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Flávia Pereira e
Almany Santos
falam sobre seu
primeiro Congresso

Mobilizar é preciso
“Avançar na luta em defesa da
Universidade pública e dos direitos dos docentes”, este foi o tema
do 27º Congresso do ANDES-SN,
que foi realizado em Goiânia/GO,
em janeiro. Os delegados escolhidos que representaram a ADUFEPE
foram Rafael Leite, Marcelo Barreto, Osvaldo Sarmento, Emerson
Araújo, Almany Santos, Ramanita
Varela, Maria Lindete de Oliveira,
Humberto Dória e Flávia Pereira.
Durante o congresso foram discutidos assuntos de interesse dos

docentes e reafirmada a idéia de que
a construção de uma greve é a alternativa mais eficaz para combater
intransigência do governo Lula em
não atender as reivindicações contidas na pauta da campanha salarial
dos docentes desde 2007.

“No congresso do ANDESSN, eu vi o que realmente é
praticar universidade. Ali
tinham pessoas de todas as
áreas e todos conviveram e
compartilharam seus
conhecimentos a favor dessa
causa maior. Eu voltei a
acreditar que é possível que as
pessoas sejam transformadas.
É possível a gente mudar
essa situação.”

O congresso defendeu que é preciso fortalecer a classe e combater a
precarização do trabalho docente,
esclarecendo sobre a importância
do ensino publico, gratuito e de qualidade.
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“Podemos dizer que foi um
pouco cansativo, mas também
foi muito prazeroso,
participar das discussões de
vários temas, ir a luta pelo
direito dos docentes. Estamos
lutando para garantir a
qualidade da universidade e
garantir também as verbas
para a manutenção
dessa qualidade.”
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Arrocho salarial aos servidores e
degradação dos serviços públicos
O Governo Lula tenta consolidar a implantação do
Estado mínimo, enquanto
cria uma ilusão na população
com políticas focalistas, as
quais, na prática, cada vez
mais inviabilizam a consolidação de uma Nação brasileira, com serviços públicos ao
alcance de todos, conforme
preconiza a Constituição
Federal à Educação e à Saúde.
Trata com descaso os servidores públicos federais, ao
mesmo tempo em que estabelece compromisso com os banqueiros e seus parceiros, através do Plano de Aceleração
do Crescimento (PAC) estabelecendo dez (10) anos sem
reajuste àqueles servidores,
dado que explica o comportamento diante da nossa campanha salarial.
Usa e abusa dos mecanismos de cooptação, amplian-

do os cargos de indicação na
esfera de governo, onde lança
mão de cerca de 500.000 cargos, quantidade muito maior
do que os 500 cargos do
governo da Inglaterra e dos
5.000 cargos do governo dos
Estados Unidos.
Pretexta a não aprovação
da CPMF como causa para
cortes orçamentários com
finalidades sociais, enquanto
continua produzindo superávit primário, que usa para
pagar parte de dívida e juros
para banqueiros, providencialmente reforçado com a aprovação da DRU (Desvinculação dos Recursos da União).
Busca privatizar a gestão
da Saúde Pública através do
Projeto de Fundações Estatais, enquanto vincula os investimentos do discutível Programa de Aceleração do Crescimento PAC - com obras
decididas açodadamente e

cuja finalidade e alcance social são duvidosos.
É preciso reagir, contra as
políticas praticadas pelo
Governo, encetando nosso
plano de lutas, buscando cumprir os objetivos definidos no
27° Congresso, realizado
recentemente em GoiâniaGO e explicitados nesta edição.
É preciso resgatar o financiamento público para as
Instituições Federais de Ensino Superior, sucessivamente
suprimido desde 1995, de
modo que, lamentavelmente
corresponde, hoje, a pouco
mais da metade das suas
necessidades.
As intenções do governo
com a Educação se traduzem
na priorização do Projeto
REUNI- Restruturação da
Universidade Brasileira,
maquiado com a ampliação
de vagas, massivamente

divulgado pela mídia.
Exemplo de caso é a nossa
UFPE, cujo orçamento para
2008, da ordem de R$ 500
milhões, negligencia as suas
reais necessidades. Sobra,
então, aos seus dirigentes, a
tentativa de disseminar
expectativas de ampliação de
vagas, com ínfimos recursos,
de ordem inferior ao crescimento vegetativo do orçamento, utilizando o projeto
REUNI, ao mesmo tempo em
que anuncia na própria página da Universidade, a abertura de concursos para professores substitutos, a categoria
de docente mais precarizada.
Conclamamos os docentes
a se envolverem na discussão
de temas como campanha
salarial, carreira docente e
financiamento público da educação para que seja garantida a dignidade do nosso trabalho.

