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Não jogue este folheto na rua. Mantenha a cidade limpa

CARTA DOS TRABALHADORES
DA FIOCRUZ À POPULAÇÃO

A cada dia, somos responsáveis pelas atividades que transformam a 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em uma referência em ciência e 
saúde. São pesquisas, aulas, atendimentos médicos, produção de 
vacinas e medicamentos, além de ações em informação e 
comunicação, que nós, servidores públicos, junto aos terceirizados, 
estudantes e bolsistas que fazem parte desta instituição, temos o 
compromisso de oferecer à população brasileira. Expressando 
nosso respeito à população, apresentamos nesta carta os motivos 
pelos quais estamos em greve, desde 16 de julho. Pelo compromisso 
que temos com cada brasileiro, são mantidas as atividades 
essenciais, principalmente serviços ambulatoriais e hospitalares, 
além da produção de vacinas e medicamentos.

A grande bandeira da nossa luta é a resistência ao desmonte dos 
serviços públicos. Afinal, há quase 30 anos, o Sistema Único de 
Saúde (SUS) foi criado para garantir que a saúde fosse direito dos 
brasileiros e dever do Estado. Porém, como tantos outros serviços 
públicos que deveriam servir ao conjunto da população, o SUS sofre 
com descaso e falta de investimento. Defendemos que os serviços 
que constituem direitos sociais devam ser oferecidos diretamente 
pelo Estado, executados por servidores públicos valorizados e com 
condições de trabalho adequadas. A Fiocruz é SUS. Antes de tudo, é 
uma instituição pública e estatal e, por isso, patrimônio da população 
brasileira.

Nossa luta é motivada pela rejeição à redução de direitos dos 
trabalhadores, ao ajuste fiscal e aos cortes orçamentários do... 
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governo que prejudicam as políticas sociais. Sozinha, a área da 
saúde já perdeu quase R$ 13 bilhões este ano. Na educação, foram 
mais de R$ 10 bi. A justificativa é de que a crise econômica obriga o 
Estado a diminuir custos e impor sacrifícios. Consideramos, 
entretanto, que o que está em jogo não é a diminuição dos gastos do 
Estado, mas a decisão sobre como e quem deve se beneficiar dos 
recursos públicos. Isso porque, ao mesmo tempo em que reduz os 
recursos destinados aos serviços públicos prestados à população, 
somente no ano passado o governo federal deixou de arrecadar 
mais de R$ 136 bilhões com a renúncia sobre contribuições sociais – 
e, ao contrário do que é dito para justificar essas medidas, não houve 
aumento nem melhoria do emprego. O endurecimento do governo 
em relação aos servidores públicos é parte de um processo que 
tenta fazer com que os trabalhadores, do serviço público e do setor 
privado, paguem a conta da crise. Lutamos contra os projetos de lei e 
outros instrumentos legais que atacam direitos dos trabalhadores. 
Um exemplo é o projeto que regulamenta a terceirização e, na nossa 
avaliação, piora ainda mais as condições de trabalho no Brasil.

É importante também informar que a nossa decisão pela greve 
aconteceu após muitas tentativas de diálogo com o governo federal. 
No que diz respeito ao salário, reivindicamos um reajuste de 27,3% 
em 2016, correspondente às perdas inflacionárias acumuladas nos 
últimos anos. No entanto, a proposta apresentada pelo governo é de 
21,3% parcelados em quatro anos, o que sequer cobre as perdas 
inflacionárias, de 9%, previstas para 2015. Outra reivindicação 
específica é a paridade entre os funcionários públicos ativos e os 
aposentados, de modo que se possa garantir dignidade a quem 
passou a vida trabalhando a serviço da saúde pública e da ciência.

Agradecemos o apoio que temos recebido e seguimos na luta por um 
país em que saúde e educação de qualidade sejam de fato um direito 
de todos os brasileiros.


