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Semana de vitórias do movimento 

Assembleia geral do Sintufrj
Terça-feira, dia 10, às 10h, na subsede, no HU. 

Pauta: avaliação da conjuntura, indicativo de greve e plenária da Fasubra.
Não faltem, companheiros!

Mais uma vez o reitor tentou, de forma oportunista, no Consuni, aprovar que a Ebserh assuma o controle dos HUs. 
Mas pela segunda vez os trabalhadores e os estudantes impediram que a autonomia da universidade fosse ultrajada. 
Mas vamos ficar alertas, pois esta luta ainda está longe de acabar. Estaremos sempre presentes enquanto a autonomia 
universitária estiver ameaçada. Juntos, somos fortes! Página 7 

A tentativa do MEC impor o ponto eletrônico no IPPMG, inclusive com calote nos trabalhadores que fizeram o 
PH em julho e agosto, é mais uma estratégia para entregar a gestão dos HUs à Ebserh. Nós somos capazes de gerir 
os HUs! Página 6   

Foto: Ranan Silva - 4/9/2013

QUEM não coube na sala de reuniuões dos órgãos colegiados, acompanhou a sessão por telão no salão ao lado 
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PERFIL

vânia de Jesus, 44 anos, tra-
balha no Hospital Universi-
tário Clementino Fraga Filho 

(HUCFF) desde 1989. Entrou para 
trabalhar como armazenista na 
cozinha e hoje coordena o Serviço 
de Fisioterapia da Divisão de Apoio 
Assistencial (DAA). Como muitos 
outros funcionários da universidade, 
Ivânia investiu na sua formação, 
formou-se em assistente social, faz 
pós-graduação e assim desenvolve 
outros projetos na UFRJ.

Um dos projetos é o ciclo de 
palestras “Um olhar para a saúde de 
quem cuida da saúde da população”. 
A proposta é proporcionar aos tra-
balhadores dos hospitais e institutos 
oportunidade de conhecerem seus di-
reitos para reivindicarem condições 
adequadas de trabalho, alertá-los 
sobre doenças ocupacionais, como 
DORT (distúrbio osteomuscular re-

Ajudar o próximo dá sentido à vida de Ivânia de Jesus  
Assistente social do HUCFF jamais esquece dos que a ajudaram a realizar sonhos 

lacionado ao trabalho) e LER (lesão 
por esforços repetitivos), e orientá-los 
para que tenham uma vida saudável. 
Os temas são expostos por uma equi-
pe multidisciplinar (nutricionista, 
fisioterapeuta, assistentes sociais) e 
a iniciativa é apoiada pelo Sintufrj.

Olhar social
A técnica-administrativa, oriun-

da do Complexo da Maré – morou 
na Nova Holanda durante 24 anos 
–, utiliza sua experiência de vida 
e a experiência que adquiriu na 
universidade para ajudar a melhorar 
a vida de pessoas de comunidades.

 “É o que me move. Ajudar e 
ajudar. Geralmente as pessoas vêm 
com discursos negativos – “você 
não vai conseguir”– baseados em 
sua vida pessoal, e isso desestimula 
muita gente. No meu caso, me 
incentiva mais, e tenho mais força 

para transpor os obstáculos e alcan-
çar vitórias. Gosto muito da minha 
comunidade e faço qualquer coisa 
para ajudar. Tem muito trabalhador 
de limpeza no HU que fui eu quem 
pedi uma oportunidade. Não tenho 
vergonha de pedir”, conta.

Ivânia diz que trabalhar no 
HU e ser assistente social era seu 
sonho. E conseguiu conquistá-los. 
Agora trabalha para construir dias 
melhores para a população: “Via 
o prédio (do hospital) da Maré e 
sonhava um dia parar lá. Tam-
bém queria ser assistente social e 
lutar por mais justiça social para 
tentar amenizar a desigualdade 
social. Hoje sou assistente social e 
desenvolvo projetos na área, tanto 
na universidade quanto no meu 
bairro, a Vila da Penha. É uma luta 
permanente que todos nós temos 
de empreender por igualdade de 

direitos e oportunidades”.
A antiga armazenista 

do HUCFF e hoje assistente 
social só tem a agradecer a 
todos do Serviço de Fisio-
terapia. “Quero agradecer 
pela oportunidade que me 
deram para alçar meu 
sonho de me formar as-
sistente social. As che-
fias me liberavam 
quando precisava. 
Agradeço tam-
bém aos amigos 
da secretaria 
que sempre 
me deram 
força. Foi 
m u i t o 
impor-
t a n t e 
p a r a 
mim”.

I

DOIS PONTOS

Dia 10:

Às 10h: assembleia geral na subsede no HU. 
Pauta: avaliação de conjuntura, indicativo de greve e plenária da Fasubra.

Às 11h: assembleia comunitária convocada pela direção do IPPMG para discutir e 
deliberar sobre ponto eletrônico. Sintufrj estará presente.

Dias 13 e 14:

Plenária nacional da Fasubra.

De 23 a 28: 

XXII Seminário Nacional de Segurança das Ipes. 

Calendário de atividades políticas
•Danças
Espaço Cultural (Fundão), 
às 3ª e 5ª-feiras, das 18h às 20h.
Sala da Educação Física 
(Praia Vermelha), às 4ª e 6ª-feiras, 
das 16h30 às 18h30.
AmaVila (Vila Residencial),  
às 3ª-feiras, das 13h às 14h.
Subsede no HU, 
às 2ª e 3ª-feiras, das 13h às 14h.

•Música
Espaço Cultural (Fundão), 
às 4ª-feiras, das 17h às 19h30.
Subsede na Praia Vermelha, 
às 2ª-feiras, das 18h às 20h30.
Subsede no HU, às 4ª-feiras, 
das 13h às 14h.

•Espaço Saúde Sintufrj
Fundão: terapia e academia, 
de 2ª a 6ª-feira, das 7h às 19h.
Praia Vermelha: terapias, 
de 2ª a 6ª-feira, das 9h30 às 15h30.
Museu Nacional: terapias, 
às 2ª, 4ª e 6ª-feiras, das 8h às 14h.

•Coral
Espaço Cultural (Fundão), 
às 2ª-feiras, das 16h30 às 18h.

•Patchwork
Subsede no HU, 
às 2ª-feiras, das 9h às 12h.

•Pintura
Subsede no HU, às 5ª-feiras, 
das 9h às 16h.

Inscrições abertas 
para as Oficinas 
do Sintufrj  

O Grupo de Alcoólatras Anônimos da UFRJ, fun-
dado em 1995, reúne-se todas as quartas-feiras, das 
15h às 17h, na subsede sindical no HU. 

