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Eleições ADUFEPE
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RESULTADO GERAL DA ELEIÇÃO:
Total de votantes: 763

VOTOS NA CHAPA 1:
330

VOTOS NA CHAPA 2:
415

Votos Brancos: 9
Votos Nulos: 9
Chapa vencedora:

NOVOS RUMOS - ADUFEPE 30 ANOS
Presidente: Francisco Jaime Bezerra Mendonça
(Depto. Engenharia Cartográfica - CTG)
1ª Vice-Presidente: Helena Maria Barros Padilha
(Depto. Serviço Social - CCSA)
2º Vice-Presidente: José Audisio Costa
(Depto. Nutrição - CCS [aposentado])
1ª Secretária: Juliana Maria Carrazoni Borba
(Depto. Nutrição - CCS)
2º Secretário: Marcos José Vieira de Melo
(Depto. Arquitetura - CAC)
1º Tesoureiro: Eronivaldo Fernando Dantas Pimentel
(Depto. Educação Física - CCS)
2º Tesoureiro: Catão Temístocles de Freitas Barbosa
(Depto. Educação Física - CCS)

ENTREVISTA: Professor Evenildo Bezerra
fala sobre sua gestão na ADUFEPE

Festa junina ADUFEPEANA
embala noite dos professores
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Em junho foram realizadas as eleições para a nova
diretoria da ADUFEPE. No total foram 763 votos.
Com 415 votos a Chapa 2: NOVOS RUMOS
ADUFEPE 30 ANOS foi eleita para a nova diretoria da
Associação dos Docentes da Universidade Federal de
Pernambuco. A Chapa 1: ADUFEPE: Autônoma
Democrática e de Luta conseguiu 330 votos.
A posse da nova diretoria será no dia 1º de julho

visite nosso site: www.adufepe.com.br
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MÍDIA
INDEPENDENTE
só com uma política
independente
Nessa última gestão, mesmo
com problemas estruturais,
conseguimos dar um pequeno
salto no processo de
comunicação da ADUFEPE.
Instrumentos como o Jornal,
garantindo uma periodicidade,
um Informativo mais rápido,
bem como a melhoria na
comunicação on-line. Mais
recente estruturação do
Programa de Rádio no site da
ADUFEPE, a 'VOZ
DOCENTE'. Todos estes
instrumentos só tem sentido
se ele estiver colocado a
serviço da categoria, da classe
trabalhadora como um todo. A
chamada mídia independente
é fundamental quando em sua
política não se atrele à política
dominante, ao ideário
dominante dos governos que
fazem parte desse processo
de dominação. Garantir os
instrumentos atuais de
comunicação só tem sentido
se garantirmos um conteúdo
da comunicação crítico ao
pensamento único,
independente das políticas ao
dirigismo governamental que,
hoje fortemente tanta
amortecer as lutas dos
trabalhadores. É necessário
manter uma mídia sindical
independente para que sirva
às lutas para as necessárias
conquistas.
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ENTREVISTA

Evenildo Bezerra

Professor do Departamento de Geologia da UFPE

Em entrevista ao Jornal da ADUFEPE o professor Evenildo
Bezerra de Melo avalia os três anos em que esteve na
direção da associação.

Qual a avaliação desse período no seu mandato ?
Nesse período, desde Janeiro/
2005 até Junho/ 2008, a conjuntura
política foi se caracterizando pela
difusão da idéia e crença de parte
dos sindicalistas na resolução
natural e expontânea das carências
da Sociedade e dos trabalhadores
em geral, a partir da chegada de um
seu representante ao Poder no País.
A contradição daquela crença é
que aos amigos do leão (voraz) só
resta a defesa do contentamento
com os ossos. Fatores compensatórios de atração são criados, sendo
sintomático que os cargos comissionados alcançem a quantidade de
cerca de quatrocentos mil, equivalentes a quase 25% do total de
servidores públicos federais. No
Legislativo,
comportamento
orgânico é posto ao serviço da
implementação de um projeto de
encolhimento do Estado em relação
às suas obrigações constitucionais
como Educação e Saúde. Não é à
toa que se apresenta o projeto de
gestão via fundações públicas de
direito privado, inicialmente para a
saúde e, subsequentemente para as
demais atividades em que há
serviços públicos. Também não é à
toa que se aumentam as transferências de recursos para o setor
financeiro via superavit primário e
se praticam políticas focalistas, ao
invés de atendimento aos direitos.
Enquanto são dispendidos cerca de
R$ 18 bilhões com políticas
focalistas, inclusive bolsa-família,
dispendem-se R$ 250 bilhões para
pagamento de compromissos de
rolagem de dívidas com banqueiros. Portanto sacramenta-se a
miséria e às suas custas agracia-se o
setor financeiro. Mais perto, na
UFPE, o seu orçamento é negligen-

