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Vitória - No HU,  Divisão de Enfermagem continuará sob 
direção de enfermeiro. Página 3
 
28,36% - Justiça nega decisão favorável a mandado de 
segurança. Página 3

Entrevista - Assessor do Diap mostra como a reforma 
da Previdência será devastadora para o funcionalismo. 
Página 6

Saúde - "A Saúde do Trabalhador e o Controle Social" foi 
tema de fórum na UFRJ. Página 8

5 de dezembro é dia de luta. Página 3

Jornada de protesto dos servidores públicos federais contra a reforma da Previdência
e a austeridade fiscal mobilizou caravaneiros de várias partes do país. Páginas 4 e 5

Assembleia geral dia 6, quarta-feira, 14h, no hall da Reitoria
Pauta: avaliação da greve, 26% e encaminhamentos

Atenção: inscrições se encerram 
nesta quinta-feira,

7 de dezembro, no site

O palco da resistência
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DOIS PONTOS

A retirada dos passaportes será nos dias 11, 12 e 13 de 
dezembro na sede do Fundão, das 7h às 19h, ou na subsede 
na Praia Vermelha, das 9h às 16h. A entrega só será feita ao 
próprio, munido de comprovante de identidade com foto.

A confraternização será dia 14 de dezembro, na Casa de 
Festa Lajedo, em Vargem Pequena, das 12h às 18h. Quanto 
ao transporte, haverá ônibus saindo da sede do Sintufrj, na 
Cidade Universitária, e também da subsede na Praia Verme-
lha, no horário de 10h. Será feita a conferência na entrada do 
ônibus, por isso é importante apresentar o passaporte com a 
identidade com foto. A mesma conferência será feita no local 
do evento para quem utilizar outros meios de transporte.

“TUDO PREVALECE, 

QUANDO A

SEGURANÇA

ACONTECE”

REALIZAÇÃO APOIO

CONTATO
(21) 3622-3473
(21) 3938-8473
(21) 3938-7452

www.coppetec.coppe.ufrj.br/cipa
www.coppe.ufrj.br
www.ct.ufrj.br/decania
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09H:30 mesa de abertura
Decano (CT), Diretoria (COPPE), Presidente da CIPA (COPPETEC),

Gerência de SMS da COPPE (COPPE), SST/QSMS (Decania), CPST, PR-4, SINTUFRJ, ADUFRJ

10H:00 A Importância da Ginástica Laboral
Marcelo Nobre - Professor de Educação Física - EEFD 

10H:50 Trabalho e Qualidade de Vida 
Myrian Cristina Cardoso - Psicóloga - CPST

11H:40 AGITA CT “Um Projeto de Acolhimento, Informação e Prevenção”  
Paulo Castro Paiva - Enfermeiro do Trabalho - CPST  

12H:30 ENCERRAMENTO  

09H:30 Segurança do Trabalho em Laboratórios 
Rosane Mara Detommazo Muniz - Engenheira Química - COPPE

10H:20 Primeiros Socorros 
Carlos Eduardo - Bombeiro da Brigado de Incêndio - COPPE

11H:10 Manuseio de Extintores - Teoria
Wesley Pinheiro - Consultor de Riscos de Incêndio

12H:00 ENCERRAMENTO

09H:30 Motivação e Atitude
Regina Riente - Mestre em Psicologia Social

10H:20 Mesa Redonda: “A Importância das Ações em SST - Segurança
e Saúde no Trabalhado, realizadas na UFRJ” 
CPST, Decania do CT, COPPE e COPPETEC

12H:00 Manuseio de Extintores – Prática
Wesley Pinheiro - Consultor de Riscos de Incêndio

13H:00 ENCERRAMENTO
Wesley Pinheiro - Consultor de Riscos de Incêndio

06/12

AUDITÓRIO SAGE
CT2, Bloco 2

07/12

AUDITÓRIO COPPE
CT, Bloco G, Sala G-122

08/12

SALÃO NOBRE
CT, Bloco A, 2º Andar
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO               CENTRO DE TECNOLOGIA 

Museu Nacional expõe réplicas de ovos 
de dragões alados descobertos na China

Pesquisadores do Museu Nacio-
nal e chineses encontraram mais de 
200 ovos fossilizados e alguns com 
embriões de pterossauros (dragões 
alados com mais de 120 milhões de 
anos), no noroeste da China. Trata-
-se da maior concentração de ovos 
de vertebrados extintos conhecidos 
até então. 

