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Com uma goleada de 8 a 1 na equipe Gladiadores, da Decania do CT, 
o time da Escola de Educação Física e Desportos (EEFD) foi o campeão do 
Torneio de Futebol Society do Centro de Tecnologia (CT). A competição foi 
coordenada pelos profissionais do Espaço Saúde Sintufrj e a Coordenação de 
Esporte e Lazer do Sintufrj. 

A partida final foi realizada na sexta-feira, dia 15, no campo do Grêmio da 
Coppe, onde foram disputados os outros jogos. 

Premiação
Em jogo preliminar, a equipe da PR-4 conquistou o terceiro lugar ao 

derrotar a Escola Politécnica por 6 a 1; a segunda colocação ficou com o 
time da casa, os Gladiadores. 

O presidente da Federação de Futebol 7 Society do Estado do Rio de 
Janeiro, Lenilson Albuquerque, participou da cerimônia de premiação às 
três primeiras equipes colocadas e aos jogadores que se destacaram em 
campo. A festa da torcida foi animada pela bateria da Cachorrada da Atlética.  

Educação Física é a 
campeã do torneio do CT Amistoso em Araruama

No dia 27 de julho, às 12h, exi-
bição do filme Um homem, uma 
mulher – um clássico francês do di-

Lamentamos – porque esta-
mos perdendo na diretoria do Sin-
tufrj um quadro de luta –, mas en-
tendemos as razões alegadas pelo 
companheiro para renunciar ao 
cargo de coordenador da entidade. 

Em sua carta-renúncia, Quin-
tino Silveira de Souza (biomédico), 
justifica sua decisão explicando 

Nota da direção
não ter conseguido implantar todas 
as suas ideias para melhorar a quali-
ficação dos técnicos-administrativos 
em educação da UFRJ, e também 
por ter encontrado dificuldades para 
atuar na sua coordenação. 

Reconhecemos a importância 
do companheiro para esta catego-
ria, pois sempre esteve presente no 

movimento. Ele foi imprescindível 
na organização da última greve, 
na luta em defesa dos NES, pela 
implantação da jornada de 30 ho-
ras sem redução do salário e para 
a realização do pleito eleitoral aos 
órgãos colegiados.

Um forte abraço.
Diretoria do Sintufrj 

EQUIPE campeã da competição

DECANIA do CT conquistou o segundo lugar

TERCEIRO colocado: time da Reitoria

Quartas Culturais no CT
retor Claude Lelouch –, no auditório 
Horta Barbosa, no Centro de Tecno-
logia (CT).

Quartas Culturais faz parte do pro-
jeto interdisciplinar para o CT da pro-
fessora aposentada Marylena Salazar.   

O coordenador de Esporte e La-
zer do Sintufrj, João Pereira Luiz 
(Boró), agradece ao Sindicato e a 

Tania Lanches o apoio pela  reali-
zação do do jogo entre o time misto 
da Prefeitura Universitária e o Rada/

Araruama, no dia 9 de julho, em 
Araruama. Com o placar de 5 a 1, o 
time da Prefeitura ganhou a partida. 
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Categoria para no recesso olímpico
A assembleia dos técnicos-

-administrativos em educação 
da UFRJ realizada no dia 21, no 
auditório do CT, aprovou parali-
sação das atividades administra-
tivas no período do Jogos Olímpi-
cos, de 5 a 22 de agosto, à exceção 
dos serviços essenciais (relativos à 
manutenção da vida, patrimônio 
e segurança) e dos que possam 
causar prejuízos legais à UFRJ.

A proposta de paralisação 
somente foi defendida em as-
sembleia depois de frustradas 
as tentativas da comissão de 
funcionários com o Sintufrj de 
convencer a Reitoria a estender 
às tarefas administrativas o pe-
ríodo de oito dias de recesso aca-
dêmico aprovado pelo Conselho 
Universitário para coincidir com 
a Olimpíada. 

Os representantes dos téc-
nicos-administrativos levaram 
ao conhecimento da Reitoria a 
preocupação com os problemas 
de mobilidade e segurança que 
ocorrerão durante a Olimpíada 
e, principalmente, com os con-
fl itos que já estavam ocorrendo 
nas unidades, porque cada setor 
de trabalho começou a organizar 
espontânea e extraofi cialmente – 
sem uma diretriz ofi cial – uma 
escala de recesso para o período. 
A reivindicação de uma resolução 
negociada evitaria, inclusive, ca-
sos de assédio moral.  

Mas, no dia 19, a Reitoria 
informou que não poderia esten-
der o recesso, comprometendo-
-se apenas a emitir comunicado 
orientando a discussão dos servi-

dores sobre revezamentos ou es-
calas em seus locais de trabalho.  

Deliberações 
A proposta de paralisação foi à 

votação após a leitura do texto do 
comunicado da Reitoria. Apenas 
dois trabalhadores se abstiveram, 
e a paralisação de 5 a 22 de agosto 
ocorrerá pela decisão da maioria 
dos presentes à assembleia. 

