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De olho nas eleições: a disputa
pela Presidência do Brasil.

Fonte da foto: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/10/141008_eleicoes2014_
pesquisa_2turno_rm

APresidenteDilmaRoussefeotucanoAécioNevesforam
paraosegundoturnodaseleições
presidenciaisde2014.Dilma,com
43.267.668(41,59%)eAécio,com
34.897.211(33,55%)polarizam,mais
umavez,ocenáriopolíticonacional,repetindoumadisputaquevem
desde1995.OPSDB,comFernando
HenriqueCardoso,venceuem1995
e1999.JáoPT,comLula,foivitoriosoem2002e2006enovamente
comDilmaem2010.APresidente
Dilmaobtevemaisde50%dosvotos
em11estados,sendoqueasuavitóriamaisexpressivaocorreunoPiauí,
ondeconseguiu70,61%dosvotos.
JáAécioobtevemaisdametadedos

votosapenasemSantaCatarina,com
52,89%.
OPartidodosTrabalhadores
apostaassuasfichasnamanutenção
eampliaçãodosprogramassociais
comooBolsaFamíliaeoMinhaCasa
MinhaVida.JáoPSDBtemfeitoo
discursodanecessidadedamudança
docomandopolíticodopaís,jáqueo
PTestánogovernohádozeanos,ou
três mandatos.
Aseleiçõesemsegundoturno
parapresidenterepresentam,segundo
algumasanálises,umanovaeleição,
naqualostemposdetelevisãoerádiosãoiguaisparaosdoiscandidatos
eosdebatesjáprogramadosoporão
projetosparaopaísabsolutamente

distintos e antagônicos.
Emumaeleiçãoquejáse
apresentacomoumadisputaacirrada
porcadavoto,osservidorespúblicosfederais,comseupeso,podem
fazerabalançapenderparaumlado
ououtro.Oscandidatos,entretanto,
nãoapresentaramnenhumaproposta
acabadaparaaadministraçãopública
federaleseusagentes.AécioNeves
falaem‘profissionalização’dosquadrosdaadministraçãopúblicaeem
remuneraçãovariável(leia-se:gratificaçãoporprodutividade)comfixaçãodemetasdedesempenho.Esta
política,inclusive,fezpartedochamado‘choquedegestão’,implantado
pelomesmoquandoesteveàfrente
dogovernomineiro.Dilmaaposta
nosacordossalariaisemassociação
compolíticasdevalorizaçãodoservidoredarecuperaçãodoserviço,
quecompreendemarecomposiçãoda
forçadetrabalho,pormeiodeconcursospúblicos;areestruturaçãoe
criaçãodecarreiras;arecuperaçãodo
valordoauxílio-alimentação;auniversalizaçãodasaúdesuplementare
acriaçãodeincentivosàqualificação

