sob o argumento de busca
de eficiência. Ex-residente do
HU, Temporão esteve na UFRJ
dia 8 para inaugurar as instala-
ções do Programa de Atendimen-
to Domiciliar. Aqui, defendeu o
novo modelo, mas disse que está
aberto a críticas.

O diretor do Hospital Cle-
mentino Fraga, Alexandre Cardo-
so, argumenta que não se pode
ser contrário ou favorável ao pro-
jeto sem uma discussão aprofun-
dada. Segundo ele, a Câmara dos

Hospitais vai organizar seminá-
rios. Na sua opinião, o tema não
deve se esgotar nesta instância:
“Evidente que todos os segmentos
devem participar da discussão para
qualificar o debate e a decisão da
UFRJ”, comentou Cardoso.

Nelson Souza e Silva, vice-di-
retor do Instituto do Coração, diz
que a proposta tem que ser bem
estudada e discutida. Ele acha que
já existe consenso dentro do go-
verno, mas que é preciso mesmo
haver a crítica da população: “Ain-
da não foi batido o martelo. Mas
tem que haver alternativa. Com o
modelo que há, não é possível con-
tinuar. É importante discutir o mo-
delo de gerenciamento e soluções
eficazes que não descaracterizem

o que deve ser uma universida-
de pública.”

Lígia Bahia, pesquisadora da
UFRJ na área de Relações Públi-
co-Privado nos sistemas de Saú-
de, não acredita que a proposta
seja a reedição da reforma de Bres-
ser ou que possa quebrar a indis-
sociabilidade entre ensino, pesqui-
sa e extensão. A curto prazo, se-
gundo pondera, pode enfrentar um
conjunto de grandes problemas
com a profissionalização da ges-
tão, contratada por concurso. Ela
acha que a curto e médio prazo os
funcionários vão ganhar mais e se
sentir valorizados. Mas diz que o
problema é de longo prazo, do ponto
de vista de uma concepção de car-
reira de Estado.

QUE IMAGEM É ESTA? A fachada do Hospital-Escola São Francisco de Assis, de perfil assistencial e ambulatorial, na
Presidente Vargas (Cidade Nova), é a expressão da decadência física de uma instituição. O prédio histórico, construído no
século XIX, necessita de obras urgentes. O São Francisco é uma das unidades da rede de saúde da universidade

Fotos: Niko Júnior

CARDOSO. “Todos os
segmentos devem participar
da discussão para qualificar
o debate”

NELSON. O papel dos
hospitais na universidade
pública não pode ser
descaracterizado

No Fundão, o Hospital Univer-
sitário Clementino Fraga Filho
(HUCFF) tem 110 mil metros qua-
drados, onde atuam 3.513 profis-
sionais, entre professores, médicos,
enfermeiros, pessoal administrati-
vo e de apoio; 200 médicos residen-
tes e 1.000 estudantes. Une pesqui-
sa e prestação de serviços à popula-
ção. Em suas instalações funcio-
nam ainda o Instituto do Coração
e o Instituto de Doenças do Tórax.
O Instituto de Puericultura e Pedi-
atria Martagão Gesteira (IPPMG)

desempenha funções de assistência
e ensino e pesquisa na área mater-
no-infantil.

O Instituto de Ginecologia, lo-
calizado no Hospital Moncorvo Fi-
lho, no Centro, é centro de referên-
cia para a região do Grande Rio e
municípios do estado. É a única
unidade hospitalar da UFRJ que
possui Serviço de Radioterapia.

O Hospital-Escola São Fran-
cisco de Assis (Hesfa), na Cidade
Nova,  tem perfil assistencial-am-
bulatorial.

A Maternidade-Escola, em La-
ranjeiras, fundada em 18 de janei-
ro de 1904, funciona 24 horas por
dia e conta com moderno centro
obstétrico, UTI neonatal, banco de
leite e serviços de apoio.

Na Praia Vermelha, o Instituto
de Neurologia Deolindo Couto
(INDC) desempenha funções de as-
sistência e ensino de neurologia e
neurocirurgia. O Instituto de Psi-
quiatria (Ipub) desenvolve trabalho
na área de saúde mental através do
ensino, da pesquisa e da assistência.
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Jornal do SINTUFRJ: O es-Jornal do SINTUFRJ: O es-Jornal do SINTUFRJ: O es-Jornal do SINTUFRJ: O es-Jornal do SINTUFRJ: O es-
tudo da senhora prova que atudo da senhora prova que atudo da senhora prova que atudo da senhora prova que atudo da senhora prova que a
Previdência Social não é defi-Previdência Social não é defi-Previdência Social não é defi-Previdência Social não é defi-Previdência Social não é defi-
citária?citária?citária?citária?citária?

Denise:Denise:Denise:Denise:Denise: Sim. E a descoberta
não é nova. A Previdência Social,
que tem uma importância estraté-
gica para garantir condições de vida
minimamente dignas a uma fai-
xa extensa da população, não só
não é deficitária como pode am-
pliar o raio de benefícios concedi-
dos a um número maior de pessoas
que os atendidos hoje.

