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23 DE MAIO: paralisação na UFRJ. Todos à passeata a partir das 13h na Candelária

Contra-ataque nas ruas
25 DE MAIO: assembléia, às 10h, discute indicativo de greve proposto pela Fasubra a partir do dia 28. Será no Quinhentão (CCS)

• No governo e no Congresso,
diversos planos avançam contra os
direitos dos empregados do setor
privado e do setor público. Liberar
o patrão para demitir funcionário
registrado e recontratá-lo como pres-
tador de serviço, sem FGTS e 13º,
por exemplo. Dificultar o acesso a
benefícios da Previdência. Conge-

lar os salários do funcionalismo,
desvincular os hospitais universi-
tários das universidades e limitar o
direito de greve de funcionários pú-
blico estão na pauta. Para respon-
der ao ataque do capital sobre o
trabalho, uma mobilização inédi-
ta está sendo construída unindo,
de forma nunca vista, desde o iní-

cio do governo Lula, várias verten-
tes do movimento social. O esforço
de responder com um contra-ata-
que nas ruas terá o seu primeiro
teste nesta quarta-feira, dia 23, com
uma Jornada Nacional de Luta,
país afora. No Rio, a concentração
para a passeata será a partir das
13h, na Candelária.

• Na luta contra o PLP 01,
ameaça aos hospitais universitá-
rios, restrição ao direito de greve
e pelo aprimoramento da carrei-
ra, os trabalhadores da UFRJ, a
exemplo dos demais da base da
Fasubra em todo o país, reali-
zam assembléia na sexta-feira,
dia 25.

Nas ruas,
em defesa
de direitos

 CONTRA a reforma
da Previdência

 CONTRA
toda reforma que retire
direitos

 NÃO à Emenda 3

 POR EMPREGO e
salário digno

 PELA REFORMA
agrária e por moradia

 CONTRA a política
econômica

 CONTRA o
pagamento das dívidas
interna e externa

 EM DEFESA do
direito de greve e
contra a criminalização
dos movimentos

Maternidade-EscolaMaternidade-EscolaMaternidade-EscolaMaternidade-EscolaMaternidade-Escola – um dos hospi-
tais da rede de saúde da UFRJ – oferece assis-
tência a gestantes e a recém-nascidos de alto
risco.  Funciona 24 horas por dia e conta com
Centro Obstétrico, UTI Neonatal, Banco de
Leite, Alojamento Conjunto e Enfermarias
Mãe-Canguru, assim como serviços de apoio
(laboratório de análises clínicas e de patolo-
gia). Foi pioneira na introdução dos métodos
biofísicos na Obstetrícia do Brasil, como a
ultra-sonografia e a doplerfluxometria.

NA ASSEMBLÉIA. Categoria decidiu paralisar as atividades, aderindo ao Dia Nacional de Luta nesta quarta-feira, 23

- Esqueça o que eu fiz!

Miscelânea
Veja a relação dos delegados de
base já eleitos.

HUs  ameaçados
Projeto vai esta semana ao
Congresso.

PÁGINA 7

Censo
PR-4 quer conhecer a força de
trabalho da UFRJ.

PÁGINA 8

Mídia
Debate marca lançamento do
Jornal do SINTUFRJ.

PÁGINA 8

Ilustração: Andre Amaral

Foto: Niko Júnior
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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

EEEEELIANELIANELIANELIANELIANE A A A A AMARALMARALMARALMARALMARAL

Foto: Divulgação

MEMÓRIA
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Assembléia decide pela paralisação. TAssembléia decide pela paralisação. TAssembléia decide pela paralisação. TAssembléia decide pela paralisação. TAssembléia decide pela paralisação. Todos à passeata no Centro da cidadeodos à passeata no Centro da cidadeodos à passeata no Centro da cidadeodos à passeata no Centro da cidadeodos à passeata no Centro da cidade

UFRJ adere ao dia 23
Nova assembléia, na sexta-feira, 25 de maio, irá discutir o indicativo de greve a partir de 28 de maio. A greve proposta éNova assembléia, na sexta-feira, 25 de maio, irá discutir o indicativo de greve a partir de 28 de maio. A greve proposta éNova assembléia, na sexta-feira, 25 de maio, irá discutir o indicativo de greve a partir de 28 de maio. A greve proposta éNova assembléia, na sexta-feira, 25 de maio, irá discutir o indicativo de greve a partir de 28 de maio. A greve proposta éNova assembléia, na sexta-feira, 25 de maio, irá discutir o indicativo de greve a partir de 28 de maio. A greve proposta é
contra o PLP 01, a transformação dos hospitais em fundações estatais e pelo aprimoramento da Carreira.contra o PLP 01, a transformação dos hospitais em fundações estatais e pelo aprimoramento da Carreira.contra o PLP 01, a transformação dos hospitais em fundações estatais e pelo aprimoramento da Carreira.contra o PLP 01, a transformação dos hospitais em fundações estatais e pelo aprimoramento da Carreira.contra o PLP 01, a transformação dos hospitais em fundações estatais e pelo aprimoramento da Carreira.

DA REDAÇÃO

Os trabalhadores da UFRJ decidi-
ram em assembléia geral realizada
na quinta-feira, dia 23, no auditório
do Quinhentão, Centro de Ciências
da Saúde  (CCS), atender à convoca-
ção do Dia Nacional de Luta, parali-
sar as atividades e engrossar a grande
passeata no Centro da cidade, nesta
quarta-feira, com concentração pre-
vista a partir da 13h, na Candelária.
Na assembléia de sexta-feira, dia 25,
será discutido o indicativo de greve da
Fasubra. O movimento é contra o
PLP 01, a transformação dos hospi-
tais em fundação estatal e pelo apri-
moramento da Carreira.

O clima na reunião foi de indig-
nação diante da possibilidade de apro-
vação do Projeto de Lei Complemen-
tar (PLP 01) – integrante do Plano
de Aceleração do Crescimento – en-
caminhado pelo governo ao Congres-
so que congela os salários dos servido-
res por 10 anos. Trata-se de um me-
canismo devastador para as expec-
tativas do funcionalismo, em geral,
e dos trabalhadores das universida-
des, em particular, que estão há mais
de uma década sem reposição sala-
rial. A proposta de criação de funda-
ções estatais como modelo de gestão
para os hospitais universitários (veja
matéria na página 7) – que, na
prática, introduz mecanismos do
setor privado e descaracteriza os hos-
pitais como instituição pública – é
outro fator de mobilização da cate-
goria. Na assembléia do Quinhentão
vários oradores se manifestaram con-
tra a ofensiva do governo, que quer
restringir o direito de greve dos servi-
dores (veja matéria na página 5).