Em seguida, foi aprovada 
orientação de que os trabalha-
dores realizem reuniões em suas 
unidades para defi nir quais as 
atividades, além dos serviços es-
senciais, precisarão ser mantidas 
durante os dias de paralisação.

Nova assembleia
Foi aprovada a realização de 

assembleia no dia 3 de agosto, 
quarta-feira, às 10h30, em local 
ainda a ser confi rmado, com a 
seguinte pauta: discussão sobre 
as investidas do governo a direi-
tos dos trabalhadores, eleição de 
delegados à plenária nacional da 
Fasubra nos dias 19, 20 e 21 de 
agosto, indicativo de estado de 
greve conta o PL 257 e a PEC 241 
e encaminhamentos sobre possí-
veis denúncias de assédio moral 
ocorridas nas unidades em conse-
quência da paralisação aprovada.

Antes da assembleia haverá 
debate amplo sobre os ataques do 
governo aos direitos dos trabalha-
dores (como a PEC 241, o PL 257, 
as reformas da Previdência e tra-
balhista etc.), das 9h30 às 10h30, 
com a participação da CUT, CTB e 
CSP-Conlutas.

O Sintufrj organizará reuniões 
setoriais para mobilizar a categoria 
para a assembleia do dia 3 e para o 
ato no dia 5.

Eleição para os 
órgãos colegiados

Por unanimidade, a assem-
bleia aprovou o texto do regi-
mento eleitoral para a eleição dos 
representantes técnico-adminis-
trativos ao Consuni, CEG e CEPG, 
elaborado em conjunto pelas 
forças políticas que militam no 
movimento sindical da categoria. 

O regimento que será levado 
à Reitoria no dia 22 estabelece 
o seguinte calendário eleitoral: 
inscrição de candidatos dias 3 e 
4 de agosto, eleição de 20 a 22 de 
setembro. 

Comunicado 
da Reitoria 

No comunicado divulgado no 
dia 21, a chefi a de Gabinete reco-
menda que dirigentes de unidades, 
centros etc. organizem o funciona-
mento nos setores de trabalho em 
conjunto com os técnicos-admi-
nistrativos e docentes, e que deve 
ser considerada a possibilidade de 
escala entre os seguintes dias de 
agosto: de 8 a 12 e 15 a 17. E que, 
no dia 19, deverá haver recesso 
das atividades administrativas. A 
Reitoria também pede a todos que 
adotem medidas para “evitar possí-
veis movimentações de chefi as que 
possam ser consideradas abusivas”.

No início da assembleia, de-
pois do relato de integrantes da 
comissão de negociação com a 
Reitoria, diversos servidores deram 
informes de como estavam orga-
nizando as atividades em suas uni-
dades. Coordenadores do Sintufrj 
informaram sobre o resultado de 
reuniões realizadas em unidades 
da Praia Vermelha e no Fundão. 

Antes da votação que aprovou 
a paralisação, a mesa propôs uma 
discussão sobre a conjuntura, vi-
sando à organização da categoria 
para enfrentar os ataques do go-
verno golpista, como, por exem-
plo, a PEC 241, que congela gastos 
públicos por 20 anos, em prejuízo 
de toda a população, porque reduz 
ainda mais o orçamento para a 
saúde e a educação. O Sintufrj 
distribuiu na assembleia um Bate-
Pronto sobre a PEC.

Outros exemplos de ataque 
do governo ilegítimo aos direitos 
dos trabalhadores: PL 257, que 
suspende concursos públicos e 
congela salários; projeto Escola 
sem Partido, conhecido como 
a Lei da Mordaça na Educação; 
e as reformas da Previdência e 
trabalhista – governo quer que 

MESA: coordenadores sindicais Milton Madeira, Francisco de Assis e Marli Rodrigues

Ato no dia 5 e 
paralisação nacional 
no dia 11

as negociações entre patrões e 
empregados prevaleçam sobre a 
legislação que protege os direitos 
dos trabalhadores.

Agenda de mobilizações 
O coordenador-geral do 

Sintufrj e dirigente da Fasubra, 
Francisco de Assis, informou que 
a orientação da Federação às 
bases é adesão à paralisação na-
cional no dia 11 – Dia Nacional 
de Luta da Educação – e partici-
pação no Encontro Nacional da 
Educação.

De acordo com Esteban 
Crescente, do Departamento de 
Juventude do Sintufrj, a Frente 
Brasil Popular e a Frente Povo 
sem Medo, as centrais sindicais 
e os movimentos populares estão 
mobilizando para a Marcha Na-
cional contra o Golpe, que será 
realizada na abertura da Olimpí-
ada, no dia 5 de agosto. 

A assembleia aprovou que a 
categoria irá integrar as ações po-
líticas organizadas pela Fasubra 
e pelas frentes de luta contra os 
ataques do governo a direitos dos 
trabalhadores e da população em 
geral e contra o golpe de Estado.
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REAJUSTE

Oito projetos que preveem 
reajustes salariais para os 
servidores públicos civis e 

militares da União foram aprova-
dos na terça-feira, 12 de julho, pelo 
plenário do Senado Federal, dentre 
eles, o Projeto de Lei nº 34, de 
2016, da Câmara (PLC 34/2016), 
referente ao salário dos trabalha-
dores técnico-administrativos em 
educação das instituições federais 
de ensino superior, do magistério 
federal e de outras carreiras ligadas 
à área de educação, como o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) e do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep). Agora ele segue para san-
ção presidencial.