Quais foram os caminhosQuais foram os caminhosQuais foram os caminhosQuais foram os caminhosQuais foram os caminhos
percorridos até essa conclu-percorridos até essa conclu-percorridos até essa conclu-percorridos até essa conclu-percorridos até essa conclu-
são?são?são?são?são?

Não é linear o caminho de
quem pretende estudar o lado fi-
nanceiro da Previdência Social e
da Seguridade Social no Brasil. Os
dados divulgados nos sites oficiais
não favorecem conclusões diretas.
Fiz um levantamento extenso e
penoso dos relatórios de execução
orçamentária retirados do Sistema
Integrado de Administração Finan-
ceira (Siafi) do governo federal e
do fluxo de caixa do INSS para
reconstituir receitas e despesas do
orçamento da seguridade social.

Investiguei também o percurso
da política fiscal dos anos 1990 e
deste início de século. Reconstitui
esses dados de acordo com preceitos
da Constituição de 1988, que con-
tém as bases do sistema orçamen-
tário e financeiro atual. Os resul-
tados são surpreendentes e mere-
cem ampla divulgação para aju-
dar a construir uma visão alterna-
tiva à padronização veiculada co-
tidianamente de insolvência e des-
calabro da Previdência Social.

A quem interessa sustentarA quem interessa sustentarA quem interessa sustentarA quem interessa sustentarA quem interessa sustentar
que a Previdência Social é de-que a Previdência Social é de-que a Previdência Social é de-que a Previdência Social é de-que a Previdência Social é de-
ficitária?ficitária?ficitária?ficitária?ficitária?

Interessa a quem se favorece
com esse discurso e com seus resul-
tados. Quando se fala que há gas-
tos previdenciários maiores que a
capacidade do sistema, a decisão
de cortar despesas é o caminho di-
reto e indireto adotado por um go-
verno excessivamente concentrado
no controle da inflação e em obter
equilíbrio fiscal para manter a con-
fiança do mercado financeiro na
gestão da dívida pública.

Fazer crer que o sistema éFazer crer que o sistema éFazer crer que o sistema éFazer crer que o sistema éFazer crer que o sistema é
deficitário ajuda manter a con-deficitário ajuda manter a con-deficitário ajuda manter a con-deficitário ajuda manter a con-deficitário ajuda manter a con-
fiança do mercado no Estado?fiança do mercado no Estado?fiança do mercado no Estado?fiança do mercado no Estado?fiança do mercado no Estado?

O superávit fiscal primário é a
fonte de remuneração e expansão
da riqueza financeira assegurada
pelo Estado, com ampla lucrativi-
dade, liquidez e segurança. Nós so-
mos um paraíso financeiro do Ter-
ceiro Mundo. Portanto, reduzir gas-
tos, sobretudo os sociais, onde há,
supostamente, menor resistência,
favorece grandes proprietários de tí-
tulos públicos remunerados com
elevadas taxas de juros, que são os
bancos; grandes investidores exter-
nos; pessoas físicas de elevado nível

DENISE GENTILDENISE GENTILDENISE GENTILDENISE GENTILDENISE GENTIL

Crise na Previdência é invenção
Números desmontam argumentos do governo de que faltam recursos ao sistema previdenciárioNúmeros desmontam argumentos do governo de que faltam recursos ao sistema previdenciárioNúmeros desmontam argumentos do governo de que faltam recursos ao sistema previdenciárioNúmeros desmontam argumentos do governo de que faltam recursos ao sistema previdenciárioNúmeros desmontam argumentos do governo de que faltam recursos ao sistema previdenciário

AAAAANANANANANA     DEDEDEDEDE A A A A ANGELISNGELISNGELISNGELISNGELIS

Em 2004 e 2005, o
fluxo de caixa da Previ-
dência Social registrou
superávit operacional
de R$ 8,26 bilhões e R$
921 bilhões, respectiva-
mente. O sistema de se-
guridade social como
um todo (saúde, assis-
tência e previdência) foi
também superavitário
na última década. São
números que desmon-
tam argumentos dos

que exigem do governo
outra reforma no siste-
ma. Ao contrário da pro-
paganda privativista, há
excedente de recursos
para expansão de bene-
fícios e serviços para
mais brasileiros.

Estas e outras con-
clusões são da professo-
ra adjunta do Instituto
de Economia da UFRJ,
Denise Lobato Gentil.
Ela escolheu a Previ-
dência Social como tese
de doutorado, cujo ori-

entador foi o reitor Aloí-
sio Teixeira. O resulta-
do da minuciosa pes-
quisa foi enviado ao Tri-
bunal de Contas da
União. “O trabalho está
tendo muita repercus-
são porque é uma visão
alternativa à visão pa-
dronizada vinculada na
imprensa, e surpreen-
de pela dimensão do su-
perávit e magnitude dos
desvios dos recursos da
Seguridade Social”, afir-
mou Denise.

de renda e empresas não-financei-
ras com parte de seus ativos empre-
gados em títulos públicos; enfim,
um grupo social complicado de ser
contrariado e que tem forte influ-
ência na política monetária do
Banco Central, responsável por uma
prática, esta sim, insustentável para
um país subdesenvolvido que dese-
ja fazer a “aceleração do cresci-
mento”.