A descoberta foi anunciada 
dia 30 de novembro, em entrevista 
coletiva no Museu Nacional, pelo 
paleontólogo do museu Alexander 
Kellner, um dos brasileiros inte-

Odonto promove Natal para crianças

O Departamento de Odontope-
diatria da Faculdade de Odontolo-
gia realizou, dia 30 de novembro, 
no Espaço Cultural do Sintufrj, a 
festa de Natal para as 150 crianças 
assistidas pela equipe. 

São técnicos-administrativos, 
professores e estudantes que se 
cotizam para levar alegria e lem-

Eleita Comissão de Ética da Enfermagem
Foi eleita a primeira Comis-

são de Ética da Enfermagem do 
Hospital Universitário Clementi-
no Fraga Filho (HUCFF). Trata-
-se de uma recomendação do 
Conselho Regional de Enferma-
gem para a categoria.

Foram eleitos os seis mais vo-

grantes da equipe de pesquisadores 
na China. A descoberta é conside-
rada uma das mais importantes 
dos últimos dez anos. Réplicas da 
descoberta estão expostas no Museu 
Nacional.

O pesquisador ressaltou que 
não teria condições de manter a 
colaboração com os chineses sem 
o apoio fi nanceiro da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado do 
Rio de Janeiro (Faperj) e do Con-
selho Nacional de Desenvolvimento 
Científi co e Tecnológico (CNPq).

tados entre enfermeiros, técnicos 
de enfermagem e auxiliares de 
enfermagem.

A Divisão de Enfermagem é o 
maior setor do HUCFF, com 1.090 
profi ssionais. O Hospital do Fun-
dão, como se sabe, é um dos mais 
importantes da rede de saúde.

Reforma trabalhista recebe mais de 900 emendas
A Medida Provisória 808/17, 

que alterou pontos da reforma 
trabalhista, confi gurada na Lei 
13.467/17, recebeu 967 emendas 
na comissão mista do Congresso, 
cujo colegiado aguarda instalação 

com a eleição da mesa diretora dos 
trabalhos. A MP tem validade até 22 
de fevereiro de 2018, podendo ser 
prorrogada até fi nal de abril e iní-
cio de maio. 

O ponto mais questionado na 

Foto: Renan Silva

Atenção! As inscrições se encerram nesta 
quinta-feira, 7 de dezembro, no site. 

lei é o contrato de trabalho inter-
mitente, que recebeu 142 emendas, 
seguido pelo negociado x legislado, 
67; empregada gestante e lactante, 
58; remuneração, 51; e dano extra-
patrimonial (moral), 50.  

branças para as crianças, entre as 
quais com necessidades especiais. 
Foi uma manhã de muita diver-
são para a criançada.

As assistentes sociais da Odonto 
foram as responsáveis pela orga-
nização, junto com as técnicas-
-administrativas Andréa Serafi m e 
Mere de Assis.
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5 DE DEZEMBRO

HU: DEN continuará sob 
direção de enfermeiro

O diretor-geral do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, 
Leôncio Feitosa, atendeu à solicitação do corpo de enfermagem e manteve 
a ocupação do cargo de diretor da Divisão de Enfermagem (DEN) por um 
integrante do quadro de enfermeiros. 

A nomeação no início da semana passada de uma professora da Escola 
de Enfermagem Ana Nery para a direção da DEN acabou iniciando uma 
crise entre enfermeiros e a direção do hospital. Depois de reunião com os 
funcionários, com apoio do Sintufrj, a questão foi contornada.