No dia 28 de maio, segunda-feira,
começará a luta dos técnicos-adminis-
trativos das universidades federais con-
tra o PLP 01, a proposta de Lei Antigreve
e a privatização dos HUs. Este é o indica-
tivo de greve, e até lá vários sindicatos de
base já realizaram suas assembléias para
aderir à mobilização.

Na UFRJ esta discussão será feita
na assembléia geral dos funcionários
desta sexta-feira, 25, às 10h, no audi-
tório do Quinhentão, Centro de Ciên-
cias da Saúde (CCS). A Fasubra já co-
municou ao MEC a deflagração do
movimento. A decisão foi tomada em
plenária nacional em maio, diante da
intransigência do governo e da insen-

sibilidade no Congresso Nacional em
relação ao PLP 01, assim como da fal-
ta de respostas concretas pelo governo
federal às reivindicações da categoria.

Desde o início do ano as discussões
com o governo permanecem no campo
das intenções. Diversos ofícios relacio-
nados à pauta específica enviados pela
Fasubra ao MEC desde dezembro de
2006 não tiveram resposta. O envio do
PLP 01 ao Congresso e sua rápida tra-
mitação, aliado à proposta de transfor-
mação dos HUs em fundação estatal (o
que significa a privatização destas ins-
tituições), foi o golpe final do governo
desferido contra os servidores das uni-
versidades federais.

AGENDA DE LUTA NACIONAL

Nos estados, questões mais
prementes para os movimentos
também estarão sendo denuncia-
das. No Rio de Janeiro, uma gran-
de passeata com a participação
de todos os movimentos promete
parar a cidade.

Na Cidade Maravilhosa, que
reúne o maior número de servi-
dores públicos, o PLP 01 e a defe-
sa do direito de greve estarão em
evidência. Assim como também
a violência policial, ressaltando
a campanha contra o Caveirão. A
denúncia contra os despejos e re-
moções de comunidades promo-
vidos pela Prefeitura devido às

Cidade reúne o maior número de servidores públicos do país. Violência policial está na pauta.Cidade reúne o maior número de servidores públicos do país. Violência policial está na pauta.Cidade reúne o maior número de servidores públicos do país. Violência policial está na pauta.Cidade reúne o maior número de servidores públicos do país. Violência policial está na pauta.Cidade reúne o maior número de servidores públicos do país. Violência policial está na pauta.
Remoção de comunidades também.Remoção de comunidades também.Remoção de comunidades também.Remoção de comunidades também.Remoção de comunidades também.

O Rio vai parar
obras dos Jogos Pan-Americanos
também faz parte do eixo de luta.
Além dos movimentos já desta-
cados, a convocatória do Rio reú-

 Debate da greve no dia 25

ne também Andes-SN/RJ, Central
de Movimentos Populares, Con-
federação Nacional dos Traba-
lhadores em Educação, Conlute,

Frente de Luta Popular, Movi-
mento Terra, Trabalho e Liber-
dade, e Sinasefe.

– Caixa Econômica Federal da Avenida Rio Branco com Almirante Barroso. O objetivo é
denunciar a Emenda 3 e ratificar a reivindicação por mudanças na política econômica.
Pretende-se ainda chamar a atenção da população sobre a luta dos bancários do Banco do
Brasil contra o pacote de reestruturação da instituição.
– Biblioteca Nacional e na Justiça Federal. Esta é para marcar a luta dos servidores federais
contra o PLP 01.
– Vale do Rio Doce. Nesse caso o ato é pela anulação do leilão de privatização da empresa.
A passeata será encerrada com grande ato em frente ao Ministério da Fazenda.

  Pela retirada do PLP 01
  Eixo da campanha salarial dos SPFs: Política salarial

que valorize o vencimento base, com incorporação das
gratificações; Recomposição salarial de 1995 a 2006;
Correção das distorções existentes nas Carreiras e
entre estas; Isonomia salarial, com definição de um
piso para todo o Serviço Público; Data-base em 1º de
maio; Fim das terceirizações e contratos temporários;
Concursos públicos; Direito a negociação coletiva: Di-
retrizes de planos de carreira; Paridade entre ativos,
aposentados e pensionistas.

 Eixo geral do funcionalismo

 Eixo emergencial da Fasubra
  Contra a transformação dos HUs em fundação estatal
  Resolução do Vencimento Básico Complementar
 Seqüência ao cumprimento do acordo de 2004, firma-

do com a Fasubra
  Evolução da tabela
  Encaminhamento do consenso construído nos GTs:

VBC e Benefícios
 Recursos para o plano de assistência de saúde com-

plementar

23/5 – Dia Nacional de Luta.
23/5 – Audiência pública - PLP
01/07, em Brasília. Promovida
pela Frente Parlamentar em
Defesa do Serviço Público.
24/5 – Rodadas de AGs para
deliberação sobre o Indicativo
de Greve.
25 e 26/5 – Reunião GT-Segu-
rança.
28/5 – Indicativo de Greve Na-
cional da Fasubra.

23/5 – Passeata unificada
das centrais sindicais e mo-
vimentos sociais no Rio de
Janeiro. Concentração na
Candelária, às 13h.
25/5 – Assembléia geral dos
funcionários da UFRJ, audi-
tório do Quinhentão, às 10h.
Pauta: Indicativo de Greve da
Fasubra a partir de 28/5.
Eixos: Contra o PLP 01/
2007, Fundação Estatal e
Emenda 3.

AGENDA DE LUTA LOCAL O movimento começa às 13h, com concentração nos fundos da Igreja da Candelária,
Centro. E seguirá até o Ministério da Fazenda, na Avenida Antônio Carlos. Durante o
trajeto serão feitas algumas paradas:

17 DE MAIO, NO QUINHENTÃO. Funcionários votam adesão ao 23 de maio, quando haverá manifestações em todo o país

Foto: Niko Júnior
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Lula diz que greve de funcionários sem corte de ponto é “férias”

Presidente esquece o passado
ANA DE ANGELIS

Jamais passou pela cabeça dos
trabalhadores públicos que o ho-
mem que fez história com greves
operárias e se tornou a maior ex-
pressão da esquerda na década de
1980 viesse um dia, na condição de
presidente da República, condenar
as greves do funcionalismo. Lula
fez isso na semana passada, na en-
trevista coletiva à imprensa, quan-
do disse que greves no serviço pú-
blico prejudicavam a população
pobre e que paralisações de até cem
dias, com o pagamento dos dias
parados, eram férias.