Nesse modelo de gestão da po-
lítica fiscal, juros altos têm como

contrapartida superávit primário
elevado. Assim, alardear que é pre-
ciso cortar gastos com direitos
previdenciários excessivos, flexi-
bilizar o mercado de trabalho e
adotar um sistema previdenciá-
rio “realista” e mínimo, voltado
apenas para os que são muito
pobres, passaou a ser as palavras
de ordem.

Quem mais diretamente seQuem mais diretamente seQuem mais diretamente seQuem mais diretamente seQuem mais diretamente se
beneficia com o “déficit previ-beneficia com o “déficit previ-beneficia com o “déficit previ-beneficia com o “déficit previ-beneficia com o “déficit previ-
denciário”?denciário”?denciário”?denciário”?denciário”?

Os fundos de previdência priva-
da e seguradoras agradecem e re-
forçam esse diagnóstico das contas
da Previdência. A mídia dá ampla
cobertura a essa interpretação e a
população passa a achar que o que
é bom para o mercado financeiro é
bom para todo mundo.

Então, há uma campanhaEntão, há uma campanhaEntão, há uma campanhaEntão, há uma campanhaEntão, há uma campanha
permanente contra a Previdên-permanente contra a Previdên-permanente contra a Previdên-permanente contra a Previdên-permanente contra a Previdên-
cia Social?cia Social?cia Social?cia Social?cia Social?

Sim, muito bem articulada, e
com ares de respeitabilidade. Con-
tamina a todos, do mundo dos
negócios às esferas governamen-
tais, inclusive aqueles que tradi-
cionalmente se opõem às idéias
liberalizantes que dominam o ce-
nário da economia nacional nas
últimas décadas. A construção de
uma interpretação alternativa dos
fatos quase beira o impossível, em
função da massificação de infor-
mações distorcidas e parciais so-
bre o tema.

‘Muitos países da América Latina
seguiram a rota de privatização da
Previdência, como o Chile. Em outros, a
privatização foi parcial. Os resultados
dessas reformas não foram bons. As
reformas implicaram aprofundamento do
déficit público em função dos custos de
transição de um sistema público de
previdência para um sistema privado’.

Se o sistema não é deficitá-Se o sistema não é deficitá-Se o sistema não é deficitá-Se o sistema não é deficitá-Se o sistema não é deficitá-
rio, o que acontece com o di-rio, o que acontece com o di-rio, o que acontece com o di-rio, o que acontece com o di-rio, o que acontece com o di-
nheiro da Previdência Social?nheiro da Previdência Social?nheiro da Previdência Social?nheiro da Previdência Social?nheiro da Previdência Social?

Vou responder para onde vão os
recursos da Seguridade Social, por-
que tem uma dimensão muito
maior. Desde 1994, o governo tem
autorização para desvincular 20%
das receitas de contribuições à se-
guridade social e aplicá-las onde
desejar, e isso vai parar no orça-
mento fiscal, inclusive nos encar-
gos com juros. A operação se cha-
ma Desvinculação das Receitas da
União (DRU). Até aí o governo está
fazendo o que a lei autoriza. Em-
bora não seja justo, é legal. Ocorre
que há uma desvinculação da se-
guridade social superior aos 20%.

Para onde vão os recursosPara onde vão os recursosPara onde vão os recursosPara onde vão os recursosPara onde vão os recursos
desviados?desviados?desviados?desviados?desviados?

Os recursos são desviados basi-
camente para três direções, além
do pagamento de despesas finan-
ceiras. Em primeiro lugar para co-
brir aposentadorias e pensões do
Regime Próprio de Previdência dos
Servidores da União, o que é legíti-
mo, porque a operacionalização
financeira desse sistema é respon-
sabilidade do Tesouro Nacional, o
que significa que a contrapartida
da União como empregador é uma
despesa do orçamento fiscal. Não
se pode empregar recursos do Regi-
me de Previdência Social que aten-
de especificamente aos trabalha-
dores do setor privado para cobrir
gastos da União com a previdência
dos servidores públicos; em segun-
do, para cobrir, em menor volume,
o custeio de vários ministérios não
vinculados à seguridade social; e
em terceiro, parte significativa dos
recursos desviada do orçamento da
seguridade não recebe tratamento
identificável na execução orça-
mentária. Recursos podem ter fi-
cado retidos, sem explicação, este-
rilizados. De 1995 a 2005, foi basi-
camente apresentado esse padrão
de desvio de receitas da seguridade,
mas os valores assumem uma di-
mensão maior a partir de 2001,
quando se aprofundou a política
fiscal de geração de gigantescos su-
perávits primários.

Que contas são feitas paraQue contas são feitas paraQue contas são feitas paraQue contas são feitas paraQue contas são feitas para
justificar a existência do défi-justificar a existência do défi-justificar a existência do défi-justificar a existência do défi-justificar a existência do défi-
cit previdenciário?cit previdenciário?cit previdenciário?cit previdenciário?cit previdenciário?

