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Teto de gastos emperra negociações

Os dias que 
abalaram a UFRJ

Sintufrj oferece 
curso para 
mestrado e 
doutorado

Em 1998 a UFRJ mergulhou numa crise institucional sem precedentes. A comunidade 
universitária se insurgiu contra a nomeação de um reitor imposto por FHC e organizou 
a ocupação da Reitoria. A história desse feito dará largada ao Projeto Memória Sintufrj. 

Na foto, Caroline Bárbara 
ministra aula de metodologia 
de pesquisa do Curso Prepara-
tório para Mestrado e Douto-
rado oferecido pelo Sintufrj. O 
edital do curso para o segundo 
semestre está previsto para a 
segunda quinzena de julho. 
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Adoecimento mental é a terceira 
causa de licenças médicas na UFRJ O processo foi distribuído à ª Vara Federal 

do Rio de Janeiro.

Ação busca revisão salarial anual
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EM FOCO

NAS CERCANIAS do prédio da Reitoria, a coruja compõe a 
imagem que exibe o protesto grafitado no contêiner: Fora 
Temer

REUNIÃO. Conselho discutiu pontos importantes para a organização dos trabalhadores na UFRJ

Reunião de delegados sindicais dia 31 de julho

Site tem vídeo sobre 
o trabalho na UFRJ

A próxima reunião do Conselho de Delega-
dos Sindicais de Base será dia 31 de julho, às 
10h, no Espaço Cultural do Sintufrj. Na última 
reunião, dia 26 de junho, houve informes so-

A página do Sintufrj apre-
senta o documentário inédito 
que integrou a mostra orga-
nizada pelo Sindicato no mês 
de junho. Essa mostra foi ins-
pirada na celebração do Dia 
do Trabalhador e envolveu 
exposição de fotos no hall do 
Centro de Tecnologia (CT) e 
debates sobre o papel estraté-

Na última quinta-feira 
(28), o Ibope divulgou que o 
ex-presidente Lula se man-
tém à frente nas pesquisas, 
com 33%, nas intenções 
de voto, mesmo preso em 
Curitiba desde abril deste 
ano. A pesquisa foi realiza-
da entre os dias 21 e 24 de 
junho com 2 mil eleitores 
de 128 municípios. 

Em meio à Copa do 
Mundo, foi aprovada na 
terça-feira, 26 de junho, o 
Projeto de Lei 6.299/02, 
por 18 votos a 9. A proposta 
refere-se ao registro, con-
trole e fi scalização de agro-
tóxicos em todo o Brasil. 

Ricardo Lewandowski, 
ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), concede li-
minar, de caráter provisório, 
que freia possíveis movimen-
tações do governo golpista 
em tentar vender o patrimô-
nio nacional. Com a decisão, 
a Petrobras, a Eletrobras, a 
Caixa Econômica, e outras 
tantas empresas estatais que 
estavam na lista de privatiza-
ções de Temer, não poderão 
ser vendidas sem aprovação 
do Congresso Nacional.

Na manhã da última 
sexta-feira, 29 de junho, o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) negou, por 6 votos a 
3, o retorno da obrigação de 
pagamento da contribuição 
sindical pelos trabalhadores. 
Esta corresponde ao salário 
de um dia de trabalho, retira-
do anualmente da remune-
ração para a manutenção do 
sindicato de cada categoria. 
No ano passado, tal repasse 
se tornou facultativo com a 
reforma trabalhista.

Em 2017, as universi-
dades federais tiveram o 
menor repasse de verbas 
em sete anos. Entre as 63 

O Sintufrj fechou recentemente convênio com a empresa 
de consultoria e corretagem de seguros Sesmil Seguros. Mais 
informações pelos telefones 21-96016-6729 / 96834-5492 / 
2137-6957.

bre a campanha salarial, e o grupo iniciou a dis-
cussão do seu regimento interno. Na ocasião, a 
direção informou que fará uma assembleia para 
discutir a perícia contábil nas contas do Sintufrj.

Novo convênio

gico dos técnicos-administra-
tivos na universidade.

GIRO BRASIL
 Lula lidera

 Sem investimentos

  Contribuição sindical 

 PL do Veneno 

 Privatizações

instituições de ensino, 90% 
delas sofreram perda real no 
orçamento em comparação 
a 2013. 