O enfermeiro Tony Figueiredo disse que a direção se abriu ao diálogo e 
assumiu o compromisso de garantir o espaço institucional dos enfermeiros 
na chefi a da DEN. “Estamos aguardando a nomeação ofi cial para o posto”, 
explicou Tony. Ele também elogiou a participação do Sindicato no episódio.   

28%: Justiça rejeita mandado de segurança
O advogado André Viz informou que a 17ª Vara Fe-

deral de Brasília negou sentença favorável ao mandado 
de segurança impetrado contra o secretário do Ministé-
rio do Planejamento, Augusto Akira Chiba. 

Foi esse secretário que mandou retirar os 28,86% da 
folha de pagamento dos funcionários.

O objetivo do mandado, explicou André Viz, era tor-
nar nula a decisão de Akira, uma vez que ele autorizou 
o corte sem instaurar o devido processo legal e não ga-

Sobre os 26%
Levaremos para a assembleia do dia 6 de dezembro, às 14h, no hall da Reitoria, informes sobre as iniciativas que 

estamos tomando na tentativa de impedir o corte.

rantiu o direito de defesa aos servidores. O advogado vai 
recorrer.

Ainda não conseguimos entender como o Ministério 
do Planejamento conseguiu derrubar uma ação tran-
sitada em julgado que garantia o pagamento dos 28% 
com base apenas num parecer da Advocacia-Geral da 
União (AGU). Mas o fato é que vamos continuar bri-
gando contra essa arbitrariedade que fere nosso direito 
cristalizado há quase 20 anos.

Dia Nacional de Luta
No Rio, concentração na Candelária na terça-feira, a partir das 16h

O Comando Nacional de Greve 
da Fasubra e o Comando Local de 
Greve da UFRJ (CLG/Sintufrj) man-
têm as mobilizações e o calendário de 
lutas contra as reformas e o governo 
Temer, mesmo com a suspensão da 
greve nacional marcada para o dia 5 
de dezembro pelas centrais CUT, For-
ça Sindical, UGT, CTB, Nova Central 
e CSB. Elas alegaram que o governo 
retirou de pauta a votação da reforma 
da Previdência prevista para o dia 6 de 
dezembro. No Rio haverá ato dia 5, 
terça-feira, às 16h, na Candelária.

O golpista Michel Temer – que já 
gastou R$ 171 milhões em propaganda 
mentirosa para reformar a Previdência, 
comprou votos através de liberação de 
emendas parlamentares e negociou 
cargos – está fragilizado e pressionado. 
Ele estuda adiar a votação da reforma, 
pois vê sua base aliada fugir à apro-
vação desta reforma ainda este ano, 
mas procura definir estratégias para 
forçar a aprovação. Seu fiel escudeiro, 
presidente da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), admitiu que 
o governo está longe de ter votos para 
aprovar a reforma da Previdência. São 
necessários 308 votos.

Aliás, tal gasto com propaganda 
enganosa teve consequências. A Jus-
tiça Federal determinou no dia 30 de 
novembro a suspensão de todos os 
anúncios da campanha “Combate 
aos Privilégios”, na qual o governo 
defende a reforma da Previdência. A 
decisão foi fruto de liminar, e o gover-
no pode recorrer. A ação foi ajuizada 
pela Anfi p (Associação Nacional dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal), 
pela Fenafi sco (Federação Nacional 
do Fisco Estadual e Distrital) e pela 
Unafi sco (Associação Nacional dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal).

Na decisão, a juíza Rosimayre 
Gonçalves de Carvalho, da 14ª Vara 
Federal de Brasília, disse que a pro-
paganda é “ofensiva e desrespeitosa 
a grande número de cidadãos dedica-
dos ao serviço público”. A juíza afi r-
mou que “fi ca evidenciado o intuito 
de obter apoio popular” para a refor-
ma, “mas sob um determinado ponto 
de vista e conceito que, a despeito de 
nada informar, propaga a ideia que 
compromete parcela signifi cativa da 
população com a pecha de pouco tra-
balhar e ter privilégios, como se fosse 
essa a razão da reforma”.