A Coordenação Nacional de Lutas CONLUTAS, realizou no último dia 16 de fevereiro, no CCSA da UFPE, a primeira plenária deste
ano que contou com a presença de sindicatos,
entidades, movimentos, oposições e trabalhadores em geral.
Os pontos principais abordados foram:
- Discussão e preparação para o CONAT, em
Betim-MG;
- Preparação para as campanhas Salariais e
eleições sindicais;
- Fortalecimento dos GTs da CONLUTAS nos
Estados.
Depois de um 2007 de intensas lutas, 2008
tem a possibilidade de potencializar decisivamente a CONLUTAS como uma entidade de referência para as lutas cotidianas nas massas.
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Congresso indica mobilização
Docentes defendem a luta pela qualidade de ensino e da profissão

Gabriela Falcão

No 27° Congresso do Sindicato Nacional das Instituições
de Ensino Superior (ANDESSN), a construção da greve foi
uma das decisões tomada pelos
254 delegados das 66 seções sindicais que participaram do congresso, que foi realizado em
Goiânia/GO, no período de 14 a
20 de janeiro. Os delegados firmaram o compromisso de intensificar a luta contra as políticas
de privatização da universidade
pública e contra a precarização
do trabalho docente, a partir da
construção de uma sólida mobilização no setor das federais, e
de uma série de outras ações previstas no Plano de Lutas aprovado para 2008.
Após quase uma semana de
debates, os representantes chegaram ao consenso de que de
acordo com o setor das federais,
a possibilidade de greve continua sendo a alternativa mais eficaz de enfrentamento à intransigência do governo Lula em não
atender as reivindicações contidas na pauta da campanha salarial dos docentes para 2007 e,
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CONGRESSO
DO ANDES-SN

Abertura do Congresso contou com a decoração do espantalho símbolo da campanha de luta contra o REUNI.

ainda, ao endurecimento do processo de precarização do trabalho nas universidades, paralelamente à ação de criminalização
dos movimentos de resistência
às políticas neoliberais para a
educação superior brasileira.
A situação deve ser discutida
amplamente através de assembléias realizadas pelas seções
sindicais filiadas ao ANDESSN e uma reunião do Setor das
IFES.
“A conclamação dos docen-

Chapa única para as
eleições do ANDES-SN

Da esquerda para direita: Antônio Lisboa (ADURN), Evson Malaquias(ADUFEPE),
Rodrigo Dantas (ADUNB), Manuel Luiz Maneca (ADURGS), Cláudia Durans (ADUFPA),
Ciro Correia (ADUSP), Solange Bretas (ADUFU), José Vitório Zago (ADUNICAMP), Hélio
Cabral (ADUFERPE) e Alberto Franke (APUFSC)

Durante o Congresso foi lançada a chapa única para as eleições do biênio (2008-2010) do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de
Ensino Superior, a serem realizadas nos dias 13 e 14 de Maio.
Por um ANDES-SN autônomo, democrático e de luta, os docentes Ciro
Teixeira Correia, para concorrer ao cargo de presidente, José Vitório Zago,
para o cargo de tesoureiro, e Solange Bretas, para a secretaria geral, registraram a Chapa 1 oficialmente às 18h20 do sábado (19/01), na secretaria
do Congresso para as eleições.
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tes para discutir a greve é de
extrema importância para a luta
da categoria, principalmete
após passarmos 2007 sem
nenhum reajuste e enfrentarmos
a ameaça do governo de congelamento salarial para 2008.
Além, é claro, das negociações
com a categoria terem sido
interrompidas de forma abrupta,
com o governo tentando impor
um acordo que, agora, ele
mesmo já demonstra que não irá
cumprir", afirma o presidente

do Sindicato Nacional dos
Docentes, Paulo Rizzo em uma
entrevista para o site do
ANDES-SN.

Números do
Congresso

66

Seções sindicais:

Delegados:

20

254

Observadores:

Convidados:

10

No congresso foi aprovado com maioria a Centralidade
da Luta para 2008, que consiste em:
1 Intensificar a participação na reorganização e unificação da classe trabalhadora na luta contra as políticas
neoliberais, em defesa dos direitos sociais;
2 Lutar pela ampliação do acesso e permanência nas instituições de ensino superior públicas, gratuitas e de qualidade socialmente referenciadas nos interesses históricos da
classe trabalhadora, com garantia de financiamento público,
autonomia, democracia, e indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão;
3 Lutar pela valorização do trabalho docente e contra
toda e qualquer forma de precarização;
4 Lutar pela ampliação da participação da categoria no
Sindicato por meio da intensificação do trabalho de base.