Cumprimento de acordos
A maioria dos reajustes foi 

negociada em outubro de 2015, 
no governo da presidenta Dilma 
Rousseff, como é o caso dos 
técnicos-administrativos em edu-
cação das Ifes, cuja conquista foi 
resultado da última greve realizada 
pela categoria, que durou mais de 
100 dias (cerca de quatro meses). 
Recentemente, esses acordos foram 
assumidos pelo presidente interino 

Senado aprova reajuste 
dos servidores federais
Entre os projetos aprovados está o PLC 34, que trata do reajuste dos técnicos-
-administrativos em educação das Ifes e de outras carreiras da área de educação

Michel Temer. E ainda foi feito um 
acordo de lideranças no Senado 
com o governo para que os projetos 
fossem aprovados na forma como 
vieram da Câmara dos Deputados, 
para que, posteriormente, Temer 
vete todos os dispositivos que 
impliquem criação de cargos e 
transposição de carreira.

Reajuste da categoria
O acordo negociado entre o 

governo e as representações das 
categorias na área da educação 
federal que estiveram em greve 
(Fasubra Sindical, Sinasefe e 
Andes) foi mantido na íntegra. A 
matéria aprovada altera as tabelas 
de remuneração para as carreiras 
do Magistério Superior (MS) e para 
os técnicos-administrativos em 
educação e os do ensino básico, 
técnico e tecnológico (EBTT).

O reajuste dos técnicos-admi-
nistrativos em educação das Ifes 
será de 5,5% no salário-base a 
partir de 1º de agosto de 2016 e a 
segunda parcela está prevista para 
ocorrer a partir de 1º de janeiro 
de 2017, num percentual de 5% e 
0,1% de step.

No dia 26 de junho, o relator 
do PLC 34/2016, senador José Ma-

ranhão (PMDB/ PB), apresentou 
seu relatório, no qual manteve 
o texto original da Câmara, re-
jeitando a emenda apresentada 
pela senadora Ângela Portela (PT /
RR), que propunha a introdução 
do Reconhecimento de Saberes 
e Competências (RSC) para os 
professores dos ex-territórios.

Segundo o relator, qualquer 

emenda aprovada posteriormente 
faria o texto retornar à Câmara dos 
Deputados, o que poderia atrasar 
a implementação da primeira 
parcela de 5,5% de reajuste dos 
servidores em agosto. 

O  PLC 34  (ant igo  PL 
4251/2015), que dispõe sobre 
reajuste e reestruturação das car-
reiras dos servidores públicos da 

educação, obteve parecer favorável 
na Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) do Senado no dia 6 
de julho.

De acordo com a Fasubra, o 
PLC 34/2016 aprovado se restringe 
à aprovação dos índices (5,5% 
agosto e 5% janeiro) e, na tabela, 
o step passou para 3,9% em janeiro 
de 2017.

Reivindicações da Fasubra
A Fasubra enviou ofícios ao atual ministro da Educação, Mendonça Filho, cobrando o esgotamento 

dos prazos para negociação dos pontos pendentes do acordo da pauta interna. O MEC agendou reunião 
para o dia 10 de agosto.

 Aproveitamento de disciplinas isoladas de curso de graduação e pós-graduação para todas as classes 
do PCCTAE para fins de progressão por capacitação.

 Revogação das Orientações Normativas nº 6, 15, 16 relativas à insalubridade, assegurando os direitos 
dos trabalhadores que já se aposentaram e dos que estão na ativa.

 Reabertura de prazos para que quem ainda esteja no PUCRCE possa migrar para o PCCTAE.
 Aproveitamento das vagas ociosas na graduação e especialização nas Ifes para os técnicos-administrativos 

em educação.
 Democratização e racionalização de cargos.
 Afastamento para capacitação de quem está em estágio probatório.
 Realização de seminário nacional sobre assédio moral.
 Discussão sobre a Ebserh, entre outros pontos. 

 Com informações da assessoria de imprensa da Fasubra.

PLENÁRIA do Senado que votou o reajuste dos servidores federais 

Foto: ID/Fasubra
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HU

O diretor do Hospital Uni-
versitário Clementino Fraga Filho, 
Eduardo Cortês, realizou, no dia 
13, uma audiência pública em que 
apresentou a contribuição da dire-
ção da unidade ao Plano de Ação 
exigido pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU) à UFRJ para substitui-
ção dos 723 trabalhadores extraqua-
dro. Abertura imediata de concurso 
emergencial para contratação pela 
CLT é o primeiro ponto da proposta 
enviada à Reitoria. 