Fotos: Renan Silva
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Teto dos gastos emperra negociações
Emenda Constitucional 95, aprovada pelo Congresso em 2016, asfi xiou o orçamento destinado à área social

O Fórum das En-
tidades Nacionais dos 
Servidores Públicos Fe-
derais (Fonasefe) tem 
uma pauta protocolada, 
na qual se destaca a rei-
vindicação de correção 
salarial com aplicação 
do índice de 25,63% 
(Dieese). 

A Fasubra, como se 
sabe, é integrante des-
se fórum, mas também 
tem sua pauta específi ca 
– inclusive com resolu-
ção acerca de campanha 
salarial, tirada na última 
plenária, antes do re-
cente congresso da fede-
ração.

“Mas o fato é que 
toda negociação acaba 
com a alegação de que a 

Foto: Internet

O arrocho fiscal
A Emenda Constitucional que insti-

tuiu o novo regime fi scal foi aprovada 
no Congresso sob intensos protestos 
dos sindicatos e das organizações do 
movimento social. Essa EC foi identifi -
cada como símbolo da série de ataques 
aos direitos dos trabalhadores que es-
taria por vir. A EC 95, como se sabe, 
congela gastos com educação, saúde, 
segurança pública e demais áreas so-
ciais por 20 anos. Deixa de lado as des-
pesas fi nanceiras do governo. Ou seja, 
preserva a sangria de recursos para a 
remuneração dos juros, alimentando 
o rentismo no país e enfraquecendo a 
força do Estado.

O diretor da Fasubra, Rafael Perei-
ra, insiste na centralidade do tema. Ele 
informa que existem hoje, no Congres-
so, três propostas de emendas consti-
tucionais que apontam para mudanças 
na EC 95. A Proposta de Emenda Cons-
titucional (PEC) 370, que retira das ru-
bricas do congelamento de recursos a 
educação e a saúde. A PEC 373, que, 
além da educação e da saúde, inclui o 
descongelamento de recursos para a 
segurança pública. E a PEC 422, que 
assegura recursos para a área de as-
sistência social. Na opinião de Rafael 
Pereira, é necessário que o movimento 
olhe com atenção a tramitação dessas 
PECs para revisar a asfi xia do teto dos 
gastos públicos. 

O novo regime fi scal implantado no país pela Emenda Constitucional 95 
em 2016, instituindo o teto de gastos no Orçamento, está no centro das 
difi culdades das negociações dos servidores com o governo. 
Esta leitura feita por parte do movimento no interior da Fasubra tem 
lastro na experiência concreta que tem resultado em sucessivas
negativas dos negociadores do Planalto quando se trata de atender às 
reivindicações dos servidores. 

EC 95 congelou gastos, 
e isso impede reajustes 
salariais”, observa Ra-
fael Pereira, um dos di-
retores da Fasubra. 

De acordo com o di-
rigente, em fóruns mais 
amplos do setor da edu-
cação já existe clareza de 
que é estratégico lutar 
pela revogação ou alte-
ração da emenda que 
congelou os gastos so-
ciais do Orçamento por 
20 anos.

Correlação de forças
Desde o golpe de 2016, 
com o afastamento da 
presidenta Dilma Rous-
seff , que dirigentes da 
Fasubra não são rece-
bidos no Ministério da 

Educação. No período, 
de acordo com Rafael 
Pereira, houve três reu-
niões no Ministério do 
Planejamento sem ne-
nhum avanço. Isso reve-
la a indiferença estabe-
lecida hoje na Esplanada 
dos Ministérios.

Uma das últimas ini-
ciativas da Fasubra foi 
solicitar audiência com 
o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, e com o 
presidente do Senado, 
Eunício de Oliveira. O 
objetivo é tentar abrir 
algum  diálogo em torno 
do debate sobre a LOA 
(Lei Orçamentária Anu-
al), que será votada no 
Congresso Nacional, em 
agosto.