O próximo congresso do ANDES-SN será realizado no Rio Grande do Sul, pela Associação de Docentes da Universidade Federal de
Pelotas - ADUFPel que, em 2009, completa 30 anos de fundação e
lutas.
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Flávia Pereira e Almany Santos
falam sobre seu primeiro Congresso
Entre os delegados escolhidos para representar a ADUFEPE no Congresso do ANDES-SN,
dois professores participaram pela primeira vez, a Profa. Flávia Pereira, de Terapia
Ocupacional e o Prof. Almany Santos, Coordenador do Departamento de Geologia. Em
entrevista realizada na sede da ADUFEPE, eles relatam um pouco dessa experiência.

Foto: Wilton Pontes

Entrevista: Israel Leal

Entrevista: Gabriella Falcão

Experiência
Sempre acompanhei o trabalho
do sindicato de longe. E uma coisa
que me chamou atenção foi a dedicação, a paixão com que as pessoas
conduzem o movimento.
Quando a gente está apenas na
platéia, temos um julgamento muito
raso e acabamos qualificando folcloricamente o movimento. Por exemplo, quando em nossas assembléias
eram tratados assuntos como uma
guerrilha num outro continente, eu
achava aquilo muito distante...
Me questionava o que poderia acontecer durante uma semana
inteira de congresso, achando que era um exagero. E, participando
ativamente do evento, eu vi que realmente são muitas coisas para
discutir. No final ficou a impressão de que o tempo foi pouco.
No congresso do ANDES-SN, eu vi o que realmente é praticar universidade. Ali tinham pessoas de todas as áreas e todos conviveram
e compartilharam seus conhecimentos a favor dessa causa maior.
Há uma necessidade de ampliar as discussões, pois verdadeiramente, o que acontece em sociedade afeta diretamente o indivíduo.
Lá eu vi um resgate disso. Se eu já admirava as pessoas que se
envolviam com movimento sindical, esse sentimento aumentou muito. Isso vai além da profissionalidade, da vocação...
Preocupação
O universo do congresso é maduro. O grande auditório era grisalho. Isso é bom, mas também é preocupante. Eu não vi tanta possibilidade de renovação naquele universo. Poucas pessoas são responsáveis por esta tarefa há muito tempo. Minha inquietação é; por quanto tempo essas pessoas vão suportar, sob o ponto de vista humano,
pessoal e físico, continuar dando conta dessa tarefa?
O contato com outros professores do país revelou que todos vivemos os mesmos problemas. A apatia dos professores, o imediatismo
com que conduzimos nossas pautas diárias, o nosso egocentrismo...
De certa forma todos somos cúmplices deste desmanche que a universidade tem vivido e isso não é exclusividade da UFPE. Isso é uma
preocupação e uma tarefa muito grande para o ANDES-SN.
Soluções
Acho que as tarefas e os planos de luta que foram exaustivamente
discutidos durante o Congresso, no sentido de continuar o movimento de acesso à informação. Isso é fundamental.
É preciso chamar atenção para as coisas mais pontuais. Economia, salário do professor, essas ameaças contra a carreira docente...
Para, quem sabe, mobilizarmos a categoria. E aí aumenta a responsabilidade do sindicato para cativar essas pessoas. As assembléias
devem ser mais atraentes e deve haver mais objetividade nos assuntos tratados nessas assembléias...
Aprendizado
Após o congresso, mudou meu compromisso e minha atitude pessoal. Eu estou mais tolerante, mais compreensiva e mais comprometida com as causas externas às minhas necessidades pessoais. Vou
reproduzir em meu universo, o que é feito pela direção do sindicato.
Continuar o movimento de informação e sensibilização e acreditar
que as coisas um dia irão acontecer. Eu voltei a acreditar que é possível que as pessoas sejam transformadas. É possível a gente mudar
essa situação.
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Impressão
Foi muito gratificante, uma nova
experiência. Durante o congresso
trabalhávamos em grupo, onde discutíamos vários temas para serem
abordados. Durante as assembléias cada grupo apresentava
suas propostas, onde eram discutidas, às vezes até altas horas da noite, exemplo disto foi no dia do
encerramento que estava previsto
para terminar as dez da noite mas
só acabou na madrugada do outro
dia. Podemos dizer que foi um
pouco cansativo, mas também foi
muito prazeroso, participar das discussões de vários temas, ir a luta
pelo direito dos docentes. Também paralelamente às discussões técnicas tiveram discussões políticas, um fato novo essas discussões
políticas. No congresso também escolheram os colegas para a composição da chapa que irá concorrer às eleições do próximo biênio do
ANDES-SN, contanto com a participação de um dos nossos colegas
da ADUFEPE, o Prof. Evson Malaquias, dentro da cúpula da diretoria
do sindicato, não esquecendo também a participação de outro colega o Prof. Evenildo Melo na composição da diretoria do ANDES Regional. Nesse lado político Pernambuco conseguiu atingir seus objetivos.
Campanha salarial
A Campanha Salarial saiu fortalecida do congresso. Não só a
questão da melhoria do sálario, mas a definição da carreira docente e
para repensar nossa carreira juntamente com os professores de 1º e
2º grau, podemos dizer diferenciar, afinal eles são contra a implementação de uma carreira única de professores.
Nosso sindicato saiu bastante forte para continuar a luta pela carreira docente, bem como a defesa da universidade. Estamos lutando
para garantir a qualidade da universidade e garantir também as verbas para a manutenção dessa qualidade. Para se ter uma idéia,
embora a universidade tenha crescido, as verbas são menores que
dez anos atrás. Durante esse tempo tivemos cortes e tivemos que
manter o padrão de qualidade.
Estamos buscando nos fortalecer e continuar, frente a essas dificuldades que enfrentamos. Afinal, não é do interesse do governo continuar com uma universidade pública, e sim privatizar. O governo está
fortalecendo as bolsas em universidades privadas, aumentado seus
lucros e possibilitando a abertura de cada vez mais faculdades particulares, quando deveria criar mais vagas na universidade pública.
Resumo
Participamos para ver como é a luta dos companheiros. Lá surgiram novas construções, idéias e confrontos de idéias. Eram caminhos diferentes que levavam ao mesmo objetivo, formas e maneiras
de atuar diferenciadas. Sempre com a visão de uma universidade
gratuita e de qualidade. Essa foi a visão do congresso que eu tive.
Uma luta bastante cansativa, com companheiros que já vem se dedicando bastante para que a gente possa manter a universidade.