AA da 
UFRJ

A presidente do Conselho 
Diretor da Caixa de Assistência 
Universitária do Rio de Janeiro 
(Caurj), no uso da atribuição 
que lhe confere o artigo 12, “c”, 
do estatuto da entidade, convo-
ca reunião da assembleia geral 
extraordinária da Caurj, nos 
termos do artigo 30 do estatuto, 
a realizar-se no dia 18/9/2013, 
no Centro de Tecnologia, bloco 
G, sl 122, Av. Horácio Macedo, 
Fundão, às 9h, em primeira 
convocação, com quórum mí-
nimo de 30% dos associados ti-
tulares, ou às 9h30, em segun-
da convocação, com qualquer 
quórum, com a seguinte pauta: 
eleição do Conselho Diretor e 
assuntos gerais. 

Rio de Janeiro, 
30 de agosto de 2013.

Marylena Barreiros Salazar
Presidente do Conselho Diretor

Assembleia 
geral 
da Caurj
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O Ministério da Saúde pro-
move campanha contra o fumo 
e em benefício da natureza, 
procurando prestar vários es-
clarecimentos à população. A 
campanha faz diversos alertas: 
basta um cigarro aceso para 
poluir o ambiente; a fumaça do 
cigarro contém mais de 4.700 
substâncias tóxicas e, além 
dos danos à saúde, ao longo da 

Fumar faz mal para você e para o planeta
cadeia de produção do tabaco 
há vários fatores que afetam 
o meio ambiente e toda a so-
ciedade: uso de agrotóxicos, 
adoecimento dos fumicultores, 
desmatamento, incêndios, resí-
duos urbanos e marinhos. 

Nos países em desenvolvi-
mento, o desmatamento devido 
ao plantio e secagem das folhas 
do tabaco corresponde a 5% 

do total. Pelos menos 25% dos 
incêndios rurais e urbanos são 
causados por pontas de cigar-
ro. Os filtros demoram mais de 
cinco anos para se decompor. 
Há contaminação do solo e blo-
queio dos sistemas das águas 
e esgoto. As pontas de cigarros 
são levadas pela chuva para 
rios, lagos, oceanos, matando 
peixes, tartarugas e aves ma-
rinhas que podem ingeri-las. 
“Respeite a saúde e a saúde do 
planeta. Ambiente saudável é 
ambiente livre do cigarro”, diz 
a campanha.
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APOSENTADOS

primeira iniciativa neste 
sentido foi com a realiza-
ção, na sede da Associação 

de Moradores da Vila Residencial 
(AmaVila), da Ação de Promoção 
e Educação em Saúde, uma ativi-
dade que reuniu a Coordenação de 
Políticas de Saúde do Trabalhador 
(CPST/UFRJ, ex-DVST), a AmaVila 
e a Coordenação de Aposentados e 
Pensionistas do Sintufrj.

 “A ideia da ação conjunta 
teve o propósito de integrar a ca-
tegoria em geral, os aposentados 
e os moradores, como forma de 
promover a troca de conhecimen-
tos e para que as pessoas de fora 
conheçam a realidade da Vila”, 
explicou o coordenador-geral do 
Sintufrj Francisco de Assis.

De acordo com a coordenadora 
de Administração do Sintufrj, en-
fermeira Márcia Farraia, a ação 
das equipes da CPST consistiu 
na realização de exames para 
verificar glicose, colesterol, pres-
são arterial e, em especial, fazer 
o teste da hepatite do tipo C. A 
enfermeira Riany Brites, coor-
denadora da Subcoordenação 
de Promoção da Saúde da CPST, 
disse que aquela era a terceira 
edição do evento (os anteriores 
foram no CT e na Reitoria, onde 
realizaram  mais de 570 testes). 

Não foram apenas os aposen-
tados e pensionistas os atendidos 
pelas equipes de saúde, mas tam-
bém os moradores da comunida-
de e trabalhadores em geral da 
universidade, como terceirizados 
da Prefeitura Universitária. Todos 
responderam a um questionário 
para identificar possíveis fatores 
de risco antes de serem encami-
nhados para o teste de hepatite C. 
Além disso, recebiam informa-
ções sobre formas de transmis-
são da doença e sobre os fatores 
de risco. Por exemplo: foram 
informados de que a hepatite 
é transmitida por contato com 
sangue contaminado, através 

Dia de ação sindical e 
                 integração com a Vila

Na terça-feira, dia 3, a direção do Sintufrj pôs em prática o projeto de integrar os aposentados 
da universidade residentes na Vila Residencial às atividades do Sindicato, com o objetivo de 
promover uma interação maior de todos os aposentados da instituição e da categoria em geral. 

de relação sexual, compartilha-
mento de seringas e até de alica-
tes de unha na manicure. 

De acordo com Riany, os pos-
síveis casos positivos seriam enca-
minhados para um exame mais 
amplo em um laboratório do 
governo do Estado do Rio de Ja-
neiro. Se confirmada a doença, a 
pessoa poderia ser encaminhada 
ao setor de Hepatologia do Hos-
pital Universitário Clementino 
Fraga Filho, que trabalhava em 
parceria com a CPST.

Reunião elucidativa
Na reunião com os aposenta-

dos, Francisco de Assis fez uma rá-
pida explanação sobre os resulta-
dos da última greve e explicou que 
a Coordenação de Aposentados e 
Pensionistas criou um grupo de 
trabalho que se reúne todas as ter-
ças-feiras, no Sintufrj, para acom-
panhar processos administrativos 
relativos a percentuais de qualifi-
cação e progressão por capacita-
ção para quem que se aposentou 
sem ter seus cursos e estudos (re-
alizados antes da aposentadoria) 
considerados na carreira.

Segundo Francisco de Assis, 
em muitos casos há possibilida-
de real de ganhos. Mas para isso 
é necessário que o aposentado 
ou pensionista apresente docu-
mentos e diplomas aos membros 
dessa comissão para que se forme 
processo na PR-4.

A coordenadora de Aposenta-
dos, Maria Passerone, se disse fe-
liz com a presença de todos e que 
era preciso “unir forças e ir para 
cima” da Reitoria e do governo 
para ter seus direitos reconhecidos. 
A coordenadora de Comunicação 
Sindical Carmen Lucia destacou 
a importância de ações de preven-
ção e de educação em saúde para a 
manutenção da saúde em dia. 