profissional.
SegundoojornalODia,a
ConfederaçãodosTrabalhadoresno
ServiçoPúblicoFederal(Condsef),
quetememsuabase850milfuncionáriosdoExecutivoFederale37
entidadesfiliadas,apontaquereformaadministrativa,sistemademeritocraciaefaltadepolíticadereajuste
salarialemelhorescondiçõesdetrabalhosãoalgumasfalhasdosprogramasapresentados.Aindasegundoa
nota,“énecessáriofortaleceroservidorpúblico.Apresentarumafórmula
dereajusterealnosalárioenãouma
remuneraçãovariávelfrutodosistemademeritocracia.Éprecisoentenderquereformaadministrativaé
umapalavraassustadoraporquepode
provocarperdasirreparáveisparao
quadrodepessoal.Seumareforma
écitada,énecessáriodetalharoque
vairepresentarexatamente”,afirma
JosemiltonCosta,diretorlicenciado
da Condsef.
QualéopapeldoEstadoedosservidoresnaóticadosdoiscandidatos?
Énecessáriosalientarquea
visãodopapeldoEstado–edosseus
servidores–éigualmentedistintapara
ospartidosquedãosustentaçãoaos
candidatos.OPSDB,quandoesteveà
frentedogovernofederal,implantou
umapolíticadereduçãodotamanho
doEstado,emumaconcepçãomarcadamenteneoliberal.Frutodesta
política,foiimplantadaareformaadministrativadoaparelhodoestado,a
qual,entreoutrosaspectos,concebiaa
áreadaeducaçãocomonãoexclusiva
doEstado,passíveldesertransferida
paraumaadministraçãopúblicanão
estatal,aschamadasorganizaçõessociais.Otensionamentocomosservidorespúblicosemgeralecomos
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daeducaçãoesaúdeemparticular,
impôsaogovernoFHCumamarca
absolutamenterefratáriaaodiálogoeàconstruçãodesaídasparaos
conflitosnasrelaçõesdetrabalho
nosetorpúblico.Emconsequência,emseusoitoanosdegovernoos
servidoresdasuniversidadesnão
tiveramumcentavosequerdereajusteoucorreçãosalarial.Nesta
situação,osservidoresdasUniversidadesviramasuatabelasalarial
sercontínuaedeliberadamente
deteriorada,chegandoaofundo
dopoçoem2001/2002,quandotodososservidoresdoantigonívelde
apoioemetadedonívelintermediáriorecebiamvencimentobásico
abaixodosaláriomínimo,sendo
necessáriacomplementaçãopara
chegaraovalormínimo.Comareestruturaçãodaschamadascarreiras
típicasouexclusivasdeestadopelo
governodoPSDB(fiscalização,arrecadação,regulamentação,segurança)
produziu-seumenormefossosalarial
entreascarreiras.Assim,em2002,o
vencimentoinicialdonívelintermediárionoMinistériodaJustiçaera
deR$3.067,24enasUniversidades
deapenasR$523,13.Nonívelsuperior,ingressava-senaPolíciaFederal
comR$7.827,81enaAdvocaciaGeraldaUniãocomR$14.970,60,nas
UniversidadesoNSinicialerade
R$ 817,74. Ou seja, em relação à
AGU,ovencimentoinicialdonível
superiornasUniversidadesera18
(dezoito)vezesmenor.Asprincipais
medidasimplantadaspeloGoverno
FHC,apartirdodesenhodareforma
doEstadopodemservistascomoum
enormeesforçodedesregulamentaçãoeflexibilizaçãodasrelaçõescom
osseusservidores,aomesmotempo

emqueprocurouabrirespaçosde
mercadoparaainiciativaprivada,notadamenteatravésdasprivatizaçõese
deformadiretaeindireta,nasáreas
desaúde,educação,previdênciaeinfraestrutura.Váriasalteraçõesunilateraisforamprocessadasnasrelações
detrabalhocomosservidores.Uma
únicalei,de1997(lei9527),alterou
maisdeumacentenadeartigosdo
RJU,flexibilizandoeretirandodireitosegarantias:extinguiu-sealicença
prêmio;aestabilidadefoiflexibilizada,poisháapossibilidadedeperda
docargopúblicoporinsuficiênciade
desempenho;flexibilizou-seoregimejurídico,comacriaçãodoregime
deempregopúblico;fimdaisonomiasalarial(jánãoestámaisnotextoconstitucional);extinçãodemais
de100.000vagasecargospúblicos,
abrindoespaçoparaaterceirização.
AUFMG,em2002,tevequesuspenderasaulasnoperíodonoturno,
duranteacrisederacionamentode
energiaelétricaeporquesequertinha
verbaparapagarcontasdeluz,água
etelefone.Vejamatériapublicadaa
respeitopelaFolhadeSãoPaulo,em
21/11/2002:
AUFMG(UniversidadeFederaldeMinasGerais)decidiususpenderopagamentodeserviçosessenciaiscomoenergiaelétrica,água
etelefonedevidoaumdéficitfinanceirodeaproximadamenteR$2,2
milhões.Adecisãofoitomadapelo
conselhouniversitárioanteontem.A
assessoriaafirmouqueosfornecedoresjáforaminformadoseaprincípio
nãovaihavercortedosserviços.SegundoareitoraAnaLúciaGazzola,
areceitadauniversidadeédeR$5,7
milhões,eadespesaprevistaaté31de
dezembroédeR$7,9milhões.Para