 4 a 6/12 – Segunda a quarta-feira – 10h às 19h
 IX Feira Estadual da Reforma Agrária – Largo da Carioca

 4/12 – Segunda-feira – 13h
 Ato na Faculdade Nacional de Direito

 5/12 – Terça-feira 
 Ato do Comando Unifi cado dos Servidores Públicos - 

Uerj – 12h – Encontro no portão da São Francisco Xavier
  Ato das Centrais e do Comando Unifi cado dos Servi-

dores Públicos – Candelária – 16h
 CLG/Sintufrj – Macaé – Praça Principal

 6/12 – Quarta-feira 
  Reunião CLG/Sintufrj – 9h – Espaço Cultural
  Assembleia geral – 14h – hall da Reitoria 

Pauta: Avaliação de greve
           Informes sobre os 26%
           Encaminhamentos

 7/12 – Quinta-feira – 11h
Ato no HUCFF

Agenda de Greve

Foto: Renan Silva

Carta aberta à CUT, Força Sindical, UGT, NC e CSB
Entendendo que a luta contra o governo Temer e suas reformas não é uma luta pontual, mas uma luta 

estratégica, é um erro desmarcar uma Greve Geral apenas em função do adiamento da votação da reforma 
da Previdência.

A reforma está em marcha, apenas uma votação foi adiada. Se Temer ainda não conseguiu comprar 
todos os deputados de que precisa para atacar os direitos previdenciários da população, não é hora de botar o 
pé no freio, mas sim pisar no acelerador.

Nós, trabalhadores técnico-administrativos da UFRJ e da Fasubra, estaremos nas ruas neste 5 de dezembro 
e chamamos essas centrais a reverem esse recuo, comparecendo às ruas e convocando suas bases.

Todos às ruas no dia 5/12!
CLG-Sintufrj

CANDELÁRIA será ponto de concentração na terça-feira
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UNIVERSIDADE

UFRJ vai apertar (ainda mais) o cinto
Deficit de 2017 poderá ser de R$ 160 milhões, cerca de 40% do orçamento de custeio de 2018

A proposta orçamentária para 
a UFRJ revela que, para sobreviver 
com o orçamento previsto para 
2018, a universidade terá que fa-
zer duros ajustes. A redução nas 
despesas pode chegar a R$ 80 mi-
lhões e atingir particularmente as 
chamadas grandes contas, como 
serviço de fornecimento de energia 
elétrica, de limpeza e vigilância, 
manutenção do campus, trans-
porte e alimentação.

O pró-reitor de Planejamento, 
Desenvolvimento e Finanças (PR-3), 
Roberto Gambine, admitiu que, em 
relação a 2017, o orçamento para o 
próximo ano é mais rigoroso, uma 
vez que o cenário para obtenção de 
recursos ainda é mais adverso.

O pró-reitor aposta, no entanto, 
numa perspectiva de ampliação das 
receitas com melhor gestão dos con-
tratos relativos ao patrimônio sob 
responsabilidade da Reitoria, além 
da captação de emendas parlamen-
tares, recurso que, segundo ele, tem 
se consolidado nos últimos anos.

“Obviamente isso não supera 
o enorme defi cit acumulado, mas 
permite iniciativas. E a perspectiva é 
essa: não parar a universidade, con-
tinuar funcionando para superar 
este momento difícil na história do 
país”, disse.

Aquém das necessidades

O orçamento de custeio, segun-
do Gambine, é igual ao deste exercí-
cio. Não sofreu redução, mas segue 
insufi ciente, observou. Foi o menor 
dos últimos quatro anos. Em 2016, 
segundo a PR-3, a universidade já 
operou com um defi cit de R$ 115 
milhões.