Outras notícias do 27º Congresso
podem ser vistas no site do ANDES-SN

www.andes.org.br
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ENTREVISTA

Paulo Rizzo
Professor Paulo Rizzo é Presidente do ANDES-SN

Presidente do ANDES-SN fala sobre os desafios do sindicato dos docentes em seu ultimo
ano de gestão. Pensando no futuro da categoria, Paulo Rizzo falou à Ascom da ADUFEPE
enfatizando os ataques do governo, a campanha salarial e a necessidade de mobilização.
O que será da luta por melhores
salários depois do anúncio de cortes nos
gastos devido ao fim da CPMF?
A princípio, o fim da CPMF não deveria
atingir os salários dos servidores, pois há
recursos orçados para pessoal. O problema
é que o governo e a oposição no Congresso
Nacional divergem em aspectos superficiais dos problemas fiscais de nosso país e
estão de acordo em manter intacta a política
de beneficiamento do capital financeiro. Eu
recomendo a leitura da segunda edição
(revisada e atualizada) da cartilha ABC da
Dívida, sabe quanto você está pagando?
Da Rede Jubileu Sul/Brasil, Auditoria
Cidadã da Dívida no endereço eletrônico
www.divida-auditoriacidada.org.br. Em
1995, enquanto o superávit primário
consumiu cerca de 5% da receita corrente
líquida da União, a folha de pessoal consumiu 55%. Já em 2005, a folha de pessoal
consumiu 28% e o superávit primário 18%.
Em 2006, a União gastou 276 bilhões de
reais com a dívida e 17 bilhões com educação. Não aceitamos cortes, mas também não
limitamos a luta à tentativa de barrar cortes.
Precisamos desenvolver uma campanha
salarial, precisamos de contratações,
precisamos de investimentos na universidade pública.

