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Dia 12 de junho é Dia Nacional de 
Luta! O Fórum de Entidades dos Ser-
vidores Públicos Federais do Estado 
de São Paulo vai realizar uma agita-
ção em frente ao Hospital São Paulo, 
Rua Napoleão de Barros, 771 – Vila 
Mariana, às 11 horas, para levantar 
as bandeiras da campanha salarial, 
exigir a anulação da reforma da pre-
vidência, comprada pelo mensalão, 
e a revogação da criação da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBESRH).

O ato faz parte da campanha sala-
rial dos SPFs e reunirá servidores da 
Administração Pública, Judiciário, 
Professores, Técnicos Administrati-
vos das Universidades Federais e estu-
dantes. Neste dia também acontecem 
atividades em diversas capitais, en-
quanto as entidades nacionais estarão 
em Brasília entregando as assinaturas 
do abaixo-assinado pela anulação da 
reforma da previdência.

EBSERH
Em dezembro de 2011, o Gover-

no Federal aprovou a criação da EB-
SERH, com a justificativa que os HUs 
enfrentam problemas de gestão e essa 
empresa seria a salvação.

Contudo, a EBSERH representa 
uma forma de privatização dos hos-
pitais universitários e traz prejuízos 
para o SUS e seus usuários, penali-
zando ainda mais a população ca-
rente. A empresa nasceu apoiada na 
política de precarização da saúde im-

posta pelo governo, que só em 2012 
cortou mais de cinco bilhões do or-
çamento do setor.

Para piorar, a empresa romperá 
com o tripé ensino, pesquisa e ex-
tensão nos HUs. A desvinculação 
dos HUs das universidades não mais 
garante os estágios dos estudantes 
universitários das escolas públicas, 
retirando assim o seu caráter de 
Hospital Escola.

Outro reflexo negativo, esta na con-
tratação de recursos humanos por 
meio da CLT e não mais sob o regime 
típico dos servidores públicos (RJU). 
Para os servidores, será o fim da car-
reira pública, além de ficarem sub-
metidos a um ambiente de trabalho 
tensionado pelas chefias.

Reforma da previdência
A luta pela anulação da refor-

ma da previdência terá mais um 
capítulo no dia 12 deste mês, 
quando serão entregues as assi-
naturas coletadas para este fim. 
As entidades nacionais realizarão 
um ato político em Brasília para 
marcar a entrega.

Vamos repetir nas capitais o 
sucesso da marcha realizada no 
Distrito Federal, em 24 de abril, e 
mostrar toda a insatisfação com as 
políticas do governo Dilma.

Por isso, dia 12 de junho todos à 
rua pelas reivindicações da cam-
panha salarial, pela anulação da 
reforma da previdência de 2003 e 
pela revogação da EBSERH!

Em defesa dos servidores e dos 
serviços públicos, 12 de junho 
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15.08.12 - Ato unificado do funcionalismo em frente ao TRF-3