Ganhos na carreira
Francisco de Assis deu expli-

cações sobre os ganhos na carrei-
ra e as pendências em negociação 
com o governo pela Fasubra. Ele 
mostrou fotos de atos públicos, 
passeatas e manifestações do pe-
ríodo, como o fechamento dos 
acessos ao Ministério do Plane-
jamento como forma de pressão 
e que resultou na apresentação, 
pelo governo, da proposta de au-
mento parcelado de 5% em três 
anos, num total de 15,76% de re-
ajuste salarial. Proposta esta que 
foi aceita pela categoria com con-
trapartidas, como a de alterações 
nos anexos relativos aos incenti-
vos de qualificação e capacitação, 
que resultaram em inúmeras 
vantagens para toda a categoria, 
inclusive os aposentados.

Para a progressão por ca-
pacitação, por exemplo, desde 
janeiro de 2013 é aceito o so-
matório de cursos com 20 horas, 
e o percentual de qualificação 
passou a atingir todas as classes. 
Por isso, aposentados e pensio-
nistas devem procurar antigos 
diplomas e certificados e levá-los 
ao grupo de trabalho para aná-
lise da possibilidade de ingres-
so de processo administrativo. 
Francisco de Assis disse que já 
houve caso em que um servidor 
obteve ganho de 75% no salário.

Ele também explicou sobre 
a reivindicação do reposiciona-
mento dos aposentados. O Sintu-
frj está buscando levar adiante a 
reivindicação, embora enfrente a 
resistência do governo. Por fim, o 
coordenador situou o grupo sobre 
o andamento da luta contra a 
Ebserh – empresa criada pelo go-
verno que terceiriza a gestão dos 
HUs – e convocou todos para a 
sessão do Conselho Universitário 
no dia 5 e para a assembleia da 
categoria no dia 10.

Homenagens – A reunião 
terminou com homenagens. 
Djalma de Souza Cabral, 68 

anos, que trabalhou por 33 anos 
no Instituto de Nutrição, leu a 
mensagem intitulada “Amiza-
de”. Elliu dos Santos, 89 anos, 
que trabalhou por 29 anos no 

O Sintufrj ofereceu tam-
bém sessões de auriculoterapia 
e shiatsu. A fisioterapeuta do 
Espaço Saúde, Elaine Rocha, 
explicou os benefícios de cada 
uma: a terapia que utiliza 

Instituto de Física, apresentou 
a letra de “Triste mania”, sua 
nova composição musical. O 
Sintufrj ofereceu um almoço de 
confraternização aos presentes. 

A
Terapias para qualidade de vida

grãos aplicados com adesivos 
em pontos estratégicos da ore-
lha pode aliviar sintomas como 
estresse e dores articulares, e o 
shiatsu também traz alívio às 
tensões diárias. 

PROFISSIONAIS da CPST atendem aposentados e moradores 
da Vila Residencial. Diretores do Sintufrj participam da atividade

JOANA Angélica, Manoel Dantas, Francisco de Assis, Maria 
Passerone, Elliu dos Santos e Djalma de Souza Cabral

Fotos: Renan Silva 3/9/2013

MARIA Passerone, Francisco de Assis e Carmen Lucia

MARCIA Farraia orienta técnicos de enfermagem
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I SINTAE

Carreira dos Técnicos-
Administrativos em Educa-
ção foi o tema do debate no 

segundo dia do I Sintae, na quarta-
feira, 28 de agosto, e reuniu repre-
sentantes da Fasubra, do MEC e um 
técnico da Pró-Reitoria de Pessoal da 
UFRJ. Integrante do GT-Carreira da 
Fasubra, a técnica-administrativa da 
Universidade Federal de Goiás Fáti-
ma Reis chamou a atenção para “a 
redução estrondosa” do quadro efe-
tivo das instituições. “Inicialmente o 
nosso projeto abarcava todos os níveis 
de classificação, desde o pessoal de 
apoio, que é em menor número, 
até o nível superior. Mas a opção do 
governo tem sido pela contratação 
para os níveis E e D. Os poucos de 
nível C são contratados para os HUs, 
(auxiliares de enfermagem), mas 
que, com a Ebserh, deixará de ter 
concursos”(pelo RJU).   

“Temos que discutir a carreira 
dentro desta nova realidade, e se a  
gente não conseguir romper com 
esse projeto do governo, a tendência 
é diminuir cada vez mais os concur-
sos pelo RJU, principalmente para 
o pessoal de nível médio. A linha 
adotada foi a do Bresser Pereira (mi-
nistro nos governos Sarney e FHC), 
e no plano de carreira da Ebserh 
(empresa que o governo criou para 
gerir os hospitais universitários) os 
maiores salários não são os nossos”, 
acrescentou Fátima Reis.  

Ascensão funcional – 
“Uma carreira só é plena quando 
você pode mudar de atribuição. A 
Fasubra propôs o cargo único, mas 
foi considerado inconstitucional. 
Hoje estamos encaixotados ou 
em desvio de função, numa clara 
exploração de mão de obra, porque 
não temos ascensão funcional”, 
afirmou a representante da Fasubra. 
Segundo ela, o projeto de emenda 
constitucional (PEC) que a Federa-
ção conseguiu que fosse apresenta-
do no Congresso Nacional para que 
voltasse a possibilidade de ascensão 
funcional no serviço público foi 
votado como constitucional pela 
Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ). Para continuar sua tramita-
ção, ela informou, só está faltando 
os partidos políticos indicarem seus 
representantes para a comissão 
especial que verificará o mérito da 
matéria. “Isso não ocorre porque 
não há interesse do governo.”

O que se tem – Na análise de 
Fátima, a categoria não tem uma 
carreira, mas vários elementos 
de carreira, como progressão por 
mérito, capacitação e incentivo à 
qualificação. E como não  existe a 
possibilidade de mudar de cargo por 
desenvolvimento pleno, a univer-

Carreira sob ameaça

sidade está perdendo quadros para 
outras carreiras de Estado.

E embora os salários da cate-
goria sejam um dos menores do 
serviço público, no entendimento 
da Fasubra a debandada ou a ro-
tatividade nas instituições federais 
de ensino superior não ocorre só 
em função da baixa remuneração, 
mas por desestímulo profissional. 

Estagnação – A defasagem 
de atribuição dos cargos é outro 
problema da carreira, apontou a 
integrante do GT-Fasubra, porque 
essas atribuições são da década de 
1980 e a última revisão foi feita em 
1987. “A exigência para ingresso na 
universidade é a mesma de lá (1987) 
e vários ainda têm como atribuição 
datilografia”, citou como exemplo 
Fátima. Para a Federação, isso 
mostra a falta de visão de gestão do 
governo. “A gente não consegue con-
vencer o governo que tem que mudar. 
Hoje existe uma nova realidade no 
serviço público. Os jovens entram 
com outra mentalidade e visão de 
mundo, e, como passamos dez anos 
sem concurso, há inclusive um cho-
que de realidade na universidade”. 