O suposto déficit previdenciá-
rio utilizado para avaliar a situa-
ção financeira da Previdência de-
corre da aplicação de uma fórmu-
la que mensura a diferença entre
receitas de contribuições ao INSS e
gastos com benefícios. Por esse cál-
culo alardeia-se um déficit previ-
denciário que, em 2005, teria sido
de R$ 37,6 bilhões e que poderá
chegar a R$ 42 bilhões em 2006.

O problema nesta forma de ava-
liação financeira é não considerar
todas as receitas que legalmente
estão vinculadas à Previdência So-
cial, conforme prevê o artigo 195

DENISE. “Muitos países da América Latina privatizaram a previdência com maus resultados”

Foto: Niko Júnior
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• ESTÁ MATÉRIA FOI EDITADA ORI-
GINALMENTE  NA EDIÇÃO Nº 752 DO JOR-
NAL DO SINTUFRJ.

‘Reduzir gastos, sobretudo os sociais, favorece
grandes proprietários de títulos públicos
remunerados com elevadas taxas de juros, que
são os bancos; grandes investidores externos;
pessoas físicas de elevado nível de renda e
empresas não-financeiras com parte de seus
ativos empregados em títulos públicos’

da Constituição. Ficam de fora do
cálculo a Cofins, CPMF e CSLL. Se
for computada toda receita que
entra no caixa do INSS e deduzida
a despesa global com benefícios,
pessoal, custeio, assistência e dívi-
da, o resultado será superavitário.

Quais são os números, hoje,Quais são os números, hoje,Quais são os números, hoje,Quais são os números, hoje,Quais são os números, hoje,
da Previdência Social?da Previdência Social?da Previdência Social?da Previdência Social?da Previdência Social?

O fluxo de caixa do INSS mos-
tra que em 2004 e 2005 houve su-
perávit operacional de R$ 8,26 bi-
lhões e R$ 921 milhões, respectiva-
mente. Nos últimos 17 anos, o su-
perávit primário ocorreu em 11
anos. Não faltaram recursos para a
área social. O sistema de segurida-
de social como um todo, integrado
pela saúde, assistência e previdên-
cia, foi também superavitário ao
longo da última década. Para se
ter uma idéia, em 2004 a segurida-
de gerou superávit de R$ 48 bilhões
e em 2005, R$ 58 bilhões. Há volu-
mosos recursos excedentes.

O que de fato tem ocorrido é a
desvinculação dos recursos da se-
guridade para outros gastos do or-
çamento fiscal. Só em 2005 foram
desviados R$ 26,5 bilhões para além
do limite de 20% estabelecido pela
DRU. As receitas de contribuições
cresceram e o governo comprimiu
gastos nos setores da seguridade. É
essa a mecânica do enorme superá-
vit fiscal do orçamento geral nos
últimos anos.

Se a situação da Previdên-Se a situação da Previdên-Se a situação da Previdên-Se a situação da Previdên-Se a situação da Previdên-

cia é o oposto do veiculadocia é o oposto do veiculadocia é o oposto do veiculadocia é o oposto do veiculadocia é o oposto do veiculado
pela mídia, é possível expandirpela mídia, é possível expandirpela mídia, é possível expandirpela mídia, é possível expandirpela mídia, é possível expandir
o sistema?o sistema?o sistema?o sistema?o sistema?

Os sistemas previdenciários e
de seguridade social são auto-sus-
tentáveis, e é possível expandir be-
nefícios e serviços que são impor-
tantes para assegurar a sobrevivên-
cia de uma parcela muito fragili-
zada da população.

Como anda a PrevidênciaComo anda a PrevidênciaComo anda a PrevidênciaComo anda a PrevidênciaComo anda a Previdência
Social em outros países da Amé-Social em outros países da Amé-Social em outros países da Amé-Social em outros países da Amé-Social em outros países da Amé-
rica Latina?rica Latina?rica Latina?rica Latina?rica Latina?

Muitos países da América Lati-

O problema dos sistemas previ-
denciários que funcionam total ou
parcialmente em regime de capi-
talização é que o benefício previ-
denciário não é definido. É extre-
mamente incerto, baseado no que
for acumulado na conta indivi-
dual de cada segurado, o que de-
penderá da sua capacidade de se
manter num mercado de trabalho
onde emprego escasseia, do nível
do salário de cada trabalhador, da
regularidade de sua contribuição,
do valor que pode poupar e do ren-
dimento do investimento do fun-
do de previdência, que por sua vez
depende de fatores macroeconômi-
cos bastante imprevisíveis como
taxa de juros, taxa de câmbio e
nível de inflação.