A tendência do governo é a
de não negociar e, então,
teremos que ir à luta. Não
descarto a possibilidade de
uma greve este ano.
Quais são as metas do ANDES-SN
para 2008?
O 27º Congresso sintetizou a centralidade da luta do sindicato nacional em: Intensificar a participação na reorganização
e unificação da classe trabalhadora na luta
contra as políticas e reformas neoliberais,
em defesa dos direitos sociais; - Lutar pela
ampliação do acesso e permanência nas IES
públicas, gratuitas e de qualidade, sociamente referenciada nos interesses históricos
da classe trabalhadora, com garantia de
financiamento público, autonomia, democracia e indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão; - Lutar pela valorização do trabalho docente e contra toda e
qualquer forma de precarização; - Lutar
pela ampliação da participação da categoria

estar comprometidos com a qualidade da
educação e com a democracia. Bem, as
universidades se comprometeram com o
MEC em expandir. Apesar de a CPMF não
ter sido renovada, a DRU - Desvinculação
de Recursos da União - foi e, portanto, a
educação continuará perdendo alguns
milhões anualmente. O tema do financiamento, portanto, assume destaque este ano.

no Sindicato por meio da intensificação do
trabalho de base.
Nesse novo ano, quais as formas de
luta que podem ser usadas como instrumento de pressão sobre o Governo?
O nó a ser desatado em 2008 é a invenção do governo de haver uma única campanha salarial em todo o segundo mandato de
Lula e as negociações teriam se encerrado
em 5 de dezembro passado, com o governo
definindo medidas para 2008, 2009 e 2010.
Mesmo que ele implante, em março deste
ano, as medidas anunciadas, queremos
negociar com base na proposta do ANDESSN para que não haja discriminações. A
tendência do governo é a de não negociar e,
então, teremos que ir à luta. Não descarto a
possibilidade de uma greve este ano.
Que desafios (novas lutas) a aprovação do REUNI nas universidades federais vai trazer para o sindicato nacional dos
docentes?
Começamos a estudar os projetos que
foram aprovados em cada universidade,
pois eles diferem muito entre si, inclusive
em termos de elaboração. Alguns poucos
são mais bem elaborados, enquanto que a
maioria não foi e é de uma precariedade
muito grande. Parece que o lema dos
reitores era o de aprovar qualquer coisa.
Qualquer educador minimamente sério
sabia que seria impossível fazer planos de
reestruturação acadêmica e de expansão nos
exíguos prazos determinados pelo MEC.
Foi uma vergonha para as universidades
públicas brasileiras o que aconteceu o ano
passado nos processos de aprovação do
REUNI pelos conselhos universitários, pois
os colegiados superiores das IFES deveriam
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Em relação às eleições, qual o perfil da
direção que será necessário para o
proximo biênio, depois da experiência do
senhor como presidente?
Infelizmente, pela segunda vez, teremos
apenas uma chapa concorrendo, pois um
setor de oposição à nossa diretoria, que
apóia indiscriminadamente o governo,
decidiu abandonar o sindicato e construir
uma entidade paralela, o Proifes. Este é um
movimento daqueles que não aceitam a
convivência com a democracia do sindicato. O melhor realmente seria termos uma
disputa na eleição. Mas não podemos ficar
nos lastimando pela omissão dos outros e,
como estamos na luta, apresentamos, mas
uma vez, como o fazemos, desde 1996, uma
chapa ANDES Autônoma e Democrática,

Foi uma vergonha para as
universidades públicas
brasileiras o que aconteceu
o ano passado nos
processos de aprovação do
REUNI pelos Conselhos
Universitários
desta vez, encabeçada pelo professor Ciro
Correia, da USP. A próxima gestão vai
precisar de muita sabedoria, paciência e
firmeza em suas posições.
Qual a avaliação do senhor a respeito
do 27º Congresso do ANDES-SN?
Eu considero que tivemos a oportunidade de fazer um bom balanço das ações do
sindicato em 2007, uma boa análise de
conjuntura e aprovamos um plano de lutas
que deverá dar conta das tarefas que temos
este ano. Infelizmente, por ter sido realizado
muito no início do ano, muitos colegas que
gostariam de ter participado não o puderam
por estarem em férias e com compromissos
familiares. Mesmo assim, contamos com
mais de trezentos participantes.
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CAMPANHA SALARIAL - 2008