Racionalização – Esta é a 
saída para o problema. “Estamos 
lutando pelo aprimoramento da 
carreira, revendo os cargos: como 
eliminar uns e aglutinar outros, a 
escolaridade exigida, mas na nossa 
visão. Isso é a racionalização. Mas o 
governo quer otimizar para baixo, 
como juntar auxiliar administrativo 
com auxiliar de biblioteca”, enfren-
tamento para conseguir romper 
com essa visão do governo de que 
não se pode fazer racionalização 
mudando escolaridade e tampouco 
a remuneração, ou seja, mantendo 
tudo no C. Queremos otimizar para 
cima”, afirmou Fátima. 

Terceirização – Para a 
Fasubra, toda forma de contratação 
fora do Regime Jurídico Único é 
terceirização. Inclusive os bolsistas. 
“Aumenta a quantidade de bolsistas 
nas universidades, e isso é mão de 
obra barata. Só com uma bolsa de 
R$ 400, R$ 500, o aluno ganha para 
fazer o que eu faço. Tem que abrir 
concurso público. Se a gente não 
lutar contra a terceirização e pela 
racionalização, para que teremos a 
carreira?”, pergunta a sindicalista. 

PR-4 reforça 
cobranças ao MEC
O coordenador de Políticas de 

Pessoal da Pró-Reitoria de Pessoal, 
Jorge Freitas, faz coro à reivindicação 
da Fasubra por revisão urgente nos 
requisitos e atribuições dos cargos. 
Segundo ele, atualmente o maior 
desafio da PR-4 é planejar um 
concurso devido às “informações 
capengas” que não retratam as reais 
necessidades da universidade. “O 
mundo evoluiu, mas a instituição 
mantém a mesma estrutura que 
tinha antes”, constata. 

Como exemplo ele citou o caso 
da Agência de Tecnologia, que há três 
anos aguarda que a PR-4 contrate, 
por concurso, químico, engenheiro 
químico e biólogo que conheçam 
legislação, normas e patentes. Mas 
esses requisitos não estão incluídos 
nas atribuições da função, mesmo 
existindo legalmente a previsão de 
implantação de núcleos tecnológicos 
nas Ifes. “Por conta disso, a gente 
vive perdendo pessoas na Agência 
de Inovação, e eles, por sua vez, 
não conseguem inovar por falta de 
pessoal suficiente e com a formação 
necessária”, disse Freitas. 

Como a universidade não tercei-
riza mais a parte de concurso, outro 
problema enfrentado pela PR-4 tem 
a ver com os cargos extintos ou em 
extinção, como de impressor, por 
exemplo, embora a UFRJ tenha 
gráfica. Segundo Freitas, no con-
curso em 2012, o único profissional 
existente numa semana era ativo; 
na seguinte, inativo. 

O problema teve que ser contor-
nado com muito cuidado para não 
gerar irregularidades e com a au-
torização da Procuradoria, porém 
terceirizar nunca, e por uma razão 
muito simples, conforme explica o 
coordenador da PR-4: “Quando si-
gilo de prova é quebrado, a primeira 
pergunta que o delegado da Polícia 
Federal faz é ‘Você tem 14 mil fun-
cionários e por que usou pessoal de 
fora?’ Portanto, tem alguns cargos 
que continuam sendo chaves para 
a UFRJ”, constata. 

MEC: só elogios         
A coordenadora de Recursos 

Humanos para as Ifes, Dulce Tris-
tão, gastou parte do seu tempo com 
elogios ao evento e à carreira. Não 
respondeu às críticas da Fasubra 
nem à pergunta do Sintufrj, apenas 
afirmou que o “MEC caminha para 
discutir a carreira” dentro dos cinco 
grupos de trabalho criados no acordo 
firmado entre o governo e a Fasubra 
na greve de 2012, e informou que 
“no dia 18 de setembro entraremos 
na discussão do dimensionamento 
da força de trabalho”. 

Segundo Dulce, a Comissão 
Nacional de Supervisão da Carreira 
encaminhou questionário às uni-
versidades para um levantamento 
dos programas de capacitação, 
avaliação e dimensionamento que 
existem, porque o ministério quer 
saber quanto se gasta com capaci-
tação e o que está sendo oferecido. 
O objetivo do MEC, de posse dessas 
informações, é motivar um debate 
para orientar as instituições a pro-
mover a capacitação.   

Sintufrj
O coordenador-geral do Sin-

tufrj Francisco de Assis cobrou da 
representante do MEC por que a 
discussão com o governo nos GTs 
sobre aglutinação de cargos dentro 
do processo de racionalização não 
avança: “É preciso fazer justiça à 
remuneração de trabalhadores que 
estão sendo explorados, como é o 
caso dos auxiliares administrativos, 
que cumprem a tarefa de assistentes 
administrativos mas a remuneração 
é de auxiliar”. E, dirigindo-se ao 
coordenador da PR-4, completou: 
Também quero cobrar do represen-
tante da Reitoria uma declaração de 
que fica inviável separar esses fazeres 
para que o governo entenda que os 
trabalhadores nessa situação querem 
justiça”. O coordenador Nivaldo 
Holmes reivindicou da PR-4 abertura 
imediata do processo eleitoral para 
formação da CIS.    

A
Fotos: Renan Silva 28/8/2013

DULCE Tristão, Fátima Reis, Roberto Gambine e Jorge Freitas 

DISCUSSÃO sobre a carreira com a Fasubra, MEC e PR-4 lotou o auditório do Roxinho 
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I SINTAE

o encerramento do I Se-
minário de Integração 
dos Técnicos-Administra-

tivos em Educação (I Sintae), dia 
30 de agosto, no auditório do Ro-
xinho, no Centro de Ciências Ma-
temáticas e da Natureza (CCMN), 
o sentimento de dever cumprido 
dos organizadores e a satisfação 
dos participantes deram o tom ao 
evento, que durou quatro dias e 
evidenciou a produção acadêmi-
ca e profissional da categoria. O I 
Sintae  envolveu todas as classes e 
de todos os campi. 

O superintendente de Pessoal, 
Agnaldo Fernandes, deu a notícia 
esperada por todos: os trabalhos 
apresentados serão publicados. 
“Foi sempre uma bandeira de 
luta dos técnicos-administrativos 
alcançar reconhecimento não só 
pelo seu trabalho, mas também 
pela sua produção no dia a dia”, 
pontuou. O pró-reitor de Pessoal, 
Roberto Gambine, acrescentou: 
“Muitos talvez não tivessem co-
nhecimento da dimensão do tra-
balho do técnico-administrativo 
da nossa universidade; mas agora 
ficou claro, evidente e explícito 
para toda universidade o que sig-
nifica o nosso fazer”.