Nas economias abertas, desre-
guladas e globalizadas que temos
hoje, que deixam as economias na-
cionais muito vulneráveis, sem
controle de variáveis macroeconô-
micas cruciais, fazer reformas pre-
videnciárias que impliquem capi-
talização é “um tiro no pé”. Só
sistemas públicos de previdência,
que funcionam em regime de re-
partição, podem realmente dar
segurança para o futuro e evitar o
empobrecimento na velhice. É o
sistema que temos no Brasil e pre-
cisamos preservar. Garantir condi-
ções dignas de vida para os cida-
dãos é uma decisão política, uma
questão de Estado.

na seguiram a rota de privatização
da Previdência, como o Chile. Em
outros, a privatização foi parcial.
Os resultados dessas reformas não
são considerados bons, nem do
ponto de vista fiscal nem social. As
reformas implicaram aprofunda-
mento do déficit público em fun-
ção dos custos de transição de um
sistema público de previdência para
um sistema privado. Estudos tam-
bém apontam que o número de
cobertos, ou filiados e beneficiá-

rios do sistema, reduziu-se na mai-
oria dos países que reformaram a
previdência em direção da privati-
zação.

As contribuições previdenciá-
rias diminuíram, enquanto a per-
centagem de filiados que realizam
uma única contribuição anual é
muito alta. Os benefícios torna-
ram-se de baixo valor, o que elevou
a pobreza entre os idosos.

Quando e de que formaQuando e de que formaQuando e de que formaQuando e de que formaQuando e de que forma
ocorreu a privatização do sis-ocorreu a privatização do sis-ocorreu a privatização do sis-ocorreu a privatização do sis-ocorreu a privatização do sis-
tema no Chile?tema no Chile?tema no Chile?tema no Chile?tema no Chile?

Em 1981. O sistema público foi
substituído por um sistema priva-
do, obrigatório, baseado em contas
individuais e sem solidariedade in-
terna, administrado por sociedades
anônimas que objetivam lucro. A
reforma também eliminou a con-
tribuição do empregador. O Estado
chileno assumiu o altíssimo custo
fiscal da transição e se limita a re-
gular e supervisionar o sistema.

Qual a sistemática dos sis-Qual a sistemática dos sis-Qual a sistemática dos sis-Qual a sistemática dos sis-Qual a sistemática dos sis-
temas de capitalização?temas de capitalização?temas de capitalização?temas de capitalização?temas de capitalização?

A mídia dos
trabalhadores

Vito Giannotti vai ser um dos palestrantes no
ato de lançamento do novo Jornal do SINTUFRJ,
nesta terça-feira, 15, no auditório do Instituto de
Filosofia e Ciências Sociais (IFCS), às 18h30,
Largo de São Francisco. Vito coordena o Núcleo
Piratininga de Comunicação (NPC), uma insti-
tuição dirigida ao estudo, reflexão e aprimora-
mento da imprensa voltada para os trabalhado-
res, especialmente a sindical. Esta entrevista ex-
põe um pouco das idéias do nosso convidado.

falar do conjunto da vida do traba-
lhador, dos temas que o preocupam:
violência em primeiro lugar, em-
prego, saúde, escola, educação dos
filhos, lazer, espetáculos, cultura,
relacionamento homem e mulher,
filhos, drogas, aids, ecologia etc.

Há várias outras dificuldades,
como garantir uma apresentação
moderna, atual, ágil, tão bonita
quanto à dos jornais da burguesia.
E a linguagem, se não for compre-
ensível, pode pôr todo o esforço de
fazer um bom jornal sindical a
perder.

Em relação à década deEm relação à década deEm relação à década deEm relação à década deEm relação à década de
1980, quando o movimento1980, quando o movimento1980, quando o movimento1980, quando o movimento1980, quando o movimento
sindical viveu seu ascenso,sindical viveu seu ascenso,sindical viveu seu ascenso,sindical viveu seu ascenso,sindical viveu seu ascenso,
como você vê hoje a imprensacomo você vê hoje a imprensacomo você vê hoje a imprensacomo você vê hoje a imprensacomo você vê hoje a imprensa
sindical?sindical?sindical?sindical?sindical?

As dificuldades da imprensa
sindical são as dificuldades gerais

Jornal do SINTUFRJ: Qual oJornal do SINTUFRJ: Qual oJornal do SINTUFRJ: Qual oJornal do SINTUFRJ: Qual oJornal do SINTUFRJ: Qual o
papel da imprensa sindical nopapel da imprensa sindical nopapel da imprensa sindical nopapel da imprensa sindical nopapel da imprensa sindical no
atual cenário político?atual cenário político?atual cenário político?atual cenário político?atual cenário político?

Vito GiannottiVito GiannottiVito GiannottiVito GiannottiVito Giannotti – É o mesmo
de sempre. A imprensa dos traba-
lhadores sempre cumpriu, no Bra-
sil, o papel de imprensa contra-
hegemônica. Desde os primeiros
jornais operários, no começo da in-
dustrialização, os trabalhadores
dão muita importância à comu-
nicação de suas idéias. No primei-
ro período de existência da imprensa
dos trabalhadores, que vai até 1930,
são editados no país mais de 500
jornais operários. Os anarquistas
daquela época chegaram a produ-
zir jornais diários, que eram vendi-

dos em bancas. Dois deles, A Plebe
e A Hora Social, circularam em
1919.