Foi com essa visão preconcei-
tuosa que o ex-sindicalista e atual
ministro do Planejamento, Paulo
Bernardo, e a Advocacia-Geral da
União (AGU) elaboraram e já en-
viaram à Casa Civil o anteprojeto
que limita as greves do funciona-
lismo. A proposta do governo con-
sidera todo serviço público essenci-
al e por isso não pode ser interrom-
pido totalmente, embora a Consti-
tuição de 1988 garanta o direito de
greve a todos os trabalhadores bra-
sileiros.

A Central Única dos Trabalha-
dores (CUT) e a Confederação dos
Servidores Públicos Federais (Con-
dsef) classificaram o projeto do
governo como “autoritário”, dita-
torial” e “intervencionista”.

O presidente da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB), Roberto
Busato, disse que a proposta do go-
verno é inconstitucional, porque
os servidores são trabalhadores
iguais a outros, com as mesmas
necessidades.

ATAQUE AO FUNCIONALISMOATAQUE AO FUNCIONALISMOATAQUE AO FUNCIONALISMOATAQUE AO FUNCIONALISMOATAQUE AO FUNCIONALISMO
O governo não garante ao fun-

cionalismo público negociação co-
letiva, contrato coletivo de traba-
lho, data-base, mesmo sabendo que
a maioria é mal remunerada. Sus-
pendeu a mesa de negociação per-
manente dos servidores federais,
paralisou a segunda etapa de im-
plantação do Plano de Carreira dos
trabalhadores das universidades, e
insiste em aprovar o Projeto de Lei
Complementar (PLP 01) que li-
mita as despesas com pessoal da
União nos próximos 10 anos à in-
flação mais 1,5% de reajuste anu-
al. Como golpe final, expõe o servi-
dor fazendo críticas levianas às suas
lutas e quer impor regras para invi-
abilizar a radicalização do movi-
mento sindical pela conquista de
direitos.

REGRAS QUE RESTRINGEMREGRAS QUE RESTRINGEMREGRAS QUE RESTRINGEMREGRAS QUE RESTRINGEMREGRAS QUE RESTRINGEM
 O anteprojeto do governo de-

termina que a paralisação no setor
público só pode ser aprovada por no
mínimo dois terços da categoria e
não apenas dos sindicalizados, e

CUT e Condsef classificam projeto que restringe direito de greve como “intervencionista”CUT e Condsef classificam projeto que restringe direito de greve como “intervencionista”CUT e Condsef classificam projeto que restringe direito de greve como “intervencionista”CUT e Condsef classificam projeto que restringe direito de greve como “intervencionista”CUT e Condsef classificam projeto que restringe direito de greve como “intervencionista”

depois de previamente avisada ao
responsável pelo setor. Nas áreas de
“serviços inadiáveis e de interesse
público”, a exigência seria de man-
ter 40% dos servidores trabalhando,
com possibilidade desse percentual
variar conforme a necessidade de
manter a continuidade do serviço.

Greve proibida

Parlamentares contra o PLP 01
A Frente Parlamentar em De-

fesa do Serviço Público, lançada
em 17 de abril, com a assinatura
de mais de 200 deputados e sena-
dores, está organizando uma au-
diência pública especificamente
para discutir o PLP 01 para o dia
23 de maio. O presidente da Fren-
te, deputado federal Rodrigo Rol-
lemberg (PSB/DF), convidou o De-
partamento Intersindical de Asses-
soria Parlamentar (Diap) e conver-
sou com as entidades sindicais
para definir as estratégias do de-
bate. “A qualquer momento o proje-
to pode entrar em pauta, por isso é
preciso ampliar a mobilização para
reverter a questão”, alerta. “Nosso
desafio é mostrar para o conjunto
dos parlamentares que este proje-
to do jeito que está engessa o cres-
cimento e não melhora o serviço
público”, afirma.

O deputado, que é funcionário
público, avalia que é positivo no
PAC o resgate do papel do Estado
como indutor do crescimento. Mas
o que não pode ocorrer é abrir mão
de servidores públicos bem remu-
nerados e investimentos em áreas

de quinze partidos: “Os parlamen-
tares são muito sensíveis à pres-
são organizada e massiva. Já vi
situações aparentemente irrever-
síveis, projetos para serem apro-
vados sem qualquer emenda subs-
titutiva e no entanto a mobilização
e a pressão possibilitaram uma
reversão parcial, pelo menos.”

Chico Alencar diz que as am-
bigüidades do governo Lula aca-
bam por atingir sua base histórica
– o PT –, e isso abre brechas que
podem ser aproveitadas em prol
da luta contra o PLP 01. O que
Alencar diverge de seu colega é
sobre a avaliação do PAC: “O can-
to do PAC, que pretensamente
quer valorizar o investimento pú-
blico e o papel do Estado, só é
uma locomotiva bonitinha, mas
não tem explosão, não tem recur-
sos e não funcionará.” O deputa-
do afirma que a argumentação do
governo de que o gasto público é
um entrave ao crescimento e a de
que a máquina do Estado é pesa-
da não passa de uma concepção
neoliberal, por que a realidade é
outra bem diferente.

importantes para a sociedade. E o
que ele não consegue entender é a
opção do governo em limitar os
recursos no setor público. “Vejo
como um retrocesso”, complemen-
ta. Sobre as possibilidades de mu-
dar o projeto, Rollemberg  acredita
que articulando bem os pontos a
serem alterados há possibilidade
de mudanças. Ele explica que o
papel da Frente Parlamentar é
maior e mais abrangente, mas exis-
te esta questão específica que está

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

CHICO ALENCAR. Pressão ROLLEMBERG. Desafio

Isso se a greve for considerada “le-
gal”. E mesmo a greve sendo “le-
gal”, o servidor terá que repor as
horas não trabalhadas até o limite
de 50%. Mas caso haja questiona-
mento judicial, é obrigatório o des-
conto dos dias parados.

Entre as áreas “inadiáveis e de

interesse público” estariam: aten-
dimento ambulatorial, assistência
médica, tratamento e abastecimen-
to de água, tratamento de esgoto,
serviços funerários e de necropsia,
inspeção agropecuária, defesa e
controle do tráfego aéreo, seguran-
ça pública, serviços de telecomuni-

cações e de tratamento de lixo hos-
pitalar, e de concessão e pagamen-
to de benefícios previdenciários e
assistenciais. Nestes casos, o aviso
de decretação de greve às autorida-
des teria que ser feito com 72 horas
de antecedência, e nos demais, com
48 horas.