O coordenador-geral do Sintufrj 
Francisco de Assis desejou que a 
motivação despertada pelo Sintae 
sirva de estímulo para o apri-
moramento da carreira: “Esta 
iniciativa é muito positiva e está 
sendo elogiada por outras insti-
tuições, inclusive copiada para 
ser levada para outras universida-
des. O movimento espera que essa 
motivação de integração também 
seja uma motivação política para 
estarmos nos fortalecendo e en-
frentando o governo para apri-
morar nossa carreira”.

Análise do Sintufrj 
O caráter da mesa final do 

evento foi mudado em função 
do Dia Nacional de Luta e o 
ponto de vista sobre a carreira 
foi apresentado pela ótica do 
movimento sindical. Assim, o 
tema “Limites e Perspectivas 
da Carreira” teve como de-
batedores Francisco de Assis, 
coordenador-geral do Sintufrj 
e coordenador Jurídico e de Re-
lações de Trabalho da Fasubra, 
e Neuza Luzia, vice-presidente 
da CUT-Rio e representante dos 
técnicos-administrativos no 
Conselho Universitário. 

Francisco de Assis iniciou 

Debate sobre limites e perspectivas 
da carreira encerra o evento
No último dia, a PR-4 anunciou que todos os trabalhos apresentados serão publicados 

sua exposição explicando que 
desde a sua aprovação, em 2005, 
o Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em 
Educação (PCCTAE) apresen-
tou limitações, a começar pela 
não aceitação, pelo governo, do 
cargo único. “Era o nosso sonho 
ter um plano de cargo que nos 
permitisse progredir e garantisse 
ascensão funcional. Mas esse foi 
um dos limitadores colocados 
desde o início”, disse.  Segundo 
ele, apesar disso o movimen-
to indicou que havia sido dado 
um passo importante com o re-
conhecimento da identidade do 
trabalhador em educação nas 
universidades com a aprovação 
da Lei nº  11.091.

Outra limitação apontada 
por Francisco foi a orçamentá-

ria. Havia um montante dispo-
nibilizado pelo governo e cou-
be ao movimento organizar a 
aplicação do dinheiro. “Fize-
mos justiça dizendo que não 
íamos separar da categoria os 
nossos aposentados, ou seja, 
o salário se daria igualmente 
para ativos e aposentados. Por 
isso a tabela salarial ficou me-
nor para o conjunto dos traba-
lhadores”, justificou. 

Passados alguns anos, ele 
dá o exemplo dos novos servi-
dores: “Se tínhamos uma ca-
tegoria que ao longo dos anos 
teve dificuldade de se qualificar 
e capacitar, temos hoje um con-
tingente que entra até com dou-
torado. É um ponto que merece 
reflexão do conjunto da catego-
ria para aprimorar”.

Como exemplo de avanço, 
o sindicalista citou a criação da 
Comissão Interna de Supervisão 
da Carreira (CIS), composta por 
representantes da instituição e 
dos trabalhadores, mas lamentou 
o preconceito dos gestores por ter 
a CIS trabalhado com eles para 
aprimorar a carreira. “É uma 
inovação dentro do serviço públi-
co a ideia de gestão compartilha-
da no aprimoramento da carrei-
ra; você aliar tanto a capacitação 
e a qualificação e atrelá-las ao 
desenvolvimento institucional. 
Mas essa é uma ferramenta de 
gestão que poucos gestores sou-
beram utilizar”, lamentou. 

Para o coordenador do Sin-
tufrj, com a carreira houve, sim, 
uma evolução na capacitação e 
na qualificação. Ele apresentou 

alguns dados e, ao identificar que 
nem todos eram compatíveis com 
a realidade, cobrou da Pró-Reito-
ria de Pessoal que fossem atuali-
zados. Francisco de Assis finalizou 
sua intervenção reafirmando a 
necessidade de aprimoramento da 
carreira, mas para que isso ocorra 
considera necessário que ela seja 
fortalecida pelos trabalhadores e 
pelo movimento sindical. 

“Precisamos valorizar e 
construir esse saber que é produ-
zido pelo trabalhador técnico-
administrativo para ele se apro-
priar da sua carreira. Não é uma 
carreira que a gente queria, mas 
tem uma ferramenta de gestão 
importante que pode, sim, apon-
tar e fazer o diferencial dentro da 
universidade, que pode apontar 
para os companheiros que é im-
portante participar desde o corpo 
deliberativo nos departamentos 
até o Conselho Universitário – o 
maior colegiado de decisão da 
instituição”, afirmou.

Para Neuza Luzia, a carrei-
ra tem um problema sério que 
diz respeito à progressão e à sua 
mobilidade. Na avaliação da diri-
gente cutista, são três os elemen-
tos que precisam ser apresentados 
na ordem do dia: o cargo único, 
a luta pela ascensão funcional 
e a recuperação da linearidade 
da tabela salarial. Segundo ela, 
se por um lado em 2005 houve 
um ganho na conquista do es-
paço institucional em relação 
à identidade do trabalhador em 
educação, por outro perdeu-se a 
discussão do cargo único. 

“Precisamos pôr no centro 
do debate a discussão do cargo 
único. Em minha opinião é o 
que consolida a lógica do tra-
balhador em educação, que to-
dos nós somos, independente do 
cargo que ocupamos. Não colo-
car essa reivindicação no cen-
tro do debate foi um erro que o 
movimento cometeu na época 
e vem cometendo ao longo do 
tempo. A racionalização, que 
hoje é uma bandeira central da 
Fasubra, é muito importante, 
mas é paliativa. Em tese, traba-
lha uma solução imediata para 
vários cargos. A racionalização 
foi pensada para a mudança no 
mundo do trabalho, só que ele 
é dinâmico e teremos de con-
tinuar sentando nas mesas de 
negociação, que já duram mais 
de oito anos para discutir racio-
nalização”, enfatizou Neuza.  

N

FRANCISCO de Assis

Fotos: Renan Silva 30/8/2013

ROBERTO Gambine, Francisco de Assis, Agnaldo Fernandes e Neuza Luzia
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SOS HUs

Na terça-feira, dia 10, às 11h, 
os trabalhadores do Instituto de 
Puericultura e Pediatria Martagão 
Gesteira (IPPMG) realizam assem-
bleia comunitária para decidir 
sobre qual a atitude adotarão em 
resposta à imposição do MEC de 
que somente pagará o percentual 
para quem fizer o PH (plantão 
hospitalar) se for implantado para 
todos os trabalhadores do hospital 
o ponto eletrônico.  