Depois, a liderança dos sindi-
catos de luta passou para os comu-
nistas, mas como eles sempre de-
ram muita importância à impren-
sa dos trabalhadores, em 1946 pas-
saram a ser editados no país oito
jornais diários. Naqueles anos, a
imprensa operária era confundida
com a imprensa partidária. Esses
jornais eram vendidos e usados para
a politização em fábricas, estalei-
ros, escritórios, bancos etc. Durante
a ditadura militar foi a vez dos
jornais da chamada imprensa al-
ternativa e de centenas de jornais-

zinhos clandestinos distribuídos
em portas de fábrica e bairros. Com
o renascimento da atividade sindi-
cal e a explosão das greves, em 1978,
floresceu uma enorme quantidade
de jornais sindicais. Podemos dizer
que a imprensa sindical de 1980 a
2000 foi a responsável da disputa
de hegemonia na sociedade, con-
tra a onda neoliberal.

 Quais são as principais di- Quais são as principais di- Quais são as principais di- Quais são as principais di- Quais são as principais di-
ficuldades da imprensa dos tra-ficuldades da imprensa dos tra-ficuldades da imprensa dos tra-ficuldades da imprensa dos tra-ficuldades da imprensa dos tra-
balhadores?balhadores?balhadores?balhadores?balhadores?

São várias. Primeiro é comba-
ter a visão de que esta é uma im-
prensa menor; que sua importân-
cia é pequena. Se um jornal sindi-
cal for bom, bem-feito, bonito e
bem escrito pode ser um grande
instrumento de politização e mo-
bilização para a resistência e con-
quistas concretas dos trabalhado-
res. Mas há muitas outras dificul-
dades a serem enfrentadas. Como
combater a prática de fazer jornal
que só olhe para o umbigo da sua
categoria; combater a visão estrei-
ta de falar somente de plano de
carreira, anuênio, bebedouro ou
vale-alimentação. O jornal sindi-
cal deve tratar desses assuntos, sim.
E muito bem. Mas deve também

do sindicalismo hoje. Claramente
estamos numa fase de crise dos sin-
dicatos. Vivemos os anos de avanço
do neoliberalismo e sabemos que
para o projeto neoliberal é essen-
cial e necessário quebrar os sindi-
catos para que seja implantada a
política de destruição de direitos.

Mas, além desse quadro geral
de crise provocada pelo neolibera-
lismo, hoje os sindicatos vivem o
desafio de não se tornarem apêndi-
ce de um governo que eles ajuda-
ram a eleger. O perigo é de se torna-
rem sindicatos chapa branca, ou
seja, esquecer a luta e defender o
governo. Esse fenômeno aconteceu
em vários países do mundo. E é este
desafio que o sindicalismo brasi-
leiro tem pela frente atualmente:
manter sua independência e auto-
nomia frente ao governo.

O futuro da Previdência So-O futuro da Previdência So-O futuro da Previdência So-O futuro da Previdência So-O futuro da Previdência So-
cial no Brasil está assegurado?cial no Brasil está assegurado?cial no Brasil está assegurado?cial no Brasil está assegurado?cial no Brasil está assegurado?

O futuro sempre está incerto,
porque estamos falando de um ter-
reno onde há interesses econômi-
cos e forças políticas assimétricas.
Por isso é preciso discutir muito
esse tema com a sociedade, torná-
lo popular, acessível e transparen-
te, para buscar a sustentação das
coisas boas que já foram implan-
tadas na área social.

Indo novamente contra a maré
do discurso hegemônico sobre pre-
vidência, eu digo que poderia, sim,
estar assegurado o futuro da Previ-
dência se fossem mantidas as li-
nhas gerais do regime previdenciá-
rio de hoje, da Constituição de
1988, que é um arranjo fantástico
do ponto de vista dos direitos so-
ciais e que funciona financeira-
mente muito bem.

Apesar dos ataques e mudanças
contínuas feitas por várias refor-
mas, o nosso ainda é o melhor sis-
tema público em regime de repar-
tição. Se não fosse bom, os fundos
de pensão e seguradoras do merca-
do não teriam tanto interesse em
modificá-lo, e certos setores não
forçariam tanto para ampliar a des-
vinculação das receitas da União
de 20% para 40%.

VITO. “Jornal não pode olhar só para o umbigo da categoria”

Continuação da página anterior
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Obesidade já é
problema
de saúde
pública

Obesidade já é
problema
de saúde
pública
O aumento do número de

  obesos no país está ocor-
              rendo num ritmo tão ace-
lerado que se tornou um proble-
ma de saúde pública. Principal-
mente porque a obesidade está rela-
cionada a várias doenças crônicas,
como as cardiovasculares, diabetes
mellitus 2 e a alguns tipos de cân-
cer. Pesquisa do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) e
do Ministério da Saúde, realizada
em 2002/2003,
revelou que o  ex-
cesso de peso afe-
tava 41,1% dos
homens e 40%
das mulheres,
sendo que a obe-
sidade estava pre-
sente  entre 8,9% dos homens e em
13,1% das mulheres adultas.