Cortês denunciou na audiência 
pública que o MEC e o Ministério 
do Planejamento continuam pres-
sionando para que se faça a adesão 
à Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh), inclusive com 
redução de verba para o HU. “Em 
2014, o HU teve menos dinheiro que 
o hospital universitário de Alagoas 
com 230 leitos. Foram R$ 71 mi-
lhões contra R$ 130 milhões. Isso 
se repetiu em 2015, e até junho de 
2016, estava na mesma proporção. 
Pedimos ao TCU que investigue 
isso”, informou. 

Situação extrema
Desde 2012, os trabalhadores 

extraquadro e a direção do hospital 
vivem sob tensão com as ameaças 
dos órgãos públicos para dispensa 
dos não concursados. “Não somos 
nós que vamos resolver o problema, 
porque não posso abrir concurso 
público. Mas não podemos conti-
nuar na situação em que estamos e 
não podemos fechar o hospital. Sou 
favorável à CGU, ao TCU, a todos os 
órgãos de fiscalização, porém, que-
remos conversar com eles com a 
mesma altivez que o HU tem”, afir-
mou Cortês.

A crise de pessoal no HU tende a 
se agravar cada vez mais com a não 
reposição dos que se aposentam. Se-
gundo o diretor, mais de 190 profis-
sionais se aposentaram de 2010 até 
hoje e não foram substituídos. 

O auditório Harley Pacheco, no 
8º andar do hospital, onde foi rea-
lizada a audiência, ficou lotado de 
extraquadro e de chefes de setores e 
divisões preocupados com o futuro 
da unidade. E Cortês voltou a repetir 
que “os extraquadro são essenciais 
à sobrevivência do HU”, e acrescen-
tou: “Este ano o cerco está enorme, 
porque o MEC quer espremer a gen-
te para a adesão à Ebserh, e o atual 
ministro do Planejamento disse que, 
se não aderirmos à Ebserh, a respon-
sabilidade pelas consequências seria 

Cerco aos extraquadro e pressão 
para adesão à Ebserh aumentam

toda nossa”. 
Para agravar ainda mais a situ-

ação de intranquilidade imposta à 
comunidade do HU, o diretor corre 
o risco de ser processado pelo TCU 
por improbidade administrativa por 
autorizar, todo o mês, desde 2015, 
quando a Reitoria transferiu o di-
nheiro para a conta do HU, a retirada 
de R$ 1,1 milhão para o pagamento 
dos salários dos 723 extraquadro. “O 
reitor também está nessa, mas, se eu 
for condenado, os meus descenden-
tes pagarão pelo que eu fiz. É difícil 
conviver com tanta pressão”, desa-
bafou Cortês.

Resistência – Mesmo com toda 
a pressão, Eduardo Cortês mantém o 
posicionamento contrário à Ebserh: 
“O HU é o único hospital universitá-
rio que ainda não fez a adesão, mas 
sou coerente, porque acho que a  
Ebserh não é uma boa coisa para o 
HU, inclusive existe até uma propos-
ta de transformá-la em algo diferen-
te. Estou respaldado pela Constitui-
ção do país e também pela própria 
lei da Ebserh”. 

Reivindicações  
A maioria dos extraquadro tra-

balha no HU há mais de 10 anos, 
principalmente os das áreas de enfer-
magem e médica, e nenhum deles 
têm qualquer vínculo empregatício 

com a UFRJ. Os salários pagos não 
chegam à metade do que recebem os 
profissionais contratados pelo RJU. 
Segundo o diretor, quando ele assu-
miu a direção do hospital, encon-
trou trabalhador ganhando menos 
de um salário mínimo. “Igualei (ao 
mínimo), e este ano já aplicamos o 
mínimo reajustado”, disse Cortês.

Mas, pelas manifestações na 
audiência pública, a perspectiva de 
enfrentar um concurso emergencial 
para contratação pela CLT agravou 
o clima de intranquilidade imposto 
aos extraquadro. Eles temem não 
ser aprovados e perder todos os anos 

dedicados ao HU sem um registro 
na carteira de trabalho. Muitos ten-
taram o último concurso realizado 
pela universidade – inclusive fre-
quentaram o curso preparatório for-
mulado pelo Sintufrj especialmente 
para eles –, mas não conseguiram 
se classificar. Eles se queixaram do 
grau de dificuldade das provas. Ou-
tro problema que apontaram é a 
UFRJ não levar em consideração nos 
concursos, cuja escolaridade exigida 
é o ensino médio, o tempo de serviço 
dos candidatos na área. 

“Trabalhos aqui por gorjeta, 
porque ganhamos a metade do piso 

da nossa categoria, por isso reivindi-
camos: realização de concurso sim-
plificado e que os anos de trabalho 
no HU sejam revertidos em pontos, 
e recuperação do direito de usar o 
refeitório para economizarmos com 
alimentação”, falou o extraquadro 
com 10 anos de casa e diretor do Sin-
dicato dos Fisioterapeutas e dos Tera-
peutas do Estado do Rio de Janeiro 
Rafael Floriano.    