A Emenda 
Constitucional 
que congelou os 
gastos públicos 
para a área 
social deu início 
ao ataque do 
governo golpista 
aos direitos dos 
trabalhadores

EM , o país foi tomado por uma jornada de manifestações contra a aprovação da PEC do Fim do Mundo, que, aprovada, se tornou a EC 
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Corria o ano de 1998 e 
a UFRJ mergulhava numa 
crise institucional sem pre-
cedentes. O país vivia sob 
hegemonia do governo libe-
ral de Fernando Henrique 
Cardoso e a universidade 
pública sofria de asfi xia fi -
nanceira e política. 

A crise foi desencadeada 
pela decisão autoritária do 
governo de não reconhecer 

Ação busca revisão salarial anual

a consulta feita à comunida-
de universitária que indicou 
Aloísio Teixeira como reitor 
da maior universidade fede-
ral do Brasil. 

O ministro da Educa-
ção, o tucano Paulo Renato 
Souza, decidiu nomear José 
Henrique Vilhena de Paiva. 
A reação foi imediata. A mo-
bilização foi tão forte que al-
cançou setores da sociedade 

civil identifi cados com a luta 
pela democracia. 

A indignação da comuni-
dade universitária se trans-
formou em ação política: 
técnicos-administrativos, 
estudantes e professores 
ocuparam a Reitoria. E só 
saíram de lá forçados pela 
polícia. 

Na próxima quarta-fei-
ra, 4 de julho, a Coordena-

ção de Educação, Cultura e 
Formação Sindical convida 
as companheiras e compa-
nheiros que participaram 
da ocupação da Reitoria 
em 1998 para a reunião que 
dará início ao Projeto Me-
mória Sintufrj. Será às 14h, 
no Espaço Cultural do Sin-
dicato.  

O objetivo do projeto é 
a preservação da memória 

das lutas da nossa categoria, 
as quais se inserem nas lutas 
gerais da classe trabalhado-
ra brasileira. 

Mas a iniciativa somente 
caminhará se houver a co-
laboração generosa de cada 
companheira e companhei-
ro. Não deixe de dar sua 
contribuição para o resgate 
da história de lutas da nossa 
categoria.

Ocupação da Reitoria faz 20 anos 
Projeto Memória dá a largada com protagonistas do episódio que marcou a história das lutas do movimento sindical e estudantil na UFRJ

O Sintufrj ajuizou ação 
coletiva em favor da ca-
tegoria para que os servi-
dores obtenham a revisão 
salarial anual mínima de 
1% a partir da edição da Lei 
10.697/2003, incidente no 
mês de janeiro de cada ano, 
sobre todos os componen-
tes remuneratórios.

Os advogados do Sindi-
cato explicam que a referi-
da lei (10.697/2003) não 
impôs limitação de tempo 
à aplicação do índice de 
1%, razão pela qual deve-
ria benefi ciar os servidores 
públicos federais periodica-
mente a partir de janeiro de 
2003.

Segundo o advogado 
Jean P. Ruzzarin (Cassel 
Ruzzarin Santos Rodrigues 
Advogados), “é evidente 
que, para a aplicação do 
percentual de 1% em janei-
ro de 2004 e nos anos se-
guintes, é desnecessária a 
edição de outra norma, pois 
a Lei 10.697 atende a todos 

os requisitos para a contí-
nua revisão geral anual.

A direção sindical escla-
rece que o ajuizamento des-
sa demanda não prejudica 
as batalhas da categoria 
na luta salarial mais geral 
necessária para atender à 
totalidade da corrosão in-
fl acionária acumulada no 

período, uma vez que é ín-
fi mo o índice de 1% em face 
das perdas infl acionárias 
sofridas pelos servidores ao 
longo desses anos.

O processo rece-
beu o número 5008735-
35.2018.4.02.5101 e foi dis-
tribuído à 16ª Vara Federal 
do Rio de Janeiro.
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Rumo à qualificação
Cursos oferecidos pelo Sindicato ampliam o alcance da qualificação de trabalhadores técnico-administrativos

O Sintufrj oferece 
desde março de 2018 
um grande suporte: o 
Curso Preparatório para 
Mestrado e Doutorado, 
para atender o técnico- 
-administrativo que quer 
ir além da formação 
exigida pelo cargo e, em 
muitos casos, avançar
rumo à pós-graduação. 