A doutora no assunto pela Uni-
versidade de Navarro, Espanha, e
professora do Instituto de Nu-
trição Josué de Castro (INJC), da
UFRJ, Eliane Lopes Rosado, acre-
dita que o ganho corporal de peso
está associado a vários fatores, o
que torna difícil o controle da
doença. “Não é um problema só
de ingestão exagerada de alimen-
tos, mas também da combinação
de fatores genéticos e do ambiente
em que vive a pessoa”, afirmou.

VULNERÁVEL A DOENÇASVULNERÁVEL A DOENÇASVULNERÁVEL A DOENÇASVULNERÁVEL A DOENÇASVULNERÁVEL A DOENÇAS
Rosado alerta que a obesidade

de grau 3, a mórbida, acentua-se
em todas as faixas etárias da po-
pulação, incluindo infância e ado-
lescência. De acordo com a Orga-
nização Mundial da  Saúde (OMS),
nos últimos 20 anos a obesidade
infantil triplicou no Brasil. Quase
15% das crianças têm excesso de
peso e 5% são obesas. Recentemen-
te foi manchete na imprensa o
caso do bebê baiano de um ano e
três meses, Mateus Souza do Car-
mo Araújo, que teve que ser inter-

nado para tratamento contra obesi-
dade. Ele pesava 25 quilos, 15 a mais
que o padrão para a idade.

Segundo a especialista, entre os
fatores existentes na geração da obe-
sidade estão alguns hormônios, ge-
nes e o tipo de vida dos indivíduos,
como a alimentação e a atividade
física, pois podem favorecer o ganho
de peso corporal ou aumentar a difi-
culdade para a perda de peso. Entre
os genes relacionados com a obesi-

dade ela desta-
ca o PPARga-
ma2 (receptor
ativado por
proliferadores
de peroxisso-
mos), que re-
gula o contro-

le dos estoques de gordura corporal,
além de estimular a ação da insuli-
na, que é um hormônio produzido
pelo pâncreas e que atua no meta-
bolismo dos açúcares no organis-
mo. O resultado disso é que o obeso
fica mais vulnerável a doenças car-
diovasculares, diabetes, hipertensão.

Eliane Rosado explica que o
gene PPARgama2 pode ser regulado
por vários ligantes, entre eles o ácido
graxo polinsaturado (AGPI), presen-
te em óleos vegetais como soja, mi-
lho e girassol. “Um fator importan-
te a ser considerado é a resistência à
insulina existente na obesidade, que
se eleva com o aumento da gordura
corporal”, alerta.

De acordo com a OMS,
nos últimos 20 anos a
obesidade infantil
triplicou no Brasil

Com financiamento do
CNPq (R$ 30mil), a profes-
sora está pondo em prática
um projeto de estudo dirigido
ao público feminino adulto
portador de obesidade mór-
bida (grau 3), e iniciou nesta
segunda-feira, 14, a seleção
de voluntárias. Eliane Rosa-
do está trabalhando com uma
equipe formada dentro do Ins-
tituto de Nutrição da UFRJ: a
nutricionista Carla D´Andrea,
as estudantes de mestrado
Márcia Fófano do Lago e Va-
nessa Chaia, e da graduação
Juliana Nogueira. As pesqui-
sadoras querem testar o efei-
to do poliformismo, que sig-
nifica mudança, no gene
PPARgama2 e dos lipídios
(gorduras) da dieta na resis-
tência à insulina e na perda
de peso dessas mulheres.

Podem participar do pro-
jeto mulheres adultas que
sofrem de obesidade mór-
bida, que não estejam na
menopausa, não sejam dia-
béticas nem fumantes. Tam-
bém não podem estar to-
mando remédio para ema-
grecer ou fazendo dieta para
perder peso. As interessa-
das devem ligar para a dou-
tora Eliane Rosado (9762-
3859), Márcia Fófano (9302-
1717) ou Vanessa Chaia
(8772-7782), de segunda a

sexta-feira, das 9h às 17h.
Na primeira consulta com

as nutricionistas, as voluntá-
rias serão informadas sobre
o projeto e responderão ao
questionário sócio-econômi-
co, cultural e dietético. Na
segunda, farão avaliação fí-
sica (medida corporal, peso
e altura) e se submeterão à
coleta de amostras de san-
gue para análises de coles-
terol, triglicerídeos, glicose,
insulina e genética. Depois
dos exames, tomarão café da
manhã completo. Ainda nes-
se dia, irão ingerir uma dieta
que faz parte do estudo. Em
seguida, cada uma receberá
uma dieta individualizada e
equilibrada para perda de
peso, mas baseada nos há-
bitos alimentares da popula-
ção. Durante 45 dias as mu-
lheres selecionadas serão
acompanhadas pelas pes-
quisadoras. Ao final, depois
de avaliadas, as voluntárias
receberão os resultados do
estudo e um plano alimentar
para seguirem sozinhas.

Todos os procedimentos
serão realizados no Instituto
de Nutrição Josué de Castro
(INJC), que fica no segundo
andar do bloco J do prédio
do Centro de Ciências da
Saúde (CCS), na Cidade Uni-
versitária da Ilha do Fundão.