Desde o mês de julho o MEC 
não paga os PHs aos profissionais 
do IPPMG. E, de acordo com a 
direção, sem que médicos, en-
fermeiros, biólogos, bioquímicos 
e farmacêuticos dobrem seus 
plantões o hospital não tem con-
dições de continuar aberto. Por 
que faltam esses profissionais ao 
hospital? Segundo o diretor da 
unidade, Edimilson Migowski, 
a Pró-Reitoria de Pessoal já foi 
informada da situação pelos vários 
e-mails que enviou.

Solução é concurso público
O problema começou a ser 

discutido coletivamente pelos 
trabalhadores do IPPMG na as-
sembleia comunitária convocada 
pela direção na quarta-feira, dia 4. 
Na ocasião, Migowski avaliou que 
existe um impasse, já que nenhum 
profissional vai querer trabalhar 
sem a garantia de receber. E diante 
dessa probabilidade afirmou: “Não 
existe saída, o MEC se recusa ter-
minantemente a pagar o PH sem o 
ponto. E eu prefiro ser reconhecido 
como o diretor que cumpriu a lei 
e não por ter fechado o hospital”. 

Migowski acha que se o IPPMG, 
que é uma referência em pediatria 
no Estado do Rio de Janeiro, parar 
de funcionar, a população não 
apoiará a atitude. Porque “os servi-
dores da UFRJ ganham melhor que 
a média dos trabalhadores lá fora”.  

Para a direção do Sintufrj, somen-
te a realização de concurso público 
resolve o problema de escassez de 
recursos humanos nos HUs da UFRJ: 

MEC quer impor ponto eletrônico no IPPMG
Sintufrj defende realização de concurso público para superar crise de falta de profissionais 
nos HUs e orienta a categoria a não faltar à assembleia convocada pela direção do hospital 

“O Sintufrj não concorda que 
adicional de plantão seja solução 
para a falta de profissionais no 
IPPMG como em qualquer outra 
unidade de saúde da universida-
de. A Reitoria deveria estar aqui 
(na assembleia) para cobrarmos 
vagas de reposição. E nenhum 
trabalhador tem que trabalhar de 
graça para atender a instituição”, 
afirmou o coordenador de Co-
municação Sindical do Sintufrj, 
Francisco Carlos.   

A orientação do Sindicato à 
categoria no IPPMG é para que 
não cadastrem a digital para o 
ponto eletrônico e compareçam 

em massa à assembleia nesta 
terça-feira, no salão nobre, para 
deliberar conjuntamente. 

Proposta da direção
Edimilson Migowski propôs 

que não apenas os profissionais 
da enfermagem, do laboratório 
e da farmácia, mas todos os que 
trabalham nos setores de aten-
dimento a pacientes “na base do 
voluntariado façam um sacrifício 
por um mês a um mês e meio – 
ou seja, trabalhando e fazendo o 
PH para manter o hospital aberto 
na sua plenitude, incluindo a 
emergência –, mas com dia certo 

de acabar se a Reitoria não provi-
denciar pessoal”. 

Paralelamente, por sugestão 
de um técnico-administrativo, a 
direção informaria à Defensoria 
Pública e ao juiz que sentenciou o 
IPPMG por ocasião do fechamento 
parcial da emergência que o MEC 
está descumprindo a sentença 
judicial ao não realizar concurso 
público para suprir a carência de 
profissionais no hospital e impor 
o ponto eletrônico. 

 
Imposição do MEC   
Desde maio de 2011, quando 

o MEC autorizou a feitura de PH 

(Circular n° 01/2011 CVA/PH), o 
IPPMG implantou o ponto eletrô-
nico para quem quisesse fazer o 
plantão de 12 horas. Mas no mês 
passado o MEC informou que só 
pagaria pelas horas extras (PHs) 
se todos os profissionais do hospital 
passassem a marcar o ponto ele-
trônico. E quem fez o PH em julho 
e agosto não recebeu o adicional. 
Isso só ocorreu no IPPMG, segundo  
informou o diretor.   

Como ocorre em todas as 
unidades da UFRJ, à exceção dos 
profissionais de saúde que fazem 
o PH, a frequência ao trabalho no 
IPPMG é conferida pela assinatura 
na folha de ponto. 

Falta de pessoal
Os PHs são adicionais de 

plantão hospitalar de 12 horas de 
trabalho (quem entra às 7h sai às 
19h e quem entra às 19h sai às 
7h). De acordo com o vice-diretor 
do IPPMG, Bruno Leite Moreira, 
o impacto de trabalhadores com 
PH na área assistencial é muito 
grande, porque o hospital perdeu 
um quantitativo considerável de 
pessoal, principalmente na Enfer-
magem, Laboratório e Farmácia, 
o que causa repercussão na Enfer-
maria, na Emergência, na Central 
de Material e na Esterilização.   

Pelo Edital 63 do concurso 
aberto pela Reitoria e ainda em 
fase de correção de provas, foram 
designados para o IPPMG, segundo 
Bruno, 8 enfermeiros e 7 técnicos 
de enfermagem. Mas essa relação, 
segundo ele, já está defasada, 
porque nesse período de abertura e 
conclusão do concurso 4 enfermei-
ros se aposentaram. “Mas isso não 
deveria ser problema se a Reitoria 
preenchesse automaticamente as 
vagas ociosas”, disse ele.  

Bruno, assim como Migowski,  
defende como solução para a 
falta de pessoal no IPPMG o re-
manejamento de excedentes em 
outras unidades. “Por exemplo, 
enquanto estamos sem nenhum 
nutricionista na cozinha, esse 
profissional sobra no Hospital 
Clementino Fraga Filho. O mesmo 
ocorre com anestesistas, pois nem 
todas as 14 salas de cirurgia estão 
funcionando no HU, enquanto 
isso, no IPPMG todos os 8 são ex-
traquadro, e mesmo assim nunca 
conseguimos preencher a nova 
vaga a que temos direito”, afirmou 
o vice-diretor.  