ela,umdosaspectosmais"dramáticos"dacriseorçamentáriarefere-se
aoHospitaldasClínicas.Aunidade
estácomumdéficitdeR$600milpor
mêsepoderásuspenderoserviçode
pronto-atendimento.Parafecharas
contas,aUFMGprecisariareceber
R$2,1milhõesprevistosnaemenda
chamadaAndifeseremanejarR$1,4
milhãodarubrica"benefíciospara
custeio".
Portanto,nadaacomemorar
ouadesejarqueocorranovamente.
NosGovernosLulaeDilma,
nocampodasrelaçõescomosservidores,seobservouumatendênciaa
democratizarasdiscussões,através
dainstituiçãodeespaçosdeentendimento,representadospelasmesasde
negociaçãoepeladiscussãodetemáticasligadasàspolíticasdegestãode
pessoal,compreendendoqueanegociaçãocoletivaeraumaexigênciapolíticoeinstitucional.Aconsolidação
econstruçãodeespaçospermanente
dedebateacercadavidafuncional
dosservidorespúblicos,pautadapela
liberdadesindical,foramconsideradascomoinstrumentosestratégicosdegestãoecomoformadenão
potencializarconflitos.Aagendada
GestãoPúblicafoidirecionadaaodesenvolvimentocomprocessoparticipativo,objetivandoaconstruçãodos
consensosnecessáriosàrealizaçãode
direitos.
AimplantaçãodoPCCTAE

em2005,aindaquecomproblemas
recorrentes,foiumpassoimportantíssimoparaosservidoresdasuniversidades,tantodopontodevistaconceitualeestratégico,comodoponto
devistasalarial,aocorrigirparte
dasdistorçõesdosperíodosanteriores,assimcomoaconcretizaçãode
políticasdeatençãoàsaúde,antigo
anseiodosservidores.Ascontrataçõesforamretomadaseasdespesas
compessoalsaltaramde18,80para
27,40%(emtermosdereceitacorrentelíquida).Reduziu-seofosso
salarialentreascategorias,incentivandoaqualificaçãodosservidores,
comorequisitoparaprogressãonas
carreiras.Foiimplantadoumvigorosoprocessodeacessoepermanência
noensinosuperior,comoPROUNI,
noensinoprivado,aalocaçãodeexpressivosrecursosnoFIES–financiamentoestudantileoREUNI,nas
UniversidadesFederais.Assim,as
matrículasemcursosuperiorsaltaramde3,5milhões,em2002,para
7,04milhões,em2012,emumcrescimentosuperiora100%.Osmunicípioscominstituiçãodeensinosuperiorfederaisquesomavam114em
2003,hojesãomaisde237.Antesde
LulaeDilma,hámuitosanosnãoera
construídaumauniversidadefederal
noBrasil.Investiremeducaçãonão
eraprioridadeparaostantosoutros
presidentescomensinosuperiorem
seuscurrículos.Aofertadevagasera

pequenaerestritaàquelesquemoravamnosgrandescentrosetinham
condiçõesdeestudaremboasescolas
epagarcursinhospré-universitários.
OgovernoLulaespalhou14novas
universidadese126novoscampi
peloBrasil.ComDilmanãopoderia
serdiferente,maisquatrouniversidadesestãoemfasedeimplantaçãoe
47 novos campi foram criados.
Aindaquenãoexplícitasem
programasdegovernos,asaçõese
políticasdosdoiscandidatosaogovernofederal–eopróprioprogramapartidário–nosdãoumaideiado
queosmesmospensam(efizeram)
arespeitodaadministraçãopública.
Comoagentesdepolíticaspúblicas
cabeanósanalisarmosaspropostase
asaçõesjáimplantadasparadefinirmosqualéomelhorcaminhoquese
devetomareinfluirnestadefinição
de forma consequente.
AquelesqueestavamnaUniversidadeantesde2002sabemquais
sãoosefeitosdaspolíticasneoliberaisadotadaspelogovernodoPSDB.
Osqueestãonaáreadeeducaçãodo
estadodeMinasGeraistambémconhecemasconsequênciasdasações
dasocialdemocracia.Osquechegaramapós2002devemtomarconhecimentodosfatosparaquenão
incorramnoriscodeacharqueatão
propalada‘mudança’irá,dealguma
forma, beneficiá-los.

Homenagem Assufemg ao Dia do Servidor
A diretoria da Assufemg - Gestão 2013/2016 - “Assufemg Viva, Presente e Crescendo” parabeniza a todos os Servidores pelo seu dia, comemorado em 28 de outubro. Data
que marca a luta dos trabalhadores brasileiros, por melhores condições de vida.
03