A UFRJ chega ao fi nal de 2017 
com um defi cit provável da ordem 
de R$ 160 milhões. Esse valor pode 
representar 40% do total previsto 
para custeio em 2018. “Um percen-
tual alarmante e que exige ações 
objetivas de redução de gastos”, de-
fende a PR-3. 

O Projeto de Lei Orçamentária 
Anual (Ploa) prevê para 2018 do-
tação de R$ 388.260.095,00 para a 
UFRJ, quase em sua totalidade dire-
cionado para as despesas de custeio. 

Os créditos de investimento fo-
ram drasticamente reduzidos: em 
2013, a Loa alocou R$ 59,5 milhões; 
em 2018 a previsão é de apenas R$ 
6,3 milhões. Só que a maior parte 
dos recursos para investimento es-
tará sob gestão do MEC, liberados 
através de projetos e condicionados 
à deliberação do ministério. O que, 
segundo Gambine, é inconstitucio-
nal, porque afronta o artigo 207 da 
Constituição, que defi ne a autono-
mia universitária.

A proposta da Reitoria é alcan-
çar redução de R$ 80 milhões nas 
seguintes frentes: obras, serviços ter-
ceirizados de pessoal, serviço e ma-
nutenção dos campi, equipamentos 
e outros investimentos.

Entre elas: redução de consumo 
de energia para uma economia de 
R$ 16 milhões; redução de 30% dos 
contratos terceirizados (que ultra-
passa  R$ 130  milhões  por ano); 
redução de 40% dos serviços de ma-
nutenção dos campi com áreas ver-
des e externas (que consomem R$ 
13 milhões) e no serviço de coleta de 
lixo; redução  de  25%  das  despesas  
de telecomunicação (atualmente 
em R$ 2,5 milhões); redução de 25% 
das despesas com transporte, de R$ 
13 milhões, alterando a frequência 
da circulação dos ônibus, possibi-

Meta é redução de R$ 80 milhões

A proposta orçamentária foi 
apresentada numa reunião do 
Conselho Universitário no dia 30. A 
discussão no colegiado foi densa e 
exigiu prorrogação da sessão. A vo-
tação está prevista para o dia 14 de 
dezembro, mas antes haverá novo 
debate da proposta que será enca-
minhada à Comissão de Desenvol-
vimento, como explica Huascar da 
Costa Filho, que também é mem-
bro da comissão.

Houve conselheiros que cri-
ticaram os cortes, outros que pro-
puseram que a proposta contivesse 
as necessidades reais da UFRJ e até 

Conselheiros questionam

litando redução de R$ 3,2 milhões; 
redução  das  despesas  com  com-
bustível  e  manutenção  de  veículos  
ofi ciais (hoje em R$ 2,9 milhões ao 
ano); aumento do controle do acesso 
ao serviço de alimentação.

Nas obras – Adequação das 
obras de custeio sem novas expan-
sões, com foco na recuperação da 
Ala B da Residência Estudantil, ins-
talações emergenciais de unidades 
acadêmicas e conclusão de obras em 
estado adiantado.

Contratos – A UFRJ está em re-
negociação de todos os contratos 
com permissionários, os grandes 
contratos com centros de pesquisa 
no Fundão como Cenpes e Cepel, dos 
imóveis no centro do Rio. A meta é 
alcançar R$ 80 milhões com receitas 
próprias em 2018. 

aqueles que sugeriram não apro-
var a proposta. 

O representante técnico-admi-
nistrativo Huascar, coordenador-
-geral do Sintufrj, questionou os 
ajustes em serviços importantes, 
como vigilância e limpeza, e apon-
tou a importância da revisão de 
contratos, como os de empresas 
que ocupam o campus. Segundo 
ele, com a terceirização no lugar 
de concursos, o governo empurrou 
para as instituições a obrigação, 
que era sua, de arcar com esta des-
pesa com seus parcos recursos de 
custeio.