A coordenadora pedagó-
gica dos cursos do Sintufrj, 
Daniele São Bento, explica 
que o edital do curso para o 
segundo semestre está pre-
visto para a segunda quin-
zena de julho, e dá detalhes 
desta iniciativa do Sindicato, 
atento às mudanças no perfil 
acadêmico da categoria.

Como é
O Curso Preparatório, aber-
to a técnicos-administrati-
vos filiados ao Sintufrj, de-
pendentes, prestadores de 
serviço, oferece quatro dis-
ciplinas: inglês instrumen-
tal, espanhol instrumental, 
redação acadêmica e meto-
dologia de pesquisa. São 20 
vagas por turma, oferecidas 
em dias de semana e horá-
rios distintos, no Fundão 
(na Decania do CT) e na 
Praia Vermelha (na ECO).

Além da preparação para 
concorrer à pós-graduação, 
os cursos podem ser usados 
para a progressão por capa-
citação.

Pesquisa
Caroline Bárbara Ferreira, 
doutora em História pela 
Uni-Rio, ministra metodo-
logia de pesquisa. A finali-
dade do curso de três meses 
é auxiliar o aluno na produ-
ção de projetos e pesquisas 
acadêmicas para inserção 

na pós-graduação. Além do 
conceito, os alunos apren-
dem também na prática a 
construir seu projeto. Para a 
professora, é clara a evolução 
do grupo, e a grande procu-
ra mostra a importância da 
iniciativa: “Percebemos que 
esta é realmente uma de-
manda dos profissionais”.

A bibliotecária e aluna 
do curso Zoraide Dantas 
Ribeiro, que trabalha na 
Biblioteca Central do CT e 
está há 30 anos na UFRJ, 
destaca: “A seleção para 
instituição pública tem uma 
cobrança grande, e quando 
surgiu o curso do Sintufrj 
abracei e pensei: minha 
oportunidade é agora! A 
inscrição bombou, mas, 
para minha surpres, a fui 
contemplada. Fiquei mais 
feliz ainda quando conheci 
Caroline, uma pessoa de-
dicada, que levanta nosso 
astral. Que venham outros 
projetos!”.

Orientação acadêmica
O Sintufrj disponibilizou 
uma profissional capacita-
da para a orientação aca-
dêmica, a psicóloga e peda-

UFRJ incentiva qualificação
Na UFRJ, há reserva de 

vagas para servidores téc-
nico-administrativos e do-
centes em uma série de pro-
gramas de pós-graduação, 
nas mais diversas áreas, por 
meio do Programa de Qua-
lificação Institucional (PQI). 
É uma iniciativa conjunta 
das pró-reitorias de Pós-
-Graduação e Pesquisa, Pla-
nejamento e Finanças e de 
Pessoal lançada em agosto 
de 2017. 

Os programas de pós-
-graduação da UFRJ que 

aderirem ao PQI são con-
templados com recursos 
equivalentes ao de uma bolsa 
por estudante matriculado. 

“Nós temos 129 progra-
mas na UFRJ. Destes, 40 fi-
zeram adesão. Um excelente 
número nesta primeira edi-
ção (em que se matricula-
ram 38 estudantes)”, avalia 
Leila Rodrigues, pró-reitora 
de Pós-Graduação e Pesqui-
sa. Ela explica que a PR-2 
está fazendo o levantamento 
junto às coordenações dos 
programas para saber quan-

do lançam seus editais para 
2019 e qual a projeção de 
reserva de vagas para servi-
dores, para a nova edição do 
PQI.

“Do ponto de vista aca-
dêmico, a avaliação é muito 
positiva. É bom para a ins-
tituição, para os programas 
e para os servidores. Temos 
os melhores cursos de pós-
-graduação”, pondera a pró-
-reitora. 

Mais detalhes na pági-
na www.pr2.ufrj.br/noti-
cia/1369.

goga Iara Barros. Ela ajuda 
o aluno que ainda não sabe 
qual linha de estudo seguir 
na pós-graduação. Segun-
do ela, os alunos, a maioria 
com mais de 40 anos, estão 
em geral há muito tempo 
afastados dos estudos e re-
ceosos de enfrentar a sele-
ção. Com sua ajuda, podem 
conhecer os meandros desse 
processo.