EDUARDO Cortês, acompanhado por diretores de Divisão, expõe o Plano de Ação à comunidade do HU

AUDITÓRIO foi pequeno para acomodar os 723 extraquadro

Continua na  
página 6

Fotos: Renan Silva
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HU

Edital diferenciado Continuação da 
página anterior 

Eduardo Cortês 
prometeu tentar que 
o edital do concurso 
emergencial inclua 
algum tipo de 
pontuação para 
benefi ciar quem 
já trabalha no 
hospital, mas sem 
descumprir a lei. 
Disse também que 
“está brigando para 
que os concursos 
direcionados às 
vagas necessárias 
para o HU sejam 
feitos pelo HU”. 

Já a liberação do almoço, como 
chegou a ocorrer, o diretor explicou 
que a lei proíbe que o gestor gaste 
dinheiro do SUS com quem não tra-
balha para o SUS. “Até o almoço de 
Natal é complicado”, disse.

A coordenadora-geral do Sintu-
frj e funcionária do HU, Ana Célia, 
informou aos extraquadro que a en-
tidade, mais uma vez, porá à disposi-
ção deles um curso para prepará-los 
para o concurso, mas fez um apelo: 
“O Sintufrj está junto com vocês nes-
sa luta pelo vínculo com a universi-
dade, mas curso é um investimento 
que fazemos, e, por isso, precisamos 
saber se realmente é do interesse de 
todos. Para que não ocorra o mesmo 
da vez passada, quando se inscreve-
ram dezenas de pessoas e, por fi m, a 
sala de aula estava quase vazia”. 

“Na UFRJ existe todo tipo de 
vínculo. Eu mesma trabalhei por 21 
anos como contratada pela CLT na 
Coppe, até que entrou o reitor Horá-
cio Macedo e fez valer a autonomia 
universitária, quando o governo quis 
mandar todos os terceirizados embo-
ra. E, depois de cinco anos, queriam 
que fi zéssemos concurso interno. 
Mas nós lutamos, e estamos aqui. 
Não se esqueçam que vocês são a for-
ça de trabalho desta universidade, e 
se tiverem que sair daqui, que saiam 
lutando. É hora de mobilizar!”, in-
centivou a coordenadora de Políticas 
Sociais do Sintufrj, Marli Rodrigues.

Em nome dos Centros Acadêmi-
cos dos cursos da área de saúde e do 
DCE, Gabriela Nascimento afi rmou: 
“Adesão à Ebserh não vai ser solução 
para os extraquadro. O plano (de 
ação) apresentado pelo diretor está 
bom e tem que ser mostrado ao go-
verno. Mas também temos que ir às 
ruas denunciar o que está ocorren-
do com o HU, porque os problemas 
deste hospital são da população e de 
todos nós: estudantes, extraquadro e 
servidores”. 

Plano de Ação formulado pelo HU e entregue ao reitor
1 - Formular solicitação 

aos ministérios da Educação e 
do Planejamento para imedia-
ta contratação temporária, nos 
termos do disposto no inciso IX 
do artigo 37 da Constituição Fe-
deral, regulamentado pela Lei nº 
8.745/2003, de profi ssionais para 
substituição dos 723 extraquadro 
que atualmente prestam serviços 
em condições precárias e sem 
respaldo contratual no Hospital 
Universitário Clementino Fraga 
Filho. Responsabilidade da UFRJ 
para execução de imediato.

2 - Formalizar solicitação aos 
ministérios da Educação e do Pla-
nejamento para inclusão de dota-
ção orçamentária no Anexo V da 
Lei Orçamentária Anual da União 
e criação de cargos para a realiza-
ção de concurso público, à razão 
de ¼ ao ano, visando à substitui-
ção dos 723 cargos que atualmen-
te são ocupados no HUCFF por 
extraquadro, em conformidade 
com as condicionantes impostas 
pelo artigo 169, parágrafo 1º, da 
Constituição Federal, regulamen-
tado pelos artigos 15 e 17 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal e pela Lei de 
Diretrizes Orçamentárias da União. 
Responsabilidade da UFRJ para exe-
cução entre 2017 e 2020. 

3 - Obtenção de autorização, 
no âmbito do Poder Executivo da 
União, para realização de concursos 
públicos visando à substituição dos 
extraquadro do HUCFF, de acordo 
com o entendimento consignado aos 
pareceres do procurador-geral da Re-
pública na Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade nº 4.895, ajuizada no 
STF para questionar a Lei nº 12.550 
de 2012, e na Ação Civil Pública 
ajuizada pela Procuradoria da Re-
pública no Distrito Federal junto à 5ª 
Vara de Justiça Federal da 1ª Região, 
originária das peças informativas nº 
1.16.000.0027882012-15, mediante 
o qual requer que o Poder Judiciá-
rio determine a imediata anulação 
do ato administrativo – emanado 
da Reitoria da Universidade de Bra-
sília e corporifi cada no inteiro teor 
do Termo de Adesão, datado de 16 
de agosto de 2012 – por meio do 
qual “aderiu” à Ebserh, bem como 
a imediata anulação do Contrato nº 
004/2013, de 17/1/2013, publicado 

no Diário Ofi cial nº 15, tendo por 
objeto a administração, pela Ebserh, 
do Hospital Universitário de Brasília, 
bem como dos ajustes deles decor-
rentes, sobretudo no tocante aos atos 
de dispensa e contratação de pesso-
al. Responsabilidade do MEC e do 
MPOG (sic), a partir da publicação 
da LOA 2017 e da criação dos cargos 
referidos no item 2 acima.