CENÁRIO. 
Sob asfi ia 
fi nanceira  
a paisagem 
na UFR  
é adversa: 
es ueletos 
de obras 
inacabadas e 
suspensão do 
fornecimento 
de energia 
por falta de 
pagamento

O tamanho da encrenca
Despesas pendentes (de 2015 a 2017)

R$ 163.698.723,97 (entre elas, R$ 30 milhões de energia elétrica; R$ 32 
milhões de água e esgoto; R$ 15 milhões de limpeza e conservação; R$ 16 
milhões de vigilância).

Despesas previstas em 2018 

R$ 481.606.708,85 (entre elas, R$ 32milhões com manutenção dos 
campi; R$ 14 milhões com transporte nos campi; R$ 48 milhões com ener-
gia elétrica; R$ 48 milhões com limpeza e conservação; R$ 48 milhões com 
vigilância; R$ 19,8 milhões com água e esgoto).

Acumuladas – As despesas pendentes e as previstas em 2018 somam 
R$ 645.305.432,82. Só que as despesas ajustadas ao Ploa para 2018 são de 
apenas R$ 388.260.095,00.

Ou seja, a UFRJ receberia quase R$ 260 milhões a menos do que precisa. 
“Por isso temos que fazer um ajuste mais duro”, diz Gambine. 

LOA e Créditos e Orçamento efetivamente liberado – em milhões de Reais

Fotos: Renan Silva
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ENTREVISTA/MARCOS VERLAINE

Jornal do Sintufrj – O 
que está se propondo para a 
Previdência dos servidores?

O texto mantém a essência 
das mudanças que prejudicam 
fortemente os segurados do RGPS 
(trabalhadores da iniciativa priva-
da) e os servidores públicos.

Foram mantidas praticamente 
na íntegra as alterações nas regras 
relativas a aposentadorias e pen-
sões do texto aprovado na comissão 
especial da Câmara dos Deputados 
em abril de 2017:

1) fixação de idade mínima 
de 65 anos para homem e 62 
anos para mulher, com a extinção 
da Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição;

2) aumento da idade mínima 
na transição;

3) fim da integralidade na 
pensão por morte e reversibilidade 
da cota;

4) limitação da acumulação 
de pensão e aposentadoria até o 
valor de dois salários mínimos 
(R$ 1.874);

5) eliminação das regras de 
transição aprovadas em 2003 (EC 
41) e em 2005 (EC 47); o servidor, 
mesmo tendo ingressado no ser-
viço público antes de 2003, para 
garantir aposentadoria integral 
com paridade, somente poderá se 
aposentar aos 62 anos, se mulher, 
ou 65 anos, se homem;

6) manutenção das regras 
para policiais e professores, com 
aposentadoria aos 60 anos de idade 
para professor e professora da edu-
cação básica, com requisitos mais 
rígidos para o professor da rede 
pública (25 anos de contribuição).

Impacto devastador da
reforma da Previdência

Marcos Verlaine, assessor do Departamento Inter-
sindical de Assessoria Parlamentar (Diap), diz que, 
além do impacto devastador que o arrocho fiscal e 
a reforma da Previdência vão provocar na vida do 
servidor, está em curso outra proposta danosa para o 
funcionalismo: o Projeto de Lei Complementar (PLP) 
248/98, que disciplina a perda de cargo público por 
insuficiência de desempenho.

7) extinção do caráter público 
da previdência complementar do 
funcionalismo, permitindo a con-
tratação de seguradoras privadas 
para gerir planos de previdência 
abertos para servidores, exigida, 
apenas, licitação prévia.

JS – Qual a consequência 
para os funcionários das 
universidades públicas?

Verlaine – Caso a proposta seja 
aprovada, os servidores terão mais 
dificuldades para se aposentar, pois 
as regras tornam essa possibilidade 
mais longínqua, já que é preciso 
trabalhar mais tempo, contribuir 
por mais tempo, para receber um 
benefício menor. Isso significa que 
na velhice, quando mais o traba-
lhador e a trabalhadora precisam 
de recursos para sua manutenção, 
os benefícios previdenciários, apo-
sentadorias e pensões terão valor 
menor e por menos tempo.