Foto: Agência Brasil

PARALISAÇÕES de 40, 60, 90 ou 100 dias com
pagamento não são greves, mas férias - Luiz
Inácio Lula da Silva, que liderou greves no ABC

mobilizando seus integrantes. “O
serviço público está ameaçado
com o PLP 01”, sustenta.
PRESSÃO PODE ALTERAR
PROJETO

O deputado federal Chico Alen-
car (PSOL-RJ), que é um dos vice-
presidentes da Frente, também tem
uma perspectiva positiva sobre a
alteração do projeto diante de uma
pressão, mesmo o governo tendo
uma base de sustentação sólida no
Congresso Nacional, com cerca

Na opinião  do presidente na-
cional da CUT, Arthur Henriques
dos Santos, “estipular que uma
assembléia só terá direito de
aprovar greve se reunir dois ter-
ços da categoria é uma tentati-
va mal disfarçada de proibir gre-
ve no setor. No caso por exem-

plo dos  servidores federais, ne-
cessitariam da aprovação de mais
de 670 mil dos 1 milhão de empre-
gados”, afirmou. “Isso é uma in-
tromissão do Estado na organi-
zação dos trabalhadores, como na
época da ditadura.”

O coordenador nacional da

ConLutas, José Maria de Almei-
da, repudiou as declarações do
presidente Lula, “principalmente
por ele ser um ex-dirigente sindi-
cal, e porque disseminam mais
preconceito na sociedade contra
os servidores públicos. Trata-se
de tática do governo de tentar en-

gessar o movimento do funcio-
nalismo para poder aprovar o
PLP 01 e fazer a reforma da
Previdência Social”. Para o
presidente da Condsef, Jose-
milton Costa, o projeto do go-
verno pretende “impedir a gre-
ve no serviço público”.
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ríamos que explicasse a situa-ríamos que explicasse a situa-ríamos que explicasse a situa-ríamos que explicasse a situa-ríamos que explicasse a situa-
ção do funcionalismo em rela-ção do funcionalismo em rela-ção do funcionalismo em rela-ção do funcionalismo em rela-ção do funcionalismo em rela-
ção ao Orçamento do Estadoção ao Orçamento do Estadoção ao Orçamento do Estadoção ao Orçamento do Estadoção ao Orçamento do Estado
Brasileiro. Quanto o funcio-Brasileiro. Quanto o funcio-Brasileiro. Quanto o funcio-Brasileiro. Quanto o funcio-Brasileiro. Quanto o funcio-
nalismo pesa nas contas donalismo pesa nas contas donalismo pesa nas contas donalismo pesa nas contas donalismo pesa nas contas do
Governo?Governo?Governo?Governo?Governo?

Patrícia:Patrícia:Patrícia:Patrícia:Patrícia: O orçamento total
da União gira em torno de 1,2 tri-
lhão de reais. As despesas com pes-
soal e encargos, a valores de dezem-
bro de 2006, foram de 110,2 bi-
lhões de reais, aproximadamente
9% do orçamento total. Entretan-
to, o melhor parâmetro a ser utili-
zado é o peso das despesas com pes-
soal em relação à receita corrente
líquida (somatório de todas as re-
ceitas da União), conforme deter-
mina a Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF). Em 2006 essa relação
– despesa de pessoal X receita cor-
rente líquida – foi de 33,4%, mui-
to abaixo do limite permitido pela
LRF, que é de 50% para a União.

Qual a explicação para oQual a explicação para oQual a explicação para oQual a explicação para oQual a explicação para o
Governo buscar no limitadorGoverno buscar no limitadorGoverno buscar no limitadorGoverno buscar no limitadorGoverno buscar no limitador
de despesas (PLP 01) parte dode despesas (PLP 01) parte dode despesas (PLP 01) parte dode despesas (PLP 01) parte dode despesas (PLP 01) parte do
financiamento do PAC?financiamento do PAC?financiamento do PAC?financiamento do PAC?financiamento do PAC?

Certamente eu, como analista
econômica, não sou a melhor pes-
soa para responder a essa pergunta.
Tecnicamente, o que é possível di-
zer olhando as medidas do PAC e
ao que ele se propõe é que a limita-
ção ainda mais rígida dos gastos
com pessoal certamente é um “tiro
no pé”.  O PAC pressupõe um Esta-
do indutor do desenvolvimento,
para isso, precisa ter capacidade de
implementação. O governo Lula
em seu primeiro mandato iniciou
uma política de recuperação dessa
capacidade do Estado com a con-
tratação, via concurso público, de
mais de 70.000 novos servidores. O
PLP 01/2007 significa retornar à
política anterior de concepção de
“Estado mínimo”, implementa-
do na gestão do Fernando Henri-
que Cardoso, e que não deu resul-
tados, uma vez que os serviços pres-
tados à população deixaram mui-
to a desejar.

Por que o governo optouPor que o governo optouPor que o governo optouPor que o governo optouPor que o governo optou
pela redução de custos compela redução de custos compela redução de custos compela redução de custos compela redução de custos com
pessoal?pessoal?pessoal?pessoal?pessoal?

Assim como na pergunta ante-
rior, aqui uma análise política tal-
vez fosse mais adequada. Na análi-
se técnica não é essa nova limita-
ção dos gastos com pessoal que fi-
nanciará o desenvolvimento. Tam-
pouco a baixa capacidade do Esta-
do em financiar o desenvolvimen-
to é conseqüência dos gastos com
pessoal. Está muito mais relacio-
nada com a escolha da política
macroeconômica, que para fazer
frente a uma taxa de juros tão ele-
vada força o Estado a praticar supe-
rávits cada vez mais altos e restrin-
ge o orçamento público.

Quanto ele economiza comQuanto ele economiza comQuanto ele economiza comQuanto ele economiza comQuanto ele economiza com
isso?isso?isso?isso?isso?

A questão aqui é menos de eco-

Lula repete FHC

nomia do que da necessidade de
responder a uma parte da socieda-
de que elegeu os gastos da máqui-
na pública como o responsável por
uma opção política feita. Uma
análise mais detalhada da despesa
mostra que o debate fiscal coloca-
do está, no mínimo, equivocado.
No debate fiscal que está aí, so-
mente as despesas com investimen-
tos são entendidas como benefícios
à população, excluindo outras ru-
bricas de gastos correntes.