EM AULA. Curso de metologia e pesquisa ministrado por Caroline Bárbara Ferreira na decania do Centro de Tecnologia (CT)

IARA BARROS. Orientadora ZORAIDE. Aluna satisfeita

Fotos: Renan Silva
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Palestra para aposentados 
em clima de arraiá

A professora Fabiana 
Barletta, da Faculdade Na-
cional de Direito, foi a pa-
lestrante na reunião promo-
vida pela Coordenação de 
Aposentados e Pensionistas 
do Sintufrj, dia 20 de junho, 
no Espaço Cultural do Sin-
tufrj. Ela abordou assuntos 
relacionados à categoria na 
terceira idade, como direi-
tos, saúde e relação com os 
fi lhos.  

A reunião, com participa-
ção ativa dos companheiros 
aposentados, transcorreu 
sob clima de festa junina, 
com uma vasta mesa de qui-
tutes e doces típicos trazidos 
por todos os participantes. 
Antes, eles puderam fazer 
um relaxante alongamento, 
orientados pela professora 
Elaine Almeida, do Espaço 
Saúde Sintufrj.

Fabiana Barletta em sua 
fala destacou que a legisla-
ção brasileira sobre os direi-

tos dos idosos, referindo-se 
ao Estatuto do Idoso, não 
garante o cumprimento 
efetivo do que está previs-
to. Ela deu como exemplo o 
bem-estar na terceira idade. 
“Está previsto nos artigos 
11, 12, 13 e 14 do Estatuto 
do Idoso que, se o idoso e 
seus familiares não possuí-
rem condições econômicas 
de prover seu sustento, se 
impõe ao Poder Público esse 
provimento. Mas isso a gen-
te sabe que normalmente 
não acontece”, observou.

Os companheiros aposen-
tados apresentaram suas opi-
niões. O projeto de farmácias 
populares, por exemplo, foi 
criticado sob o argumento de 
que é um processo excessiva-
mente burocratizado, fazen-
do com que diversas famílias 
desistam de conseguir os 
medicamentos. Os presentes 
também reclamaram do que 
é dito por alguns médicos, 

como o clássico “não há mui-
to o que fazer porque é da 
idade”.  

O abandono afetivo tam-
bém foi discutido na reu-
nião. Foi dito que são muitos 
os idosos que são deixados 
pelos fi lhos e que acabam 
desenvolvendo quadros de-
pressivos. A professora Fa-
biana alertou os companhei-
ros aposentados para que 
evitem permanecer em casa 
o tempo todo, procurando 
sair, frequentando espaços 
diferentes. Ela deu como 
exemplo de locais para in-
tegração e confraternização 
as reuniões e atividades do 
Sintufrj. 

Ao fi m da reunião, foi 
sugerida a produção de uma 
cartilha para fornecer infor-
mações ligadas aos direitos 
da terceira idade, para que a 
categoria aposentada esteja 
atenta e possa melhor co-
brar seus direitos.

Reunião dia 
18 será com 
palestra 
sobre 
vacinação

RELAXAMENTO. Exercício de alongamento orientado pela professora Elaine Almeida

PROFESSORA Fabiana Barletta

Fotos: Renan Silva

A próxima reunião 
da Coordenação de Apo-
sentados e Pensionistas, 
dia 18 de julho, às 11 ho-
ras, no Espaço Cultural 
do Sintufrj, terá pales-
tra com Luzhelene Silva 
Bernardo, chefe da Seção 
de Imunoprevenção, do 
Centro de Vacinação do 
Adultos (CVA). O tema 
é “Vacinação na terceira 
idade”.  
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A terceira maior causa de licen-
ças médicas na UFRJ é por adoe-
cimento mental, segundo levanta-
mento da Coordenação de Políticas 
de Saúde do Trabalhador (CPST), 
setor da Pró-Reitoria de Pessoal 
(PR-4). Assédio moral, confl itos no 
ambiente de trabalho e lógica pro-
dutivista são alguns dos fatores que 
provocam sofrimento psíquico nos 
servidores da UFRJ, docentes ou 
técnicos-administrativos. 