Em defesa do interesse dos docentes

Mobilizar é preciso
No encontro no MPOG na
noite de 12/02, não obstante a
falta de cumprimento objetivo
por parte do Governo quanto à
apresentação de todas as tabelas
de remuneração e de impacto
orçamentário, ficou antevista a
formação de um Grupo de
Trabalho (GT) sobre Carreira
com composição mista e cujas
reuniões devem ser finalizadas
em 29 de fevereiro.
Novo encontro foi
marcado para o final de
fevereiro, ocasião em
que as tabelas devem ser
apresentadas pelo
Governo.
Apesar de os representantes do Governo
terem falado que a
proposta para 1º e 2º
grau aproximar-se-ia
da do 3º grau, houve
apenas a aproximação no que se refere à
desarticulação e
tentativa de aprofundar a precarização
para todos os docentes.
Lembremos que há
apenas uma categoria de
docentes das Instituições
Federais de Ensino e o
tratamento em separado tem
o claro propósito de nos
enfraquecer.
O fato de o Governo ter
apresentado sua proposta para
os professores do ensino
superior como sendo a última
requer que nos mobilizemos
para lhe demonstrar nossa
insatisfação.
A proposta do Governo é
incompleta e apresenta retrocessos, que poderão ter efeitos
para além de 2010, pois se
circunscreve para os próximos
três anos, inclusive ignorando
possibilidades de inflação, cuja
reposição precisará ficar
garantida.
Observemos que o Governo
já estabelece diferenciações
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entre os setores da categoria do
ensino superior, privilegiando
uns em relação a outros.
Vamos entender melhor, em
seguida.
As relações entre regimes de
trabalho (20h, 40h e DE), entre
níveis e classes e a titulação
seguem regras definidas.
A GAE, por ser um percentual do vencimento básico (160%)
não altera aquelas regras.

No entanto, a GED é uma
gratificação que, mesmo com
todos ganhando 140 pontos, não
tem qualquer regra para definir
os valores do ponto.
Portanto, isto significa que,
até hoje, o Governo conta com a
GED para promover diferenciações discriminatórias.
Com sua proposta ele terá
dois componentes manipuláveis
da remuneração: a GED e o
incentivo de titulação que, deixa
de ser percentual do vencimento
básico (VB) e é dele subtraído.
Percebamos na proposta do
Governo, que somente o
Vencimento Básico segue uma
regra definida para estabelecimento de fatores para passagem

de níveis e classes e entre
regimes de trabalho (20h = 1;
40h = 2; DE = 2,55). Ele, então,
promove diferenciações para
favorecer uns e desfavorecer
outros, através da manipulação
da GED e da titulação.
Para aumentar essa capacidade, reduziu, na sua proposta,
os percentuais entre níveis
desde 4,5% para 3% e os
percentuais entre classes desde
9% para 6%.
A redução dos percentuais
interníveis e interclasses é
determinante na compressão dos valores de
remuneração nas
classes pré-Associado,
permitindo a falsa
impressão de que essa
nova classe expressaria valorização
remuneratória.
Mas isso se daria à
custa da redução relativa
da remuneração do regime
de 40h de um grande salto
entre as remunerações de
Adjunto 4 e Associado 1.
Como ainda não existe
Associado 2, 3 ou 4 e,
estando a maioria dos
docentes (ativos e aposentados)
na condição de Adjunto, o
Governo contém o impacto
financeiro discriminando, pelo
menos, por um bom tempo, a
maioria da categoria.
É preciso que haja, no
mínimo, a elevação dos valores
daqueles que estão sendo
discriminados.
Para o regime de 40 horas, o
Governo propõe ficar abaixo
dos demais conforme dados
disponíveis na página da
ADUFEPE.
Cada docente no regime 40
horas não custará ao Governo o
equivalente a dois docentes de
20 horas, porém menos. A
explicação seria o estímulo aos
atuais optarem por mudança de
regime, até não existir qualquer
docente neste regime.

Mas, isso é a aparência.
Individualmente, os atuais
professores em regime de 40
horas podem optar por DE, por
lhes ser economicamente mais
vantajoso.
Porém, sob o ponto de vista
dos interesses de gestão,
principalmente no contexto do
REUNI e do banco de professor
equivalente, as IFES poderão
ter um professor que dará o
dobro de aulas que o docente em
regime de 20h, com um custo
relativamente menor.
Portanto, a discriminação
remuneratória ao docente em
regime de 40h, não estimula a
contratação em DE.
É inaceitável que qualquer
setor da categoria tenha
reajustes abaixo da inflação
como foi proposto ao docente
do regime de 40 horas.
Reiteramos os fatores
perversos destacáveis da
proposta:
1. injustificável diferenciação de reajustes entre os
diversos regimes de trabalho,
aviltando a remuneração do
docente em regime de 40 horas,
legalmente caracterizado como
excepcional, mas agora priorizado para as novas contratações, ferindo o espírito da Lei;
2. subtração do Incentivo à
Titulação reduzindo o vencimento básico.
É necessário estarmos todos
atentos a outras armadilhas, mas
destacaram-se as supracitadas
que parecem ser centrais para se
evitar a pressa em querer
defender o cumprimento de um
acordo, cujos termos já foram
rejeitados em assembléias
gerais, e que contrariam o
interesse da nossa categoria em
obter conquistas.