ciado desde 1995, destinando-selhe R$ 500 milhões orçamentários
para 2008, cerca de 50% do que lhe
são devidos e necessários para
devolver a capacidade de desempenho das atividades no nível que
fazia em 1995. Verdade é que o
orçamento anual da UFPE é
inferior aos R$ 600 milhões que se
pagam por dia para rolagem de
compromissos junto ao setor
financeiro. Certamente diante da
falta de luta para recuperação
orçamentária, anuncia-se a
Reestruturação da Universidade
(REUNI), calcada em valores
insuficientes, equivalentes ao
crescimento vegetativo do orçamento. Portanto, há omissão e
conivência com a precarização da
Instituição, que é posta ao dispor de
mis en cène. O agravante é que
esses são os únicos recursos,
disponibilizados para a instituição,
através da sua adesão, via projetos,
fato que lhe transfere a responsabilidade exclusiva diante dos desdobramentos. Adicionalmente faltam
programas de qualificação docente
e concursos públicos para reposição das vagas, dado que se obtém
facilmente pela aferição da necessidade de quadros através da quantidade de professores substitutos.
Portanto, às esferas administrativas
da universidade e aos seus docentes, restará a precarização da sua
atividade. Quanto ao cuidado com a
carreira docente, perversamente
sempre se vinculam propósitos de
sua desqualificação progressiva e a
quebra da paridade aos aposentados. O exemplo mais recente das
tabelas anunciadas para atender
reivindicações salariais produz
perda de direitos, redução do
vencimento básico instituição de
avaliação por produtividade.
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Dentre as perdas de direitos, há
achatamentos de percentuais
interclasses e interníveis (9% para
6% e 4,5% para 3% respectivamente), não reposição de perdas
inflacionárias e, anúncio de desvinculação do incentivo à titulação, no
momento em que for incorporada a
GAE ( Gratificação de Atividade
Executiva) ao vencimento básico,
prevista para Fev/2009. Aos
aposentados são garantidos os 140
pontos da GED, mas é anunciada a
sua extinção e criação de uma nova
gratificação a que eles não teriam
direito. Portanto, as agressões são
tâo frequentes e violentas que os
docentes têm estado atônitos. Daí a
ADUFEPE ter assumido o seu
papel de esclarecer e acenar quanto
à necessidade de união e luta em
defesa dos nossos direitos. A
função do sindicato é ter autonomia
e tentar mobilizar os seus pares.
Melhorias físicas, estruturais
e estratégicas podem ser observadas. Quais gostaria de destacar ?
A questão física é apenas a mais
aparente, mas tem sido muito
importante. Aliás deve-se à manutenção do espírito de equipe a maior
conquista. Foi ação de conjunto de
pessoas, em que se incluem os
docentes, os funcionários da
ADUFEPE e Assessorias, inclusive
a Jurídica, todos responsáveis por
demonstração de competência,
eficiência, dedicação e seriedade. A
solidariedade na defesa da autonomia do Sindicato e na defesa dos
direitos do sindicalizado é o fator a
destacar. Tudo feito na busca do
respeito à atividade do docente,
agente da implementação do direito
à Educação, à Saúde etc. Mas o
detalhe da aglutinação, da coerência e da defesa de princípios é razão
de satisfação.
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O senhor avalia que as principais metas e objetivos foram
alcançados ?
Foi feito tudo que era possível,
ou que soubemos fazer diante da
conjuntura e das limitações, mas
certamente há lacunas. A meta
maior foi manter a ADUFEPE fiel à
sua história e vocação de luta na
defesa do Docente e da Educação

de Julho/2008 têm experiência e
saberão o que fazer. Oxalá preservem a ADUFEPE como um nicho
sindical base do ANDES Sindicato
Nacional, mobilizador dos docentes e defensor dos seus direitos.
Autonomia e luta certamente são
sempre alvo de tentativa de frenagem e cooptação por parte do
poder.

“Autonomia e luta
certamente são sempre
alvo de tentativa de
frenagem e cooptação
por parte do poder.”

O senhor vai permanecer
atuando no movimento sindical ?
Quais os outros projetos que tem
pela frente ?
Estarei integrando a diretoria do
ANDES-Sindicato Nacional, como
2º Vice-Presidente da Regional
Nordeste 2 ( Pernambuco, Paraíba e
Rio Grande do Norte) para o biênio
2008-2010, eleita no pleito realizado em Abril último. Os projetos
sempre se vinculam com o principio, inclusive o da divulgação das
informações disponíveis, na
expectativa de estimular a mobilização, fator essencial de sobrevivência no processo democrático,
que precisa ser participativo.