4 - Abertura dos editais para 
realização dos concursos públicos 
a partir das dotações orçamentárias 
consignadas no Anexo V da Lei Orça-
mentária da União e da autorização 
dos ministérios da Educação e do 
Planejamento, sendo desejável que 
a primeira parcela das substituições 
possa ocorrer em 2017, conforme 
os cargos e especialidades que estão 
à disposição. Responsabilidade da 
UFRJ/HUCFF, a partir da autorização 
dos MEC e MPOG (sic).

5 - Imediata atuação da dire-
ção do HUCFF junto às Comissões 
de Educação, Seguridade Social e 
Família da Câmara dos Deputados, 
assim como na Comissão Mista do 
Orçamento do Congresso Nacional, 
para realização de audiência pública 

ao longo da tramitação do Proje-
to de lei Orçamentária Anual de 
2017, garantida a participação do 
TCU, do MPF e do TCU, para que o 
Poder Executivo Federal demons-
tre a adoção de medidas orçamen-
tárias necessárias para assegurar a 
substituição dos terceirizados dos 
hospitais de ensino das universi-
dade federais, em conformidade 
com a Constituição Federal, a Lei 
Complementar nº 101, de 2000, e 
a LDB. Ação a cargo do HUCFF. 

6 - Reiterar, por meio da 
Procuradoria da UFRJ e da Pro-
curadoria Regional Federal 
do Rio de Janeiro, o pedido do 
MPF na Ação Civil Pública nº 
0022686.68.2013.4.02.5101, que 
tramita na 19ª Vara Federal do RJ, 
para que haja determinação judi-
cial para que a União Federal in-
clua no Anexo V das Leis Orçamen-
tárias da União, a partir de 2017, 
dotação orçamentária necessária e 
sufi ciente para autorizar a realiza-
ção dos concursos públicos visando 
à substituição dos extraquadro do 
HUCFF (...). Ação da UFRJ/HUCFF 
iniciada em 16/6/2016.

ANA CÉLIA 

Fotos: Renan Silva

RAFAEL Floriano

MARLI Rodrigues GABRIELA Nascimento
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PEC 241
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Proposta de Emenda Consti-
tucional 241 (PEC 241) foi 
enviada ao Congresso Na-

cional no dia 15 de junho de 2016 
pelo golpista Michel Temer. A PEC 
congela os gastos públicos por 20 
anos, período em que o dinheiro, 
diz o governo, será canalizado para 
pagar a dívida pública, que atual-
mente consome quase metade do 
orçamento do país. 

A exemplo do Projeto de Lei 
Complementar 257 (PLP 257) – 
que prevê a reforma fiscal combi-
nada com o refinanciamento das 
dívidas dos estados e a retirada de 
direitos dos servidores públicos, 
em tramitação em regime de 
urgência –, a PEC 241 atinge 
os trabalhadores da iniciativa 
privada, os servidores e os serviços 
públicos, especialmente nas áreas 
de educação e saúde. A intenção do 
governo é que a PEC seja aprovada 
o mais rápido possível, para que o 
novo cálculo já seja aplicado no 
ano que vem.

 
Ação urgente
 “A proposta vai colocar na 

Constituição tudo aquilo que a 
gente hoje denuncia como in-
constitucional: os ataques à saúde, 
à educação e aos nossos direitos 
sociais. E isso está sendo feito com 
a justificativa de que o ajuste visa 
possibilitar destinar recursos para 
quitar a dívida (pública). Ou a 
gente desmascara essa dívida, 
ou estamos condenados consti-
tucionalmente por, no mínimo, 
duas décadas. Isso é gravíssimo”, 
denunciou Maria Lúcia Fattorelli, 
da Auditoria Cidadã da Dívida.

Para a especialista, tanto a 
PEC 241 quanto o PLP 257 são 
explícitos na sua finalidade de as-
segurar a manutenção do sistema 
financeiro, retomar o crescimento 
econômico e assegurar a sustenta-
bilidade da dívida. “O esquema da 
dívida é o mesmo no mundo todo. 
Se gera uma dívida de forma ilegal, 
aplica-se juros para fazer esta 
dívida crescer de forma absurda, 
e depois se cria o aparato legal 
para justificar a retirada de direitos 
sociais em nome do pagamento de 
juros e amortizações da dívida”, 
explica Fattorelli.

A PEC 241, chamada de novo 
regime fiscal pelo governo Temer,  
limita as despesas primárias da 
União aos gastos do ano anterior 

Trabalhadores das áreas de educação 
e saúde serão os mais atingidos

corrigidos pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), o que significa que, a 
cada ano, a Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) vai definir o 
limite orçamentário dos poderes 
Legislativo (incluindo o Tribunal 

de Contas da União), Executivo 
e Judiciário, Ministério Público 
Federal da União e Defensoria 
Pública da União.