Entretanto, a maior parte dos
gastos representa benefícios diretos
à população, como gastos previ-
denciários e assistenciais, gastos
com educação, com saúde e no
combate à pobreza. E na média de
2003/05, foram esses os “gastos”
que mais cresceram, passando de
9,26% do PIB para 10,48% do PIB.
Os gastos com o “custo da máqui-
na”, que incluem “pessoal e encar-
gos sociais” e “manutenção da
máquina”, foram reduzidos de
5,60% do PIB para 5,22% do PIB.

Quais seriam as opções deQuais seriam as opções deQuais seriam as opções deQuais seriam as opções deQuais seriam as opções de
outras fontes de financiamen-outras fontes de financiamen-outras fontes de financiamen-outras fontes de financiamen-outras fontes de financiamen-
to que o governo poderia re-to que o governo poderia re-to que o governo poderia re-to que o governo poderia re-to que o governo poderia re-
correr?correr?correr?correr?correr?

Novas opções de financiamen-
to para investimento pressupõem
alteração da política macroeconô-
mica, uma vez que o ciclo vicioso
juros altos, contenção de despesas,
superávit primário, pagamento de
juros não permite grande mobili-
dade dos recursos públicos.  Assim,
o pesado dos investimentos do país
depende das empresas estatais
(uma excelente fonte, desde que
não precise ser computada no su-
perávit primário) e da iniciativa
privada.

No Brasil alega-se que exis-No Brasil alega-se que exis-No Brasil alega-se que exis-No Brasil alega-se que exis-No Brasil alega-se que exis-

tem muitos funcionários pú-tem muitos funcionários pú-tem muitos funcionários pú-tem muitos funcionários pú-tem muitos funcionários pú-
blicos. A máquina é pesada?blicos. A máquina é pesada?blicos. A máquina é pesada?blicos. A máquina é pesada?blicos. A máquina é pesada?
Qual a vinculação em relaçãoQual a vinculação em relaçãoQual a vinculação em relaçãoQual a vinculação em relaçãoQual a vinculação em relação
à população? Como é esta dis-à população? Como é esta dis-à população? Como é esta dis-à população? Como é esta dis-à população? Como é esta dis-
tribuição em outros países?tribuição em outros países?tribuição em outros países?tribuição em outros países?tribuição em outros países?

O Brasil tem cerca de 1 servidor
público para cada 20 habitantes,
muito abaixo de outros países. Na
França são menos de 9 habitantes
para cada servidor público, enquan-
to na Inglaterra são 16 habitantes
para cada servidor.

Esse reduzido número de servido-
res públicos fica ainda mais evidente
quando é considerada a quantidade
de servidores em relação à população
ocupada. Enquanto o Brasil possui 1
servidor público a cada 10 ocupados,
os Estados Unidos e Inglaterra possu-
em 1 servidor a cada 6 ocupados, e
países como a França e a Itália a
relação é de 1 para 4.

PLP tem lógica perversa
Além dos impactos diretos

nos salários, carreiras  e processo
de negociação do funcionalis-
mo público, Patrícia Pelatieri
afirma que tal medida signifi-
ca, ao contrário da adotada no
primeiro mandato do governo
Lula, uma opção política de cu-
nho neoliberal, que é a do “Es-
tado mínimo”. A economista faz
dois destaques do impacto do
PLP  01/2007:

REVERSÃO DA POLÍTICAREVERSÃO DA POLÍTICAREVERSÃO DA POLÍTICAREVERSÃO DA POLÍTICAREVERSÃO DA POLÍTICA
DE RECOMPOSIÇÃO DODE RECOMPOSIÇÃO DODE RECOMPOSIÇÃO DODE RECOMPOSIÇÃO DODE RECOMPOSIÇÃO DO
ESTADOESTADOESTADOESTADOESTADO

Conforme dados do Boletim
Estatístico de Pessoal do Minis-
tério do Planejamento, de 1988
a 2006 houve uma redução de
177.424 servidores públicos fe-
derais da ativa. No primeiro
mandato do governo Lula (2003-
2006), iniciou-se uma recupe-
ração do quadro de servidores,
com a contratação de 71.144
novos servidores, ainda muito
aquém das necessidades para um
bom serviço público.

O limitador proposto no PLP
01/2007, que tramita no Con-
gresso Nacional, inviabiliza, no
entanto, a continuidade da re-
cuperação do quadro de pessoal
iniciado no governo Lula, que é
necessária para ampliar a capa-
cidade do Estado em responder às
demandas da população.

REDUÇÃO DO NÚMERO DEREDUÇÃO DO NÚMERO DEREDUÇÃO DO NÚMERO DEREDUÇÃO DO NÚMERO DEREDUÇÃO DO NÚMERO DE
SERVIDORES EM FUNÇÃOSERVIDORES EM FUNÇÃOSERVIDORES EM FUNÇÃOSERVIDORES EM FUNÇÃOSERVIDORES EM FUNÇÃO
DA APOSENTADORIA SEMDA APOSENTADORIA SEMDA APOSENTADORIA SEMDA APOSENTADORIA SEMDA APOSENTADORIA SEM
POSSIBILIDADE DE NOVASPOSSIBILIDADE DE NOVASPOSSIBILIDADE DE NOVASPOSSIBILIDADE DE NOVASPOSSIBILIDADE DE NOVAS
CONTRATAÇÕESCONTRATAÇÕESCONTRATAÇÕESCONTRATAÇÕESCONTRATAÇÕES

A análise da força de traba-
lho dos servidores públicos fede-
rais civis do Poder Executivo por
faixa de idade permite dizer que,
provavelmente, nos próximos 10
anos (tempo que, se aprovado,
vigorará o limitador de gastos

de pessoal), 70% dos servidores
estarão aposentados.

Nos próximos 5 anos a redu-
ção dos servidores da ativa por
aposentadoria deve atingir um
total de 86.500 trabalhadores, ou
seja, 16% do quadro de pessoal.
Esse é outro indicador que não
foi considerado na proposta do
limitador, que, se aprovado, in-
viabilizará o preenchimento des-
sas vagas.