Por isso necessitamos
aprofundar a reflexão e
construir uma resposta
forte e altiva da
categoria.
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Em Defesa da Universidade Pública, Gratuita e de Qualidade

Informe sobre a
ação dos 3,17%
A assessoria jurídica da ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO - ADUFEPE propôs, no ano de 2000, ação judicial buscando o reconhecimento
do direito dos professors ao reajuste de 3,17% (processo nº 2000.83.00.001143-5).
Com base na decisão favorável obtida, a assessoria jurídica da entidade atualmente composta pelos escritórios CALAÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS e WAGNER ADVOGADOS
ASSOCIADOS promoveu, no ano de 2007, a execução da sentença, contra a Univer-sidade
Federal de Pernambuco UFPE.
Na ação de execução, são pleiteados tanto os valores atrasados quanto a implementação em
folha do índice referido, uma vez que a decisão que está sendo executada expressamente
garante tais direitos.
Quanto à incorporação do índice de 3,17% em folha, em 18 de dezembro de 2007, a Juíza
Federal da 5a Vara da Subseção Judiciária de Recife/PE, responsável pelo processo, acolheu o
pedido nos termos seguintes:

No site da ADUFEPE
você encontra
informações
importantes sobre o
movimento de luta dos
docentes e as últimas
notícias sobre
educação no Brasil.
Colabore enviando
sugestões, críticas ou
dúvidas. Participe, ele
também é seu.

Você
encontrará
ainda:
Movimentação
financeira

“DECISÃO
Trata-se de ação condenatória proposta pela ADUFEPE contra a UFPE, cujo objeto é a
aplicação do índice de reajuste salarial de 3,17% nos vencimentos dos substituídos da autora,
com o pagamento das diferenças decorrentes da referida majoração.
Devidamente processada a demanda, a UFPE restou condenada a implantar o reajuste
almejado pela categoria profissional, bem como a pagar-lhe as respectivas diferenças salariais.
Com o trânsito em julgado, deu-se início à fase de cumprimento da sentença, correspondente à obrigação de fazer (reajustar os vencimentos), tendo a ADUFEPE noticiado, às fls.
3144/3146, vir a UFPE descumprindo o estatuído no título judicial. Intimada, a UFPE, às fls.
3188/3199, informou já ter implantado o percentual de 3,17% na remuneração dos substituídos.
Em seguida, ao se manifestar sobre a petição da UFPE, a ADUFEPE aduziu virem sendo
pagos aos seus substituídos apenas os valores concernentes às parcelas atrasadas, não
tendo havido a efetiva incorporação do índice de 3,17% em suas remunerações, demonstrando sua alegação com base em ofícios expedidos pela "Diretoria de Gestão de Pessoas PROGEPE", órgão da própria UFPE (ofícios de fls. 3226 e 3227), segundo os quais o passivo
de 3,17% estaria sendo pago através das rubricas "R-82174 (ativos)" e "R-82175 (aposentados)", com base na Medida Provisória nº 2.225-45, referindo-se exclusivamente ao pagamento
dos atrasados.
Posto isso, reitere-se a intimação à UFPE para, no prazo de 30 (trinta) dias, implantar o
reajuste de 3,17% nos vencimentos dos substituídos da ADUFEPE, nos exatos termos do título
judicial condenatório, cumprindo, assim, a tutela jurisdicional específica prestada (Artigos 475I e 461, ambos do CPC), sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos
reais) por descumprimento de ordem judicial.
Deve a UFPE, nos 10 (dez) dias que se seguirem ao término do prazo acima fixado, trazer
aos autos prova do cumprimento do julgado. (...)”
A UFPE, por sua vez, intimada em 18 de dezembro de 2007, interpôs recurso contra essa
decisão, a ser julgado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região TRF5, visando à imediata
suspensão dos efeitos da mesma e à sua posterior reforma.
Num primeiro momento, o Desembargador Federal Luiz Alberto Gurgel, relator do recurso,
decidiu acerca do pedido da Universidade relativo à imediata suspensão dos efeitos da decisão
da Juíza da 5ª Vara Federal de Recife.
O Desembargador relator entendeu por manter os efeitos de tal decisão, afirmando que a
mesma “apresenta razoabilidade, especialmente se considerado que determinou o cumprimento
'nos exatos termos do título judicial condenatório'”. Ou seja, concluiu que a juíza nada mais fez
que ordenar o cumprimento da sentença que está sendo executada, proferida no processo nº
2000.83.00.001143-5.
Assim, está em pleno vigor a determinação de que a UFPE implemente o reajuste de
3,17% na folha de pagamento de seus docentes, sob pena de multa.
Cabe observar, por fim, que a decisão da a juíza, inicialmente avalizada pelo relator do
recurso, ainda está sujeita à análise pela Turma do TRF5 (composta por três Desembargadores
Federais, dentre os quais o já mencionado relator), a quem cabe julgar o pedido de reforma da
decisão.
WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS
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CALAÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Informações
da Assessoria
Jurídica
Agenda de
atividades
local e
nacional