JS – Outra ameaça é o 
PLS 116/17, que possibilita 
a demissão por avaliação 
negativa. É o fim da estabi-
lidade?

Verlaine - Sim. Na prática 
é isto! Mas este projeto não é 
o mais perigoso, pois ainda 
está em discussão no Senado e, 
caso seja aprovado, ainda vai a 
discussão na Câmara. O projeto 
mais danoso é o Projeto de Lei 
Complementar (PLP) 248/98, 
do ex-presidente FHC, que tem o 
mesmo escopo, e que já foi apro-
vado pela Câmara e pelo Senado. 
E, agora, está em fase final de 

votação (retorno do Senado) no 
plenário da Câmara. Pode ser 
incluído na pauta da Casa em 
qualquer momento. Se aprovado, 
vai à sanção presidencial.

JS – Pode-se dizer que a 
Medida Provisória 805/17 
(adiamento de reajustes e 
aumento da contribuição 
previdenciária) é a pior de 
todas as mudanças para o 
funcionalismo?

Verlaine - Imediatamente sim. 
Esta MP está no contexto do con-
gelamento de gastos (EC 95/16), 
reforma da Previdência, demissão 
por insuficiência de desempenho, 
entre outras mazelas do Estado 
mínimo. O cenário é de desman-
telamento. Ou os trabalhadores 
lutam contra isso tudo, ou o futuro 
será sombrio. Não há alternativa. 
É luta ou luta!

JS – De que forma a 
Emenda Constitucional 
95/16, que congela os in-
vestimentos públicos por 20 
anos, impactará os serviços 
públicos?

Verlaine – Mesmo que haja 
crescimento da economia, e, por 
conseguinte, o orçamento seja 
"desafogado", não poderá haver 
aumento de investimentos, pois 
os gastos estão congelados por 10 
anos, com possibilidade de reno-
var por mais 10 anos. Para haver 
incremento numa área, terá que 
ser tirado de outra. Com a EC 95 
não pode ter aumento de gastos 
primários.

QUE PAÍS É ESTE?
Pesquisa realizada pelo irlandês Marc Morgan, estudante da Escola 

de Economia de Paris e orientado do renomado economista francês 
Thomas Piketty, autor de O Capital do Século XXI, mostrou que a de-
sigualdade no Brasil é maior do que aquela apontada pelo IBGE (veja 
ao lado), com dados recolhidos pela Pesquisa Nacional de Amostra de 
Domicílios (Pnad).

Segundo a Pnad de fevereiro de 2016, a concentração de renda dos 
10% mais ricos do Brasil teria caído de 45,3% em 2005 para 40,5%, 
enquanto que a renda dos 50% mais pobres teria subido de 14% para 
18%, e a da classe média, de 40% para cerca de 41%.

Mas de acordo com a pesquisa de Morgan, publicada em agosto, entre 
2001 e 2015 os 10% mais ricos aumentaram sua concentração de renda 
de 54% para 55%, os 50% mais pobres foram de 11% para 12% e os 40% 
da camada mediana foram de 34% para 32%. A diferença de resultados 
se explica pela metodologia.
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Controle social é tema do VI Fórum de Saúde

Saúde do Trabalha-
dor e o Controle So-
cial” foi o tema do VI 

Fórum de Saúde do Trabalhador, 
organizado pelo Fórum Perma-
nente de Saúde do Trabalhador 
do Rio de Janeiro, entre 22 e 23 de 
novembro, no auditório Horácio 
Macedo (Roxinho), no CCMN. 

O evento debateu políticas 
e diretrizes com a finalidade de 
fortalecer a implementação do 
Subsistema Integrado de Atenção 
à Saúde do Servidor (Siass), do 
Ministério do Planejamento.