NOVAS CONTRATAÇÕESNOVAS CONTRATAÇÕESNOVAS CONTRATAÇÕESNOVAS CONTRATAÇÕESNOVAS CONTRATAÇÕES
Patrícia observa que é con-

senso na sociedade a necessida-
de de ampliação dos serviços de
saúde, segurança e educação.
Na contramão dessa necessida-
de, o PLP 01 inviabiliza qual-
quer ampliação dos serviços
prestados à população. Um
exemplo concreto é o Plano de
Desenvolvimento da Edu-
cação(PDE) do governo Lula,
lembra a economista. O PDE
prevê dobrar vagas nas univer-
sidades públicas. Em dez anos,
serão 680 mil alunos a mais
nos cursos de graduação, a par-
tir do aumento da relação pro-
fessor-aluno e da contratação
de mais docentes. Com base na
relação de 18 alunos por profes-
sor, meta a ser atingida até o
ano de 2017 , nos próximos qua-
tro anos haverá a necessidade
da contratação de aproximada-
mente 15.000 professores e cer-
ca de 8.000 técnicos-adminis-
trativos. Já foi editada portaria
que permite a contratação de
2.800 novos docentes e 5.000
novos técnicos-administrativos.

O limitador  em questão
não prevê a exceção da ampli-
ação no quadro das universi-
dades e das  escolas federais
técnicas, constantes  do PDE.
Ao contrário, se aprovado, im-
pedirá sua realização.

“A baixa capacidade do Estado em
financiar o desenvolvimento não é
conseqüência dos gastos com
pessoal”

“O Brasil tem cerca de 1 servidor
público para cada 20 habitantes, muito
abaixo de outros países. Na França
são menos de 9 habitantes para cada
servidor público, enquanto na
Inglaterra são 16 habitantes para cada
servidor”

“O PLP 01/2007 significa retornar à
política anterior de concepção de
‘Estado mínimo’, implementado na
gestão do Fernando Henrique”

Foto: Divulgação-Dieese/SP

PATRÍCIA
TOLEDO
PELATIERI
economista do
Dieese,
assessora da
CUT Nacional,
especialista em
Finanças
Públicas, trabalha
com o setor
público há 17
anos e é
consultora da
Fasubra
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Milhares de panfletos foram distribuídos na ação para recolhimento de assinaturas

Mutirão na UFRJ em
defesa dos HUs
ANA DE ANGELIS

No Dia Nacional de Luta em
Defesa dos HUs, terça-feira, 15, o
SINTUFRJ organizou um mutirão
e distribuiu milhares de panfletos
aos usuários da rede hospitalar da
UFRJ, explicando a intenção do
governo federal de desvincular os
hospitais universitários de todo o
país das universidades, passando a
administração deles para uma fun-

dação estatal. A carta aberta à po-
pulação também informava sobre
as conseqüências para a sociedade
caso este projeto se concretize.

A ampla panfletagem nas uni-
dades começou antes das 9h. Os
coordenadores do SINTUFRJ e dele-
gados de base não se limitaram a
entregar a carta aberta à popula-
ção. Eles conversaram com as pes-
soas nos setores de triagem, ambu-
latório e de exames. Para os diri-

Projeto vai ao Congresso
REGINA ROCHA

O projeto de lei complementar
para transformação dos hospitais
universitários em fundações esta-
tais deve ir esta semana para o Con-
gresso, segundo informações colhi-
das pela Fasubra. Seus formulado-
res querem implantar a proposta
em até três anos. Esse projeto des-
vincula os hospitais das universi-
dades, coloca-os fora dos recursos
do Orçamento da União e seus fun-
cionários passam a ser contratados
pelo regime da CLT. Sergipe já ado-
tou para o Hospital Estadual o ter-
mo de ajuste de conduta para im-
plantar a Fundação Estatal de Di-

reito Privado e o ataque já avança
em hospitais do Rio e na Bahia.

Tudo isso é muito grave e a
categoria deve se mobilizar. A
Fasubra comunicou ao novo se-
cretário de ensino superior, Ro-
naldo Mota, que a categoria está
em estado de greve em defesa
dos HUs  e que em todo o país os
servidores das universidades se
mobilizaram no dia nacional
de luta contra a transformação
em fundações estatais, em 15 de
maio, colhendo apoio na popu-
lação ao abaixo-assinado que
será entregue a Lula e ao Con-
gresso contra a desvinculação
dos HUs das universidades.

CARTAS NA MESACARTAS NA MESACARTAS NA MESACARTAS NA MESACARTAS NA MESA
A Fasubra esteve com represen-

tantes do Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão
(MPOG) na mesa nacional que
discute o SUS, dia 14, e estes apre-
sentaram o projeto. “É um projeto
extremamente perigoso”, explica
Janine Vieira Teixeira, estudiosa do
assunto e da coordenação de Edu-
cação da Fasubra. O primeiro ele-
mento que aponta para isso é a
descaracterização dos vínculos de
trabalho do RJU. Os trabalhadores
serão contratados por concurso pela
CLT. Os estatutários serão cedidos e
pagos pela fundação. Além disso, a
proposta não resolve a relação de

precarização da relação de traba-
lho nas cooperativas.

Segundo Janine, a comissão do
governo responsável pelo projeto vai
para as reuniões como uma tropa de
choque preparada para uma espécie
de lavagem cerebral. “O movimen-
to precisa se debruçar sobre isso e se
preparar. Eles vão conquistar as pes-
soas se não estiverem alertas. Que-
rem pagar mais ao especialista. Isso
significa que o nível médio vai ga-
nhar pouco, o superior terá salário
médio e especialista altíssimo. Não
há carreira, é carreira por fundação.
Com isso, a categoria se esfacela.
Acaba a organização nacional”, pon-
dera a coordenadora.

Ela confirma que em pouco tem-
po se tornará realidade. “O Hospital
Estadual de Sergipe já está num ter-
mo de ajuste de conduta, sem ne-
nhum projeto de lei. Entre as univer-
sidades, o primeiro da lista é o Hospi-
tal da Universidade Federal de Doura-
dos, no Mato Grosso do Sul. Eles
usam termos novos, mas a polí-
tica é velha. Dizem que o Hospi-
tal de Dourados será federaliza-
do. E eles pretendem que em dois
anos a rede já esteja totalmente
transformada”, alerta Janine.

No dia 13 de junho, a criação
das fundações estatais de direito
privado vai ser pauta do Conselho
Nacional de Saúde.

Fasubra já comunicou ao MEC que categoria se encontra em estado de greve contra a proposta

gentes sindicais, o apoio conscien-
te dos usuários da rede hospitalar
da UFRJ é vital para a propagação
da luta em defesa dos hospitais uni-
versitários entre as camadas mais
carentes da população.