www.adufepe.com.br

NA FORMA DA

Para saber

mais...
A ADUFEPE trabalha
para manter seus
associados informados de
tudo que é de interesse da
categoria. Infelizmente
alguns e-mails e
correspondências
estão retornando.
Se você não está recebendo
as notícias, entre em contato
conosco:

ascom@adufepe.com.br
(81) 3271.1856 / 0349
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Já estamos recebendo
material para a edição Nº 8
do nosso jornal Arte Sensu.
Envie sua música, poesia,
conto, texto, etc
Entre em contato conosco
através do e-mail
artesensu@adufepe.com.br
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NÃO PERCA!!! NÃO PERCA!!!
Exposição

Para ver Veneza
Uma exposição reúne gravuras do carnaval veneziano, máscaras luxuosas, fantasias e fotos da cidade no Instituto Brasil Itália. O horário de visitação é de terça
a sexta, das 09h às 17h e no sábado das
09h às 12h , a entrada é gratuita e a exposição fica até o dia 30/06.

O Instituto Brasil Itália fica na rua Marques Amorim, 46 - Boa Vista

DVD

Piaf - Um hino ao Amor
Sinopse: Marion Cotillard brilha
nesta cinebiografia da cantora francesa Edith Piaf. Tanto que foi indicada a
diversos prêmios, inclusive o Oscar,
pela atuação. O filme conta como ela
foi descoberta por um caça-talentos,
que lhe apelidou de Piaf (passarinho,
em francês) e lhe deu a oportunidade
de cantar em alguns cabarés bem freqüentados. O nome Edith Piaf passou,
então, a ser reconhecido por toda a
Europa, região que vive um período de guerras e tristes canções.
Direção: Olivier Dahan Elenco: Marion Cotillard, Sylvie
Testud, Pascal Greggory, Emmanuelle Seigner, Jean-Paul Rouve, Gérard Depardieu, Clotilde Courau, Jean-Pierre Martins,
Catherine Allégret, Marc Barbé, Caroline Sihol, Pauline Burlet. Informações Técnicas:
- Áudio: Português e francês (2.0)
- Legendas: Português e francês
- Formato de Tela: Widescreen Anamórfico

Livros

Infância, Ganhando meu
pão e Minhas universidades
Na trilogia autobiográfica de Maksin Górki, publicada no Brasil pela primeira vez, o grande autor russo conta
sua vida e obra naquele estilo que lhe
garantiu um lugar entre os maiores
nomes da literatura do século XX.
Infância (1912-13), Ganhando meu
pão (1916) e Minhas universidades
(1923) - o primeiro e o último inéditos
no país - contam a vida do menino
Aleksiei Maksimovich Piechkóv, o
órfão de pai que vivia na casa dos avós,
na Rússia do final do século XIX,
antes de se tornar o escritor mundialmente conhecido pelo pseudônimo literário Maksim Górki, isto é, Máximo, o
Amargo. Na trilogia, temos a melhor prosa de Górki, falando
de sua infância e juventude de maneira franca, muitas vezes
dolorosa, num belo retrato da vida na Rússia prérevolucionária, um mundo ainda patriarcal e retrógrado, que
vivia intensas transformações sociais naqueles anos.

ESSE REMOVEDOR
DE MANCHAS É O
MELHOR!

E CUSTA
CARO?

SÓ
R$ 10.000,00

ACEITA
CARTÃO?

Áudio

Um olhar
sobre a Cidade
A rádio Olinda AM (1.030 KHz) está
retransmitindo em sua programação as
mensagens de D. Helder Câmara em
comemoração ao seu centenário de
nascimento em 2009. O programa pode ser
ouvido todos os dias às 6h50.

Confira outras charges e quadrinhos no site da adufepe

www.adufepe.com.br