Para discutir o tema e buscar so-
luções conjuntas, a PR-4 promoveu 

Adoecimento mental é causa de afastamento
De acordo com a CPST, assédio, confl itos no ambiente de trabalho e lógica produtivista estão na raiz do problema

Carga de trabalho
“Tenho quase 30 anos de 
universidade e me orgulho 
muito de ser técnica-admi-
nistrativa. Muitos técnicos 
se sentem inferiorizados, 
mas tem que saber de sua 
importância para a institui-
ção. Se param de trabalhar, 
a universidade não funcio-
na!”, afi rmou Simone. Se-
gundo ela, existe ainda uma 
carga de trabalho física e 
psíquica que sobrecarrega 
os servidores. 

A pesquisadora cha-
mou a atenção para o au-
mento dos casos de assé-
dio moral e defendeu que 
a instituição tem de cons-

truir espaços livres de vio-
lência e dar condições de 
trabalho que não gerem 
adoecimento.

As pesquisadoras Alzira 
Guarany e Tatiana Maga-
lhães apresentaram os re-
sultados de seus estudos, 
tendo como base o Progra-
ma de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais 
(Reuni), instituído em 2007 
pelo governo do PT. 

Alzira fez sua pesquisa 
com docentes da UFRJ e Ta-
tiana, com técnicos-admi-
nistrativos da UFF. As duas 
pesquisadoras atribuíram 
ao Reuni  a precarização  

das relações de trabalho nas 
Ifes devido à lógica produti-
vista do programa.

No debate, alguns par-
ticipantes relataram sua 
experiência pessoal, e ou-
tros destacaram como falha 
institucional a ausência de 
uma política voltada para 
o acolhimento do servidor. 
Eles chegaram a criticar a 
falta de estrutura da CPST.

O pró-reitor de Pessoal, 
Agnaldo Fernandes, ao fi -
nal do debate, explicou que 
a instituição tem procura-
do criar mecanismos para 
dar conta da saúde mental 
dos funcionários e que está 
promovendo os debates 

para construir com a comu-
nidade universitária uma 
política para fazer frente à 
demanda.

“Toda e qualquer de-
núncia de qualquer pessoa 
é acompanhada pela PR-4 
e apurada, mas precisa-
mos tratar disso coletiva-
mente. Por isso estamos 
contando com a colabo-
ração dos profissionais e 
discutindo com a comuni-
dade. Vamos ter outros es-
paços para criar mecanis-
mos para ver que política 
teremos. É nosso papel 
cuidar de quem trabalha 
na universidade”, afirmou 
Agnaldo. 

o debate “Relações de Trabalho na 
Universidade e Adoecimento Men-
tal”, dia 28 de junho, no auditório 
Horácio Macedo, no Centro de Ci-
ências Matemáticas e da Natureza. 
Foram palestrantes Alzira Guarany 
(Escola de Serviço Social/UFRJ), 
Tatiana Magalhães (Pró-Reitoria 
de Gestão de Pessoas/UFF) e Si-
mone Silva (Núcleo de Bioética e 
Ética Aplicada da UFRJ – Nubea), 
tendo como mediadora Luciene 
Lacerda (Nubea).

Apesar de os técnicos-admi-

nistrativos terem conseguido 
conquistar reconhecimento ins-
titucional na UFRJ – fruto de 
muita luta do movimento e do 
Sindicato –, as relações de poder 
continuam oprimindo funcioná-
rios e com isso causando adoeci-
mento mental, de acordo com a 
pesquisadora Simone Silva. Ela 
destacou como fatores para o 
adoecimento mental dos técni-
cos-administrativos as relações 
de trabalho, a natureza do traba-
lho exercido e a hierarquia. 

SIMONE. Abordou relações de poder na UFRJ ALZIRA. Pesquisa sobre trabalho dos docentes TATIANA. O Reuni foi a base de sua pesquisa       

Fotos: Renan Silva
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“No Brasil, privatizar tem  significado desnacionalizar”

Foto: INTERNET

Ao comentar campanha da CUT, economista aponta a essencialidade dos serviços e das empresas públicas para a sociedade brasileira

Qual a importância 
dos serviços públicos 
para o país?