Pública e Gratuita, referenciada aos
interesses do Povo e Nação
Brasileira, mantendo autonomia
em relação a governos. Diante da
globalização e neoliberalismo
esses princípios podem parecer
antiquados e superados, mas a
questão é que precisamos preservar
a qualidade de vida às futuras
gerações, o que não pode ser
alcançado com dispensa à qualidade e solidez do conhecimento, com
falta de investimentos e com
precarização da atividade do
docente.
Quais os desafios que a nova
gestão vai ter que enfrentar ?
Os colegas que assumem a partir

Gostaria de deixar um conselho ou uma opinião, mensagem
aos docentes e companheiros ?
Aprendi que cada docente é um
líder em si mesmo. Cada um se
sente como tal e sabe que o exercício da liderança respeitosa e
respeitada requer leitura e busca
para evitar os ludibrios e a meiaverdade, esta, muito pior do que a
mentira.
Uma mensagem de gratidão a
todos os colegas de diretoria,
funcionários e colaboradores da
ADUFEPE pelo muito que me
permitiram aprender e por tudo que
fizeram na manutenção da sua
autonomia e democracia. .

Publicação Oficial da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco.
Seção Sindical do ANDES-Sindicato Nacional

Presidente: Evenildo Bezerra de Melo (Geologia/CTG)
1º Vice-presidente: Emerson Azevedo de Araújo (Biofísica e Radiobiologia/CCB)
2º Vice-presidente: Daniel Alvares Rodrigues (Fund. Sócio-Filosóficos da Educ./CE)
1ª Secretária: Roberta Salazar Uchoa (Serviço Social/CCSA)
2º Secretário: Lurildo Cleano Ribeiro Saraiva (Medicina Clínica/CCS)
1º Tesoureiro: Edvaldo Rafael Leite (Aposentado - Engenharia Mecânica/CTG)
2º Tesoureiro: Marcelo Barreto Cavalcanti (Colégio de Aplicação/CE)
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Assessoria de Comunicação:
Jornalista: Georgia Alves DRT 2076
Fotografia, diagramação e arte: Wilton Pontes
Estagiários: Israel Leal e Gabriella Falcão
Tiragem: 2.300
Caixa Postal 7853 CEP 50740-970 Cid. Universitária - Recife-PE,
Tele/Fax: (081) 3271.1856 - 3271.0349 - Ramal UFPE: 8385
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Festa Junina ADUFEPEANA
A ADUFEPE realizou no ultimo dia 19/06 a Festa Junina. Os
associados aproveitam a festa no casa de recepção Rose
Beltrão, comidas típicas foram servidas em barraquinhas. O
som da festa ficou por conta do Forró Bom Clima.

Mutações:
Novas
Configurações
do Mundo
Até o dia 10 de julho de 2008,
acontece em Recife a itinerância
do ciclo de conferências
Mutações: Novas
Configurações Do Mundo, que
faz parte do programa Cultura E
Pensamento, de curadoria de
Adauto Novaes.
Cultura E Pensamento é um
programa nacional de incentivo
ao debate crítico. O seu
propósito é fortalecer espaços
públicos de reflexão e diálogo
em torno de temas relevantes da
agenda contemporânea.
As conferências serão realizadas
no Memorial de Medicina de
Pernambuco, na praça Octávio
de Freitas, 206, Derby.

A trágica impunidade política no Brasil
Daniel Rodrigues Aurélio
Esta é uma obra de combate. Em suas páginas, o
leitor encontrará uma defesa contundente do
Estado de Direito, da moralidade pública e do
espírito republicano. Do coronelismo ao
aparelhamento estatal, da corrupção sistêmica
aos protecionismos, todos os malefícios do
Estado brasileiro são examinados numa
perspectiva história e sociológica, num texto ágil
e sem meias palavras.
Editora Brasport, 132 p., R$ 28

Quadrinhos

Mais informações pelo telefone
(81) 3423-6539 e no site
www.cultura.gov.br/culturaepens
amento.

ADUFEPE produz o programa de
rádio Voz Docente. Semanalmente
um professor é escolhido para
comentar os assuntos de interesse
dos docentes. Visite nosso site
www.adufepe.com.br e escute o
programa.
Críticas, sugestões e dúvidas entre
em contato
conosco pelo e-mail:
ascom@adufepe.com.br ou
pelo telefone (81)3271-1856 /
3271.0349
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