Caso haja descumprimento 
do limite de gastos, o órgão ou o 
Poder Público serão punidos nos 

anos seguintes com a proibição 
de medidas que aumentem o 
gasto público, como o reajuste 
salarial de servidores públicos; 
a criação de cargo, emprego ou 
função;  a alteração de estrutura 
de carreira; a admissão ou a con-

Toda a sociedade será prejudicada se a PEC 241 for aprovada pelo Congresso Nacional. A 
previsão é de que ela seja votada nos dois turnos da Câmara em agosto e siga para o Senado

tratação de pessoal, a qualquer 
título, ressalvadas as reposições 
de cargos de chefia e de direção 
que não acarretem aumento de 
despesas e aquelas decorrentes de 
vacâncias de cargos efetivos; e a 
realização de concurso público.

• As despesas primárias, que 
são aquelas realizadas com as po-
líticas públicas que garantem os 
direitos, terão seu planejamento 
orçamentário com base apenas 
na variação inflacionária, des-
considerando as necessidades 
da população brasileira e sem 
nenhuma previsão de aumento 
de recursos para melhorar a 
qualidade dos serviços públicos.

• Prioriza uma meta fiscal 

Mais cortes e 20 anos sem investimentos
A PEC 241 prevê mais cortes 

para os próximos anos, além dos 
já realizados nos anos de 2015 e 
2016, na educação e saúde públi-
cas. A proposta altera os critérios 
para cálculo das despesas mínimas 
na área de educação e saúde, que 
serão corrigidas pela variação 
da inflação do ano anterior, sem 
aumento real. Será prerrogativa do 
Congresso Nacional – com todos 
os lobbies que já conhecemos – 
decidir onde os recursos públicos 
serão alocados.

“Essa PEC representa a im-

possibilidade de crescimento e de 
aumento real de investimentos 
nos direitos e nas políticas sociais. 
O resultado será certamente um 
serviço de saúde de pior qualida-
de, com cada vez menos pessoas 
tendo acesso. Na educação e em 
outras políticas sociais se repetirá 
esse cenário. Com essa preca-
rização dos serviços públicos e 
dos direitos, novas propostas de 
privatização vão surgir, o que já 
está acontecendo”, atesta Grazielle 
David, especialista em Economia 
da Saúde e Orçamento Público e 

assessora política do Instituto de 
Estudos Socioeconômicos (Inesc).

A PEC 241 prevê que não 
haverá aumento real do que é 
investido nos direitos sociais, nas 
políticas públicas e na Seguridade 
Social por 20 anos! Grazielle David 
mostra o impacto na saúde, por 
exemplo: “Como a população 
brasileira crescerá 9% e dobrará 
a população idosa em 20 anos, de 
acordo com as previsões do IBGE, 
isso exigiria um aumento real 
do valor destinado para a saúde; 
entretanto, isso não ocorrerá. Em 

valores reais, o mesmo montante 
de recursos aplicados em 2017 
será aplicado em 2037, havendo 
apenas uma correção monetária. 
O resultado será uma aplicação 
per capita cada vez menor no 
SUS, já que a demanda de serviços 
aumentará e o financiamento não, 
o que implicará piora da oferta e da 
qualidade do direito à saúde para 
os brasileiros. Esse exemplo da 
saúde é real para todos os demais 
direitos: educação, Previdência, 
assistência, transporte, todos serão 
cada vez mais sucateados”.

Principais prejuízos à população 
estabelecida para beneficiar os 
grandes empresários credores da 
dívida pública.

• Caso a PEC seja aprovada 
ainda em 2016, a previsão é de 
que R$ 4 bilhões deixarão de ser 
aplicados em saúde em 2017. Em 
2018, serão R$ 8 bilhões a menos.

• Se a PEC tivesse sido aprova-
da em 2006, o orçamento da edu-
cação, que foi de R$ 103 bilhões, 
seria de apenas R$ 31 bilhões.

• A PEC proibirá a realização 
de concursos públicos e a contra-
tação de novos servidores públicos 
para atender às demandas da 
população.

• Se houver crescimento 
econômico, não há possibilidade 
de revisão do congelamento dos 
gastos.

• A proposta vai colocar na 
Constituição tudo o que foi de-
nunciado como inconstitucional: 

os ataques à saúde, à educação 
e aos nossos direitos sociais, ape-
nas para possibilitar a destinação 
de mais recursos para a dívida 
pública.

• Todo o conjunto da classe 
trabalhadora será atingido, vai 
diminuir o poder de compra, 
o acesso à cultura, ao lazer e 
também faltará espaço para 
quem ficar doente e para quem 
quiser estudar.

Imagem: Internet



É LUTA!ÚLTIMA PÁGINA

A Organização das Nações 
Unidas (ONU) apresentou 
em março um raio-x da 

situação da população afro-bra-
sileira. O relatório aponta que 
houve “um fracasso em lidar 
com a discriminação enraizada, 
exclusão e pobreza enfrentadas 
por essas comunidades”. A ONU 
denuncia também a “crimina-
lização” da população negra.