“A escolha do tema se deu em 
função do momento que estamos 
vivendo. O trabalhador tem que 
participar”, explica Larissa 
Baruque, da Coordenação de Po-
líticas de Saúde do Trabalhador 
(CPST) e presidente do VI Fórum.

O Siass prevê a criação das 
Comissões Internas de Saúde 
do Servidor Público (Cissps), 
que, além dos trabalhadores e 
da instituição, contam com as 
entidades sindicais na cons-
trução de ações que resultem 
em qualidade nos ambientes de 
trabalho. Ady Veltroni, médico 
da CPST, explica que a Cissp 
é composta por trabalhadores 
eleitos nas unidades e treinados 
para atuar no acompanhamento 
das condições de trabalho. Para 
ele, o sindicato é um parceiro 
para construir uma melhoria 
do sistema. 

“O Sintufrj fez parte da for-
mulação do regimento e ajudou 
muito na implementação da 
Cissp”, lembra Larissa.

A coordenadora do Sintufrj 

Noemi de Andrade saudou a 
realização do evento, informou 
os presentes sobre a greve da 
categoria e explicou que políticas 
para saúde e segurança do traba-
lho estão na carta-programa da 
entidade. Para ela, “o Sintufrj, 
dentro da questão do controle 
social, será um grande agente 
para que a política vá em frente, 
com os olhos da categoria volta-
dos para isso, com as cobranças 
inerentes ao papel do sindicato”.

Carta do Roxinho
“Num momento como o 

que estamos passando, é muito 
importante qualquer iniciativa 
para debater a política geral e as 
específicas, promover estudos e 
debates sobre o sistema, contextu-
alizando o momento e apontando 
a necessidade de reafirmar o papel 
do serviço público e de quem o 

sustenta, as pessoas que trabalham 
nele”, disse o pró-reitor de Pessoal, 
Agnaldo Fernandes, que sugeriu a 
construção de um documento – uma 
carta do Roxinho – que sintetizasse 
as demandas apontadas pelo fórum. 

Lucineida Praun, da Univer-
sidade Metodista de São Paulo, 
abordou as mudanças no mundo 
do trabalho e seu reflexo na vida 
do trabalhador. Segundo ela, a 
reforma trabalhista foi defendida 
pelo governo com o argumento 
da necessidade de produzir segu-
rança jurídica. “Para quem? Para 
as corporações”, diz ela, expli-
cando que o processo neoliberal 
de reorganização do trabalho 
exige que as empresas transitem 

Além da realização de pa-
lestras e oficinas, durante os 
dois dias do evento os presentes 
aprovaram a elaboração da 
Carta do Roxinho. Segundo 
Larissa, o documento, com as 

indicações dos grupos de traba-
lho, será fechado na próxima 
reunião do Fórum Permanente, 
em janeiro, e enviado ao Minis-
tério do Planejamento e demais 
instituições.

Palestras mostram que reforma ataca trabalhadores
onde podem explorar mais o 
trabalhador.

O pró-reitor de Pessoal, Ag-
naldo Fernandes, apresentou 
uma análise do cenário atual. 
Demonstrou como a lógica da 
reestruturação contamina o 
serviço público com expressões 
como “colaboradores”, e ava-
liação por produtividade. “Só 
há saída se for pela política, 
se conseguirmos um nível de 
consciência e organização 

coletiva”, disse ele.
Ele abordou também as 

limitações que a UFRJ enfrenta 
como unidade do Siass, sem 
pessoal ou insumos, e apontou 
a frágil articulação com as 
demais unidades do subsistema: 
“Não há perspectivas positivas 
para o sistema se não nos 
organizarmos para reivindicar 
conjuntamente. Ficaremos 
mais frágeis, num cenário 
extremamente desfavorável”.

“A
ORGANIZADORES do fórum celebram sucesso da iniciativa. Abaixo, performance de artista. À esquerda, Larissa Baruque, presidente do VI Fórum
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