Fotos: Ranan Silva - 4/9/2013

INDIGNAÇÃO: Os profissionais do IPPMG que são obrigados a trabalhar 12 horas para manter 
o hospital funcionando estão revoltados com a atitude irresponsável do governo e da Reitoria

NIVALDO Holmes, coordenador do Sintufrj: “Independente do que a categoria decidir, o 
Sindicato irá exigir, juridicamente, o pagamento para os que fizeram os PHs e agora o 
MEC não quer pagar. Quero lembrar que a imposição do ponto eletrônico nas unidades 
hospitalares é uma forma de pressão do governo para passar a Ebserh na UFRJ”  

BRUNO Leite Moreira, vice-diretor; Francisco Carlos, coordenador do Sintufrj; e Edimilson Migowski, diretor da unidade  

A direção do Sintufrj vai
solicitar do diretor do 

HCFF  e da PR-4
explicações a respeito.
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EM DEFESA DOS HUS

sessão do Conselho Uni-
versitário na quinta-
feira, dia 5, foi acom-

panhada pela comunidade 
universitária, sindicatos, par-
lamentares e representantes da 
sociedade civil e não deliberou 
sobre o modelo de gestão dos 
hospitais universitários da UFRJ. 
O reitor Carlos Levi saiu no-
vamente vaiado e chamado de 
golpista por tentar aprovar na 
marra a contratação da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospi-
talares (Ebserh). Mas, devido 
às suas manobras, a próxima 
sessão que vai decidir o destino 
da autonomia da UFRJ será 
ordinária, o que significa que 
poderá deliberar com apenas um 
terço dos conselheiros presentes.

Não houve consenso para 
avaliação dos pareceres das três 
comissões do Consuni (Ensino 
e Títulos, Legislação e Normas 
e Desenvolvimento) sobre as 
três propostas apresentadas: da 
Reitoria, das entidades sindicais 
Sintufrj, Adufrj e DCE Mário 
Prata, e uma da Fasubra. A Co-
missão de Legislação e Normas 
(CLN) – que analisa alterações 
no estatuto e assuntos que 

Violência contra o Consuni

Todos pediram espaço para 
participação dos representantes do 
movimento sindical presentes, mas 
o reitor disse que diante do pouco 
tempo deveria se evitar a participação 
externa. O público reagiu indignado: 
“Externa é a Ebserh!”, responderam 
os trabalhadores e estudantes que 
ocupavam a sala de reuniões e o 
salão ao lado, acompanhando a 
sessão por telão e pontuando com 
palavras de ordem, como esta: “O 
Levi, como é que é? É só você que 
apoia a Ebserh”.

Janine Teixeira, coordenadora 
da Fasubra, afirmou: “Não somos 
externos a este Conselho, e a Ebserh 
até hoje não apresentou nenhum 
modelo de gestão para nenhum 

“De acordo com os documentos 
apresentados sobre a forma de ade-
são à Ebserh  –  empresa pública 
de direito privado – se dará por 
contrato de administração a ser 
firmado tendo por objeto cada um 
dos hospitais individualmente, ini-
ciando-se pela Maternidade Escola. 
Neste sentido, a universidade deverá 
ceder seu imóvel onde está situada 
a Maternidade e seus trabalhadores 
lá localizados para a empresa que 
receberá  a verba destinada àquele 

envolvam dúvida de natureza 
jurídica – foi a única que re-
afirmou a autonomia plena da 

universidade consagrada na 
Constituição e, embora fosse 
contrária a contratação da 

Ebserh, defendeu que a delibe-
ração a respeito deveria ser feita 
em sessão especial, pois tratava-

se de alteração no estatuto da 
universidade.  

O parecer foi muito comemo-
rado pelos presentes ao Consuni. 
Estudantes e trabalhadores gri-
taram: “Autonomia, não abro 
mão! A Ebserh é privatização!”  
A performance do reitor Carlos 
Levi foi motivo de muitas mani-
festações dos presentes na sala de 
reuniões dos órgãos colegiados.

Mesmo com todas as pon-
derações feitas nos pareceres 
e a indicação da CLN para a 
convocação de sessão especial, 
o reitor insistiu várias vezes 
em pôr em votação a adesão da 
UFRJ à Ebserh, sem a avaliação 
dos pareceres pelos conselheiros. 
Porém, a mobilização contrária 
à sua atitude autoritária o obri-
gou a pôr em votação se haveria 
ou não sessão especial. E por um 
voto apenas de diferença foi 
aprovado que o Consuni deci-
dirá sobre o modelo de gestão 
para os HUs numa sessão ordi-
nária, como queria o reitor, e 
não numa sessão com quórum 
qualificado: com convocação e 
presença de 2/3 dos conselhei-
ros. Revoltados, os estudantes 
ocuparam o Consuni.

Manifestações das entidades 
hospital universitário. Coloca (a 
empresa) para o público que a 
universidade é incompetente para 
administrar seus hospitais e não que 
a falta de pessoal foi uma opção do 
governo para entregar os hospitais 
para a iniciativa privada”.  O coor-
denador-geral do Sintufrj e também 
dirigente da Fasubra, Francisco de 
Assis, acrescentou propondo  que a 
UFRJ deveria ir ao Congresso Nacio-
nal disputar projetos para resolver 
os problemas dos hospitais.

O diretor do Andes-SN, Luiz 
Henrique Schuch, elogiou o senso 
democrático dos conselheiros que 
votaram a favor da participação das 
entidades diante da responsabilidade 
do momento: “Reduzir o problema 

dos hospitais a uma questão de 
gestão que pode ser resolvida com 
um condão é uma falácia”, disse 
ele, criticando os quem permitem 
a intermediação das atividades-fim 
da universidade por uma empresa. 
“Não vamos nos rebaixar por chan-
tagem ou pressão”, frisou. 

Mauro Iasi, presidente da Adufrj, 
disse que “o dia em que a gente 
considerar técnicos-administrativos, 
professores e estudantes como externos 
estamos mal. Externa é a Ebserh”. 
Ele defendeu o Complexo Hospitalar  
-- “que atrairia mais de R$ 700 mi-
lhões em verbas para gerir os HUs” 
–  e concluiu prometendo que “o  
movimento usará todos os meios a seu 
dispor para barrar a Ebserh”. 

Veja alguns trechos do parecer da CLN
hospital e as utilizará.

A proposta da Ebserh inclui a 
cessão para a empresa, além da 
Maternidade Escola, IPPMG, HU 
e IPUB, deixando de lado os cinco 
outros hospitais que integram o 
complexo hospitalar na forma 
do Estatuto da UFRJ. O plano 
da empresa é o de gerir alguns 
hospitais que são de seu interesse, 
o que cinde a administração e a 
relação dos hospitais com a UFRJ, 
abandonando, assim, o formato 

do complexo hospitalar, estrutura 
prevista no artigo 17, parágrafo 4, 
do Estatuto da UFRJ. 