O APOIO DO USUÁRIOO APOIO DO USUÁRIOO APOIO DO USUÁRIOO APOIO DO USUÁRIOO APOIO DO USUÁRIO
Mesmo reclamando da longa es-

pera para fazer um exame ou cirur-
gia, e das filas que enfrentam para
serem atendidos no ambulatório

médico, a maioria dos usuários do
Hospital Universitário Clementino
Fraga Filho, na Ilha do Fundão, ou-
vidos na terça-feira, manifestaram
preocupação diante da possibilidade
de vir a mudar o modelo atual de
gestão dos hospitais universitários. So-
mente no HU, mais de 500 pessoas
aderiram ao abaixo-assinado em de-
fesa dos hospitais universitários que
será entregue pela Fasubra ao presi-
dente da República e às lideranças

dos partidos no Congresso Nacional.
Na UFRJ as cópias do abaixo-assina-
do devem ser entregues na sede e nas
subsedes do SINTUFRJ.

Até agora a prioridade dos hospi-
tais universitários tem sido o ensino,
a pesquisa e a extensão, o que garante
a formação qualificada de novos pro-
fissionais de saúde e intervenções se-
guras em doenças que exigem alta
especialização, e que nenhum outro
hospital da rede SUS é capaz de fazer.

O que eles dizem
“O Hospital da Posse, em

Nova Iguaçu, onde eu moro,
quando passou para uma funda-
ção ficou pior do que era antes
no  atendimento. Acho que o
mesmo vai acontecer com o
HU”, previu Antônio Mário Pa-
checo, 62 anos, que há 10 anos
se trata de hepatite C no HU.

“O HU está muito abando-

nado; tem muita gente na fila de
espera para exames e consultas,
mas sempre fui bem tratada. O go-
verno deve mandar mais dinheiro
para o hospital e não mexer no seu
funcionamento”, opinou Luiza de
Carvalho Pinto, 35 anos, morado-
ra de Duque de Caxias. Há dois
anos ela é atendida no HU em vá-
rias especialidades, e vai fazer

tratamento dentário na Faculdade
de Odontologia.

“Para mim, o HU com todos
os problemas é o melhor hospital
que já conheci. O resto é terrível,
por isso, não posso nem imaginar
que o HU vai mudar”, afirmou Lu-
cia Margarida, 37 anos, que des-
de 1995 freqüenta o hospital  para
tratamento de lupus.

“O HU tem que continuar fun-
cionando como hospital-escola do
jeito que é atualmente, porque ne-
nhum outro faz melhor do que ele
pelo doente”, disse o aposentado
Osmar José Pereira, 63 anos,que
já fez duas cirurgias do coração no
Hospital. “Devo muito ao HU.”

“O governo não deve mexer
nos hospitais universitários, que

para a gente são referência de
bom atendimento. Todo mundo
que tem um problema de saúde,
grave ou não, sonha em ser tra-
tado num hospital-escola”, dis-
se Marcelo de Souza Braga,
31anos. Ele joga profissional-
mente no Clube Cibaya, na In-
donésia, e vai operar o menisco
no HU.

AÇÃO. Panfletagem no HU chegou até os pacientes NA LUTA. O esforço para conscientização e busca de assinaturas



Chance que faltava às gordinhas

De cara nova

REGINA ROCHA

Qual seu vínculo com a
UFRJ? Você tem autonomia
para propor melhoria na exe-
cução de suas tarefas?  Quais as
dificuldades para desenvolver
suas atividades? Você se sente
realizado profissionalmente
com o trabalho que executa?
Estas são algumas das pergun-
tas do censo que a PR-4 organi-
zou e que pode ser acessado on-
line a partir desta semana.

Até 15 de junho, a Pró-Rei-
toria de Pessoal (PR-4) quer ter
uma amostra significativa da
força de trabalho e dos ambi-
entes organizacionais da UFRJ.
Para isso, organizou um censo
institucional em que o traba-
lhador da universidade respon-
de a um formulário com 33

LILI AMARAL

Um debate no IFCS sobre o
papel da imprensa sindical mar-
cou o lançamento das reformas
gráfica e editorial do Jornal do
SINTUFRJ na terça-feira, 15. As
mudanças – que procuram mo-
dernizar e tornar mais eficiente o
principal veículo dos trabalha-
dores da UFRJ –,  são consequên-
cia do investimento da direção
do Sindicato aliado ao trabalho
da equipe de profissionais do De-
partamento de Comunicação.

Há quinze anos o jornal –
atualmente com tiragem sema-
nal de 11 mil exemplares – vem
cumprindo o papel de fazer a dis-
puta de informação com a mídia
burguesa, renovando-se sempre
que necessário. Pela sua tradição
e credibilidade, o Jornal do SIN-
TUFRJ – um dos mais regulares
da imprensa sindical brasileira –
se consolidou como projeto con-
sistente. Agora está mais bonito,
mais leve, segundo a opinião  de
um especialista no assunto, Vito
Giannotti, que abriu o debate.

Na quinta-feira, 17, o projeto
foi apresentado à categoria na
subsede do Sindicato no Hospital
Universitário.

UMA TROCA DEUMA TROCA DEUMA TROCA DEUMA TROCA DEUMA TROCA DE
EXPERIÊNCIASEXPERIÊNCIASEXPERIÊNCIASEXPERIÊNCIASEXPERIÊNCIAS

Além de Vito, os debatedores
convidados foram Roberto Pon-
ciano, diretor do Sindicato dos
Servidores das Justiças Federais no
Estado do Rio de Janeiro  (Siseju-
fe); Zeliuto Moreira, técnico-ad-

ministrativo e ex-diretor do Sintu-
ff; José Maria Rangel, diretor do
Sindicato dos Petroleiros do Norte
Fluminense; e Hélcio Duarte, jor-
nalista do Sindicato dos Trabalha-
dores em Saúde, Trabalho  e Previ-
dência Social no Estado do Rio de
Janeiro (Sindsprev).

A mesa do debate foi instalada
pelos coordenadores-gerais Marcílio
Lourenço, Francisco de Assis e pelo
coordenador de Comunicação do Sin-
dicato, Odilon Campinas. Os outros
dois coordenadores da área,  Denise
Góes e Jeferson Salazar, não puderam
compor a mesa. Denise  por motivos
de saúde e Jeferson devido a compro-
misso assumidos anteriormente. O
editor do jornal, L. C. Maranhão,
que mediou o debate, fez uma rápi-

da apresentação do novo projeto.
Vito Giannotti enfatizou a ne-

cessidade do jornal não ser apenas
um instrumento voltado para o
“umbigo da categoria”, mas am-
pliar a sua pauta sobre o cotidiano
da vida dos trabalhadores. Segun-
do ele, não se pode pensar em pro-
duzir um jornal, especialmente
voltado para trabalhadores e tendo
que fazer o contraponto com os
jornais burgueses, sem tocar no que
está acontecendo no Brasil e nas
questões que fazem parte do cotidi-
ano de todos nós. “Sem isso, não
há como disputar nada, promover
mudanças e muito menos conquis-
tar melhorias salariais”, disse.