Chance que faltava às gordinhas

Assédio moral
Por iniciativa do coorde-

nador do SINTUFRJ e re-
presentante da categoria no
Conselho Universitário, Je-
ferson Salazar, foi aprovada
na sessão do órgão, quin-
ta-feira, 10, moção de desa-
gravo ao técnico-administra-
tivo Ivan Hidalgo. Na manhã
daquele dia, Ivan, que há 17
anos secretaria os Órgãos
Colegiados, foi destratado
por um professor da Univer-
sidade. Por sugestão do
também integrante da ban-
cada da categoria no Con-
suni, Agnaldo Fernandes, a
moção foi aprovada por
aclamação. Leia abaixo o
texto na íntegra.

 Nesta reunião, também
foram eleitos os conselhei-
ros técnico-administrativos
para as Comissões Perma-
nentes do Consuni. Assu-
miu a Comissão de Legis-
lação e Normas, Izaias Gon-
çalves Bastos; Ensino e Tí-
tulos, Jéferson Salazar e
Desenvolvimento e Agnaldo
Fernandes.

Moção
O Conselho Universitá-

rio da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (Consuni-
UFRJ), em sessão ordinária
realizada em 10 de maio de
2007, manifesta seu repú-
dio ao tratamento desrespei-
toso sofrido pelo servidor téc-
nico-administrativo e secre-
tário dos Órgãos Colegia-
dos, Ivan Hidalgo, na ma-
nhã desse dia, por um servi-
dor docente.

Tal caso se configura
mais grave pela reincidên-
cia do destrato, num mo-
mento em que a UFRJ con-
solida um núcleo de pes-
quisa sobre assédio moral,
através do Instituto de Estu-
dos da Saúde Coletiva
(Iesc), com amplo e público
apoio do Sindicato dos Tra-
balhadores em Educação
da UFRJ (SINTUFRJ).

Desta forma, o Consuni
reitera sua confiança e
apoio ao servidor Ivan que,
ao longo de 36 anos de tra-
balho nesta Universidade –
dos quais 17 na Secretaria
dos Órgãos Colegiados –,
com dedicação e lisura tem
prestado relevantes serviços
à UFRJ.

CONSUNI

Loucuras e inclusão
social no CT

Feiras, oficinas, música
e teatro, debates, exposi-
ções e palestras tomaram
conta dos corredores do CT
para mostrar os caminhos
da inclusão social de usuá-
rios do sistema público de
saúde mental pelo trabalho.
Foi a terceira edição do
“Caia nesta loucura”, orga-
nizado pela Incubadora Tec-
nológica de Cooperativas Po-
pulares da Coppe. O evento
é realizado em maio, mês
em que se comemora o Dia
Nacional de Luta Anti-mani-
comial.

ELIANE ROSADO. Pesquisadora da UFRJ organiza estudo sobre obesidade exagerada
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Na avaliação de Eliane Rosa-
do, os brasileiros mudaram muito
seus hábitos alimentares a partir
dos anos 70, e isso influenciou no
ganho de peso: “As pessoas começa-
ram a ingerir muita gordura, tal-
vez por conta dos fost-food, e açú-
cares.” Uma boa alimentação, en-
sina, baseia-se  em arroz, feijão

(sem carnes salgadas), carnes ma-
gras, leite e derivados (requeijão,
queijo branco e ricota), frutas e
vegetais. Não usar temperos indus-
trializados (aqueles tabletinhos,
por exemplo, que são pura gordu-
ra), mas cheiro verde, alho, cebola,
hortelã etc. Evitar frituras em ex-
cesso, assim como doces, açúcares,

bebidas alcoólicas, e até o azeite
tem que ser na medida certa. Em
relação à criança e ao adolescente,
recomenda uma consulta com
nutricionista, que vai orientar um
plano alimentar disciplinado.

O Núcleo de Estudos e Tra-
tamento do Tabagismo da UFRJ
está oferecendo tratamento com
terapia comportamental e aju-
da de medicamento, gratuita-
mente, a mulheres fumantes,
na faixa etária de 18 a 25 anos,

gia Deolindo Couto e Instituto
de Pediatria e Puericultura Mar-
tagão Gesteira (IPPMG); traba-
lhadoras do SINTUFRJ e dos cen-
tros de pesquisa (Cepel, Cenpes,
Cetem, Bio-Rio entre outros).

O prazo para agendar uma

entrevista motivacional é até 31
de maio. Os interessados devem
enviar e-mail para nett@
hucff.ufrj.br ou entrar em con-
tato com o Núcleo das 13h às
17h, de segunda a sexta-feira,
pelo telefone (21) 2562-2195.

Às mulheres que queiram parar de fumar

Dicas de uma boa alimentação

que estejam motivadas a fazer
uma tentativa para deixar de fu-
mar. Podem participar aluna,
técnicas-administrativas e pro-
fessoras da UFRJ; pacientes e/ ou
acompanhantes do Hospital Uni-
versitário, Instituto de Neurolo-