O documento foi preparado 
pela relatora sobre Direito de 
Minorias da ONU, Rita Izak, 
e indica que o mito da demo-
cracia racial (crença de que o 
Brasil escapou do racismo e da 
discriminação racial) continua 
sendo um obstáculo para se 
reconhecer o problema do racis-
mo no Brasil. Para a relatora, 
“lamentavelmente, a pobreza 
no Brasil continua tendo cor”.

Os afro-brasileiros conti-
nuam no ponto mais baixo da 
escala socioeconômica: 64% 
deles não completam a educa-
ção básica. Uma situação que 
os levam a viver às margens da 
sociedade. “Para a juventude, o 
acesso limitado à educação de 
qualidade, a falta de espaços 
comunitários, altas taxas de 
abandono da escola e crime 
significam que têm poucas am-
bições ou perspectivas de vida”, 
avaliou a relatora.

Cotas
A política de cotas foi elogia-

da pela ONU, mas ainda carece 
de impacto maior. Rita Izak 
lamentou que a política não 
tenha alcançado o Legislativo 
e o Judiciário. No Judiciário, 
apenas 15,7% dos juízes são 
negros e não existe nenhum 
atualmente no Supremo Tri-
bunal Federal.  “Na Bahia, 
onde 76,3% da população se 

ONU: políticas de igualdade 
racial fracassaram no Brasil 

identifica como afro-brasileira, 
apenas 9 dos 470 procuradores 
do estado são afro-brasileiros”, 
informou Rita.

Violência atinge jovens
O impacto da violência na 

população negra é enorme. Dos 
56 mil homicídios no Brasil por 
ano, 30 mil envolveram pessoas 
de 15 a 29 anos. Desses, 77% 
era garotos negros. “Lamenta-
velmente, a violência tem uma 

Das 16,2 milhões de pessoas que vivem 
em extrema pobreza, 70,8% são afro-
-brasileiros, enquanto os salários médios 
dos negros no Brasil são 2,4 vezes mais 
baixos que os dos brancos; 80% dos 
analfabetos brasileiros são negros. 

No Rio de Janeiro, 80% das vítimas de 
homicídio resultante de intervenções 
policiais são negros. A impunidade também 
contribui. De 220 casos de homicídios 
cometidos pela polícia e investigados 
em 2011, apenas num deles houve 
condenação. 2011, apenas num deles foi 
condenado.

Para a relatora, a proposta de redução 
da idade penal de 18 para 16 anos 
perpetuaria a criminalização da 
comunidade afro-brasileira. As mulheres 
negras não fogem à discriminação e à 
violência. A situação de sua cor extrapola 
sua marginalização. Em 2013, 66% a mais 
de mulheres afro-brasileiras foram mortas, 
na comparação com as mulheres brancas.

clara dimensão racial”, exortou 
a relatora.

Segundo o levantamento 
da ONU, o número de afro-
-brasi le iros  que morreram 
como resultado de operações 
policiais em São Paulo é três 
vezes superior que o registrado 
para a população branca. 

Criminalização
Chamou a atenção da ONU 

o que Rita Izak denominou 

de “criminalização dos afro-
-brasileiros”. “Estima-se que 
75% da população carcerária no 
Brasil seja de afro-brasileiros. 
Estudos ainda mostram que, se 
condenados, afro-brasileiros 
são desproporcionalmente su-
jeitos à prisão”, diz o relatório. 
Os negros têm ainda mais 
chances de serem parados pela 
polícia, e aqueles que são pegos 
com drogas, maiores chances de 
serem denunciados por tráfico.

Maioria entre 
os mais pobres
Segundo dados de 2014 do 

Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), os negros 
representavam 54% da população 
do país, mas eram apenas 17,4% da 
parcela mais rica. Na população que 
forma o grupo 10% mais pobre, com 
renda média de R$ 130 por pessoa 
na família, os negros continuavam 
majoritários. Um percentual que 
aumentou nos últimos 10 anos.

“Eu sou um negro brasileiro, não quero ser outra coisa senão um negro brasileiro, mas quero ser 
um brasileiro integral. A luta que tem que ser feita passa por criar uma consciência nacional e não, 
digamos, nos limitarmos a uma produção de uma consciência negra, porque os negros já estão can-

sados de saber qual é a sua condição na sociedade”, Milton Santos (3/5/1926-24/6/2001)*

Dez conferências indispensáveis para pensar espaço, linguagem e 
poder feminino no Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Ame-
ricana e Caribenha – 25 de julho. Das 9h às 20h, no salão nobre do 
IFCS. Inscrições: mulheresincriveis@gmail.com

Participação: Eliza Lucinda, Elaine Marcelina, Helena Theo-
doro, Fabíola Oliveira, Angélica Ferrarez, Kátia Cruz, Zezé Motta, Es-
ther Barreto Dida e Mãe Beata de Iemanjá.

Encontro 
Mulheres 
negras 
incríveis
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