Não existe sociedade or-
ganizada e evoluída (isto 
é, onde os indivíduos são 
livres) sem democracia, so-
berania nacional e condições 
materiais satisfatórias. O Es-
tado é um prestador de ser-
viços à sociedade. A popula-
ção de qualquer país precisa, 
entre outras necessidades, 
de transportes públicos dig-
nos e baratos, de educação 
e saúde públicas gratuitas e 
de qualidade. Somente o Es-
tado, que por defi nição não 
objetiva o lucro, pode ofer-
tar esses serviços com essas 
condições. A lógica do lucro 
não combina com o bem-
-estar social.

Como o senhor vê 
os serviços públicos no 
país, cuja defesa é alvo 
de campanha da CUT?

Os serviços públicos são 
precários. Mas ainda assim 
têm sido essenciais para a 
sociedade brasileira. A uni-
versidade pública tem sido 
alvo da ganância privatista. 
Servidores e parte da socie-
dade têm feito a defesa dos 
serviços públicos, educação 
e saúde principalmente. Mas 
isso tem se mostrado frágil 
diante do ataque do setor 
privado ao Estado e a seus 
serviços. Eles buscam con-
quistar todos os serviços pú-
blicos para que sejam trans-
formados em mercadorias e 
fonte de lucro.

Por que é necessário 
manter as empresas pú-
blicas? Um país que pre-
tende crescer com auto-
nomia e soberania não 
pode abrir mão de quê?

O Estado deve preservar 
suas empresas e serviços 

A campanha nacional “Brasil Forte: Serviço Público e 
Estatais de Qualidade”, lançada pela CUT, ganhará fôlego 
a partir de  de agosto, o Dia do Basta. O professor do 
Instituto de Economia da UFRJ e ex-diretor do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), João Sicsú, destaca a 
importância estratégica de empresas e serviços públicos 
para o desenvolvimento do país. 

que estão em setores estra-
tégicos, tais como a produ-
ção e a distribuição de ener-
gia elétrica, e, além disso, 
deve manter empresas em 
setores onde é necessário 
estimular a concorrência, 
tal como o sistema fi nan-
ceiro, que, aliás, também é 
estratégico. Setores e servi-
ços estratégicos são aqueles 
que não podem parar ou ter 
preços inacessíveis, porque 
ameaçariam a qualidade 
de vida da população ou a 
soberania nacional. Podem 
ser privatizados ou conces-
sionados hotéis, serviços de 
aeroportos (não o espaço 
aéreo), rodovias, ferrovias, 
etc. 

Mas petróleo, energia 
elétrica e serviços de edu-
cação, saúde e financeiros 

(bancos), por exemplo, são 
essenciais para a estabili-
dade social e a manuten-
ção da soberania nacional. 
Sem soberania do Brasil, 
não há cidadão livre para 
trabalhar, pensar, criar. 
Cidadãos livres só podem 
existir em um país livre. 
Devemos lembrar que no 
Brasil privatizar tem sig-
nificado também de des-
nacionalizar.

Privatizações ganha-
ram força no governo 
FHC. Agora, essa políti-
ca retoma fôlego no go-
verno Temer. Um dos 
principais alvos é o sis-
tema Eletrobras. 

O preço da energia, seja 
elétrica, seja advinda de 
combustíveis, é a base da 
dinâmica de uma economia 

e de sua sociedade. Não há 
uma mercadoria que não 
contenha dentro dela ener-
gia. Não há um serviço que 
não contenha energia. O fei-
jão que comemos tem ener-
gia. Os serviços hospitalares 
e educacionais contêm ener-
gia. Privatizar tem signifi -
cado desnacionalizar, como 
disse. Portanto, privatizar 
empresas e serviços estraté-
gicos (como educação e saú-
de) signifi cará deixar a di-
nâmica da nossa economia 
e da nossa sociedade sob a 
lógica da iniciativa privada 
comandada pelos interesses 
das multinacionais. Será a 
lógica do capital dominador 
que busca lucros extraordi-
nários (sem limites) coman-
dando a vida do cidadão co-
mum. Inaceitável. 

PARA SICSÚ, a população de qualquer país precisa, entre outras necessidades, de transportes públicos dignos e baratos

A universidade 

pública tem sido 

alvo da ganância 

privatista. 

Servidores 

e parte da 

sociedade têm 

feito a defesa dos 

serviços públicos, 

educação e saúde 

principalmente
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