Convênio Saúde

Atenção Usuário UnimedBH
Reajuste Unipart/Flex
OContratoColetivopor
AdesãoassinadoentreAssufemg
eUnimedbh,nodia23deoutubro
de2013,determinaqueasmensalidadesdoplanoUNIPART/FLEX
sejamreajustadasanualmenteno
dia1ºdenovembro,ouseja,nadata
deaniversáriodoreferidocontrato.
Nesteano,acitadaoperadorareivindicouumreajusteconformea
CláusulaDécimaNona–Reajustee
Revisão dos Valores.
Utilizandodaprerrogativa contratual citada acima, a
UNIMED-BHpropôsreajustaras
mensalidadesdoplanoUNIPART/
FLEXaplicandooíndicede12,38%
(dozevírgulatrintaeoitoporcento).Napresentenegociaçãofomos
surpreendidoscomoargumentoda
operadoraqueaanálisedoíndicede
utilizaçãoseriafeitaconsiderando
todososcontratosassinadosentre
AssufemgeUnimedbh.Dianteda
propostaapresentada,adiretoria
daAssufemginiciouumprocesso
negocialemdefesadosinteresses
dosseusassociados/as.Apóslongo
processodenegociaçãoconseguimosbaixaropleitodaoperadora
e,acordamosaaplicaçãodoíndice

de6,52%(seisvírgulacinqüentae
doisporcento),apartirdodia1º
denovembrode2014.Ressaltamos
queopercentualaseraplicadoestá
abaixodoíndicedeterminadopela
AgênciaNacionaldeSaúdeSuplementar-ANS,comolimitedereajustedosplanosindividuaisqueno
máximoreajustaramosseusplanosem9,65%,notranscorrerdo
ano de 2014.
Adesãosemcarênciaaté30/10/14
Lembramosainda,queos
associados/asinteressadosnum
planodesaúdejuntoàUnimedBH,
poderãoaderiràmodalidadeUNIPART/FLEX,atéodia30deoutubrode2014,semcumprimentode
carências.Ressaltamosqueosinteressadosdeverãocomparecerna
Assufemg,portandocópiadaRG
eCPFdosassociados/dependentes
e,nocasodecônjuge,apresentar
tambémacertidãodecasamento
oudeclaraçãoderelaçãoestável.
Informamosainda,quecadaadesão
custaráR$10,00equeovalordas
mensalidadespodeserobtidopessoalmente,ouatravésdosnúmeros:
3439-8122 ou 3439-8103.

XXII Feira de Artesanato da
Assufemg. Prestigiem!

Período de 3 a 14 /10
AFeiradeArtesanatoda
Assufemgjáfazpartedocalendário
deeventosdacomunidadeuniversitária.Promovidapeladiretoriada
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Assufemg,estaediçãodosegundo
semestredoanoésempreumaótimaoportunidadeparacomprados
presentesnatalinos.De03a14denovembroserãoexpostos,naPraçade
ServiçosdaUFMG(campusPampulha)produtosartesanais,compreços
bastanteacessíveis.Objetosdedecoração,bijouterias,roupaseacessórios
femininos,brinquedosinfantis,entre
outros. Vale a pena conferir!

Dia das Crianças
AdiretoriadaAssufemg
-Gestão2013/2016-"Assufemg
Viva,PresenteeCrescendo"informaaosassociados,quedevidoao
pequenonúmerodecrianças(dependentesdossócios-filhos/netos)
cadastrados,paraparticipardoDia
dasCrianças,adiretoriaresolveu
nãofazerafestaesteano.Adiretoriaagradecedesdejáacompreensãoefarácontatoportelefonecom
ossóciosquecadastraramseusdependentes. Aguardem!

V Seminário
Nacional dos
Motoristas
OdiretoradministrativoadjuntodaAssufemg,AntônioSílvio
deOliveirafoiumdosparticipantes
doVSeminárioNacionaldosMotoristasOficiaisdeVeículosFederais,
ocorridoemBelém(PA),organizado
pelaFasubrasindicalequecontou
com88participantesde22universidades, 05 Ifets e 01 Cefet.
Duranteoeventoforam
discutidostemascomoconjuntura,terceirizaçãoeprivatizaçãodos
serviçospúblicos;carreira,racionalizaçãoeconcursopúblico;diárias
adicionaiselegislaçãovigentes
aplicáveis,segurança,riscodevida,
assédiomoralequalidadedevida
aosmotoristasdasuniversidades,
jornadadetrabalhodosmotoristas
e 30 horas.
Aofinal,osgruposdetrabalhoaprovaramencaminhamentos.
Entreeles,aindicaçãodarealização
dasextaediçãodoencontro,aser
realizadoemFortaleza(CE),nos
dias09e10deoutubrode2015.