Roberto Ponciano relatou a ex-
periência no Sisejufe, que optou

por publicar uma revista devido
ao volume de informações do jor-
nal, que já chegou a 32 páginas.
Agora trabalham com um jornal
mais leve e na revista publicam
artigos e contribuições da catego-
ria. “O investimento na impren-
sa trouxe retorno, uma proximi-
dade com a categoria que o sindi-
cato não tinha”, declarou.

O técnico-administrativo Ze-
liuto Moreira fez uma extensa aná-
lise da comunicação do ponto de
vista técnico e ideológico. Criticou
a Fasubra por não ter até hoje uma
comunicação de fato. E relatou a
experiência no Sintuff, que teve
como referência o jornal do SINTU-
FRJ para iniciar sua comunica-
ção, e as dificuldades encontradas.

O jornalista Hélcio Duarte
elogiou principalmente a equipe
pela tenacidade e esforço ao con-
seguir convencer a direção a ban-
car o novo projeto.“Finalmente
a reforma saiu. O jornal está
muito bom e a proposta de refor-
ma gráfica valoriza imagem e
texto.” Ele destacou a importân-
cia da profissionalização da im-
prensa sindical, que atualmente
vem sofrendo um revés com uma
nova proposta de contratar o jor-
nalista multimídia (escreve, fo-
tografa, diagrama etc), e criti-
cou a falta de democracia das
direções sindicais no trato com a
informação para a categoria.
“Um jornal sindical não pode
sonegar informação à base.” O
dirigente do Sindipetro, José Ma-
ria Rangel, também falou da ex-
periência dos petroleiros e fez al-
gumas observações  em relação
ao Jornal do SINTUFRJ.

 Os três coordenadores- gerais,
Ana Maria Ribeiro, Francisco de
Assis e Marcílio Lourenço, desta-
caram a importância da valoriza-
ção da informação pelas direções
sindicais e também a necessidade
do investimento em equipamen-
tos e de pessoal qualificado. A pre-
sidente da CUT, Neuza Luzia, ex-
diretora de Comunicação do SIN-
TUFRJ, prestigiou a cerimônia, as-
sim como o presidente do Sindi-
cato dos Arquitetos de Minas Ge-
rais, Eduardo Fajardo.

Debate marca lançamento das mudanças gráfica e editorial no Jornal do SINTUFRJDebate marca lançamento das mudanças gráfica e editorial no Jornal do SINTUFRJDebate marca lançamento das mudanças gráfica e editorial no Jornal do SINTUFRJDebate marca lançamento das mudanças gráfica e editorial no Jornal do SINTUFRJDebate marca lançamento das mudanças gráfica e editorial no Jornal do SINTUFRJ

Equipe responsável pelas
mudanças inauguradas na

semana passada

O raio-X necessário na UFRJ
Universidade quer conhecer sua força de trabalho. PRUniversidade quer conhecer sua força de trabalho. PRUniversidade quer conhecer sua força de trabalho. PRUniversidade quer conhecer sua força de trabalho. PRUniversidade quer conhecer sua força de trabalho. PR-4 realiza censo para dimensionar a massa de funcionários-4 realiza censo para dimensionar a massa de funcionários-4 realiza censo para dimensionar a massa de funcionários-4 realiza censo para dimensionar a massa de funcionários-4 realiza censo para dimensionar a massa de funcionários

perguntas sobre ambiente organi-
zacional, formação profissional,
necessidades de capacitação, sem
ser preciso identificação.

PELA INTERNETPELA INTERNETPELA INTERNETPELA INTERNETPELA INTERNET
A pesquisa de clima organiza-

cional – que pode ser acessada na
página da PR-4 (http://
www.pr4.ufrj.br) – é aberta ao tra-
balhador estatutário, celetista, con-
tratado, prestador de serviço ou ter-
ceirizado. Pode ser respondida on-
line ou no formulário impresso,
que deve ser entregue no setor de
Recursos Humanos. A Reitoria es-
pera que todo mundo participe e
ajude a construir um retrato fiel
do trabalho na UFRJ.

O censo servirá para elabora-
ção do dimensionamento de pes-
soal, atendendo à legislação da
Carreira, que pede às Ifes apre-

sentação de proposta sobre o
tema em até dois meses. A pes-
quisa também busca apurar da-
dos sobre os ambientes organi-
zacionais e de capacitação. O
resultado servirá para a implan-
tação de programas exigidos
pela Carreira.

A proposta foi resultado da
reunião entre a CIS, a Coordena-
ção de Desenvolvimento de Pes-
soal (Codep) e a Divisão de Re-
cursos Humanos da PR-4 para
atender a Carreira.

O superintendente Roberto
Gambine explica que, desde
1994, a Universidade ficou 10
anos sem concurso para técni-
co-administrativo. Nesse perío-
do ocorreu um número enorme
de aposentadorias, agravado por
falecimentos, exonerações e dois
programas de demissões volun-

tárias. Para contornar a situa-
ção, as instituições lançaram
mão do desvio de função, o que
dificulta o estabelecimento de
critérios na identificação da for-
ça de trabalho. “Conclusão: te-
mos que fazer um levantamento
que de alguma forma nos per-
mita entender como está a dis-
tribuição da força de trabalho
na universidade”, explica o su-
perintendente.

O levantamento foi amplia-
do para que a Reitoria possa ter a
avaliação dos ambientes de tra-
balho, a distribuição de cargos e
a capacitação dos trabalhadores.
A idéia não é identificar as pes-
soas. Mas produzir uma amos-
tragem que aponte o desenho da
força de trabalho na Universida-
de e localize onde há maior ne-
cessidade de pessoal. “Quanto

Os presentes na reunião
do grupo de trabalho reali-
zada no dia 16 decidiram
adiar o seminário sobre a
Carreira anteriormente pre-
visto para junho, como ha-
víamos informado, para
aguardar o resultado da pes-
quisa sobre o clima organi-
zacional realizada pela
PR-4. A nova data do semi-
nário ainda será definida.

GT-Carreira
adia seminário

REFLEXÃO. Vito Giannotti, em primeiro plano, fala no debate realizado no IFCS

mais gente responder, mais
próximos vamos estar da rea-
lidade. Não há problema se o
servidor informar desvio de
função porque não será iden-
tificado”, garante Gambine.

Fotos: Niko Júnior