Nesse sentido, está claro que 
para que possa ser votada a reso-
lução encaminhada pela Reitoria, 
há de se modificar o referido pa-
rágrafo 4 do artigo 17 do estatuto, 
por implicar uma alteração na 
estrutura de funcionamento de 
várias unidades da UFRJ. Caso 
seja aprovada, a proposta deverá 
excluir a Maternidade Escola e 

outros três hospitais do complexo, 
pois esses vão passar a ser adminis-
trados separadamente do resto da 
universidade. Portanto, por impli-
car alteração do estatuto, a cessão 
desses quatro hospitais à Ebserh, 
do ponto de vista formal, deve ser 
deliberada em sessão especial do 
Consuni, como dispõe o regimento 
do Conselho Universitário, artigo 
33, parágrafo 2º, que diz que “as 
deliberações que impliquem alte-
rações do estatuto ou do regimento 

geral somente poderão ser tomadas 
em sessão especial convocada 
com antecedência mínima de 7 
dias mediante comunicação aos 
conselheiros em que se indique a 
razão da convocação.

Uma vez convocada a sessão 
especial para discussão das ques-
tões legais e constitucionais em 
relação à proposta da contratação 
da Ebserh. Nesse caso, em relação 
à primeira proposta trazemos as 
seguintes considerações e análise”.

A

FRANCISCO de Assis: “UFRJ deveria ir ao 
Congresso disputar projeto para resolver 
os problemas dos HUs” 

ROBERTO Gambine, pró-reitor de 
Pessoal, desde o início defende a 
autonomia universitária

ATITUDE do reitor gera tumulto no Consuni

Fotos: Renan Silva 
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 1) Demissão em massa – Os terceirizados recebem em média 
25% a menos que os contratados diretamente e têm jornada de trabalho em média 
22% maior, ficando muito mais barato terceirizar do que contratar diretamente.

 2) Adoecimento e morte no local de trabalho – Os terceirizados 
respondem por 82% das mortes e adoecimento de trabalhadores no local de 
trabalho. Com a terceirização escancarada o número de mortes e adoecimentos 
só tende a aumentar.

 3) Precarização sem limites – Os trabalhadores, hoje, têm em 
sua defesa o Enunciado 331 da CLT, que proíbe a terceirização em atividade, 
fim. Todo serviço poderá ser terceirizado, e com isso aumentará ainda mais a 
rotatividade de trabalho em busca do menor custo e a ameaça constante da 
demissão recairá sobre todos os trabalhadores.

 4) Nenhum direito trabalhista – O projeto prevê que seja uma 
relação entre duas empresas, buscando eximir totalmente as empresas contra-
tantes de qualquer responsabilidade. Na prática, hoje há um grande número 
de empresas terceirizadoras que somem do dia para a noite e os trabalhadores 
ficam sem receber nada. Já vimos isso com as cooperativas de trabalho.

 5) Sem qualquer controle – Por ser uma relação entre duas 
empresas, não existe qualquer possibilidade de fiscalização ou acompanha-
mento por parte do Ministério do Trabalho ou dos sindicatos, será uma relação 
simples e desigual entre o patrão e o trabalhador. Podemos ver exemplos dessa 
relação desigual nas sucessivas autuações do Ministério do Trabalho no tocante 
a trabalho análogo ao escravo que se repetem a cada dia.

  6) Sem representação sindical – O projeto fragiliza a organiza-
ção dos trabalhadores, que terão sua representatividade pulverizada, facilitando 
a exploração do trabalho. A importância da representação dos trabalhadores 
em processos de negociação é reconhecida e apoiada inclusive pela OIT (Orga-
nização Internacional do Trabalho), onde estão representados Trabalhadores, 
Estados e Empregadores.

  7) Riscos à previdência pública e às aposentadorias – O projeto 
incentiva a rotatividade de mão de obra e a precarização, com os trabalhadores 
ficando por diversas vezes sem receber salários e sem que as verbas referentes ao 
INSS e ao FGTS sejam recolhidas. Com tal prática a aposentadoria de milhões 
de trabalhadores e até mesmo a previdência pública ficam ameaçadas.

 8) Fim do concurso público – O projeto permite a terceirização 
em todos os níveis (federal, estadual e municipal), acabando com o concurso 
público. Acabam todas as formas de contratação conforme o estabelecido na 
Constituição e passam a valer as regras do mercado. Acabam os sonhos de mi-
lhões de brasileiros em conseguir um emprego público decente. Um exemplo 
disso é a Petrobras, que tem hoje cerca de 70% de terceirizados no seu quadro.

 9) Ilegalidades – O projeto contraria preceitos fundamentais 
da Constituição Federal, sobretudo os expressos no art. 7º, que consagra o prin-
cípio da progressividade dos direitos sociais, e preconiza a redução dos riscos 
inerentes à saúde do trabalhador. O citado projeto atenta contra a essência de 
pilares históricos do Direito do Trabalho, previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, 
que estabelecem a regra geral de o tomador dos serviços ser presumido como 
empregador.

 10) Insegurança jurídica e social – O projeto só garante alguma 
segurança jurídica aos empregadores e total desamparo jurídico aos milhões de 
trabalhadores. Defendemos a regulamentação equilibrada onde se garantam os 
direitos trabalhistas básicos. O que teremos com a aprovação do mesmo é uma 
grande insegurança social que pode ter consequências trágicas para a jovem 
democracia brasileira.

 

Marcello Rodrigues Azevedo, Secretário de Relações de Trabalho, CUT-RJ

ARTIGO

Primeiro apro-
varão o projeto com o 
apoio de deputados finan-
ciados por banqueiros, 
empresários e latifun-
diários. Com a aprovação, 
irão terceirizar tudo e 
demitir em massa. Os 
sindicatos irão começar 
a desaparecer, pois haverá 
pulverização total das 
categorias formais como 
são hoje. O adoecimento 
e mortes no local de traba-
lho se multiplicarão, pois 
as condições de trabalho 
serão precarizadas ao 
máximo.

Não haverá qualquer 
proteção social, pois será 
uma relação entre duas 
empresas sem qualquer 
controle do Ministério do 
Trabalho ou dos sindica-
tos. A previdência pública 
e o INSS estarão feridos de 
morte, pois com a rotati-
vidade da mão de obra e 
a ausência de contribui-
ções para ambos eles se 
extinguirão. O concurso 
público irá virar peça de 
museu, pois tudo será pas-
sível de terceirização. To-
das as ilegalidades serão 
permitidas, tudo em nome 
da “Segurança Jurídica” 
dos donos da chibata, ou 
melhor, da caneta que 
demite e contrata.

Esse roteiro de filme de 
terror não é uma obra de 
ficção, pois os riscos são 
reais e os interesses patro-
nais também. Precisamos 
jogar todas as nossas 
forças para enfrentar o 
projeto, pois a nossa exis-
tência física e política está 
em jogo e não podemos 
deixar que esse crime, que 
é o projeto Sandro Mabel, 
seja perpetrado contra a 
classe trabalhadora e suas 
representações.

 A verdade dos fatos

Projeto 4.330/04:
“O exterminador de direitos”
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