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Pauta:  
1)  Informes e assuntos gerais;  2) 32º Congresso do Andes-SN: análise 
do Caderno de Textos e eleição de delegados e observadores;
3) Situação na EEFD;   4) Estacionamento do CT.

As reuniões do Conselho 
de Representantes 
são abertas a todos os 
professores sindicalizados.

Educação
Mais 
intervenção 
do que na 
ditadura
Num seminário 
internacional realizado 
na Praia Vermelha, o 
professor Roberto Leher 
disse que nem mesmo na 
ditadura houve ingerência 
tão grande sobre a 
prática dos professores. 
Página 6

Assembleia Geral
22 de fevereiro, sexta-feira – campus da Praia Vermelha

Reunião do Conselho de Representantes da Adufrj-SSind
segunda-feira 18 de fevereiro 18h
sala de Convivência da Escola de Serviço Social – campus da Praia Vermelha
Pauta:
1 – Informes e Assuntos Gerais
2 – 32º Congresso do Andes-SN;

a)    Análise do Caderno de Textos
b)    Delegados e observadores

(local preciso e horário ainda serão confirmados e informados pelas mídias da seção sindical)

Relator da 
ação contra 
Ebserh 
no STF já 
advogou para 
trabalhadores 
rurais e para a 
CUT. Página 7

PAINEL AdufRj

Nova lei
UFRJ republica 
edital de 
concurso
A universidade teve que 
voltar atrás e republicou 
edital de concurso para 
o preenchimento de 311 
vagas. Mas, agora, só há 
vagas para a classe de 
Auxiliar como estabelece 
a nova lei da carreira. 
Novos professores e 
os da carreira de EBTT 
serão os mais atingidos.
Página 3

Esses dois pontos estão 
indicados como centrais 
pelo Andes-SN no Caderno 
de Textos do 32º Congresso 
que se realiza entre os dias 
4 e 5 de março. A indicação 
do Sindicato Nacional 
foi referendada pela 
assembleia da Adufrj-SSind. 
Este congresso ganha uma 
atmosfera especial por 
ser o primeiro depois da 
vigorosa greve de 2012.

Carreira 
“Retrocesso
de 40 anos”
A afirmação é da pró-
reitora de Graduação da 
UFRJ, Angela Rocha, ao 
avaliar o impacto do novo 
plano de carreira docente 
sancionado pelo governo.
Página 3

Os riscos da 
Fundação de 
Previdência 
Complementar 
(Funpresp) para 
os servidores, 
segundo a 
professora Sara 
Granemann, 
que há 15 anos 
estuda o tema da 
Previdência
Página 8

Docentes da UFRJ 
lançam documento 
contra a mais 
séria ameaça de 
privatização da 
saúde enfrentada 
pela universidade: 
a assinatura de 
contrato com 
uma empresa 
para cuidar da 
gestão dos HUs. 
O assunto vai 
chegar ao Conselho 
Universitário.
Página 5

32º Congresso vai
destacar carreira e

condições de trabalho

Um manifesto contra a Ebserh
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Crimes ocorreram 
em Campos 
dos Goytacazes, 
norte do Rio

Kenzo Soares
Estagiário e Redação

“A gente está sentindo 
na pele que a moro-
sidade na Reforma 

Agrária mata”, afirmou o dirigen-
te nacional do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra 
no Rio de Janeiro, Marcelo Du-
rão. Em menos de duas semanas, 
dois militantes do MST foram 
assassinados em Campos dos 
Goytacazes, no norte do estado.

No último dia 6, Regina dos 
Santos Pinho foi encontrada 
morta dentro de sua casa, no as-
sentamento Zumbi dos Palmares. 
Onze dias antes, Cícero Guedes 
dos Santos havia sido executado 
com mais de dez tiros em uma 
estrada de terra que liga aquele 
município a São João da Barra. 

As investigações não esta-
beleceram, em princípio, ne-
nhuma relação entre os dois 
crimes. Porém, eles ocorrem 
em um contexto de acirramento 
do conflito fundiário na região, 
marcado pela demora do poder 
público em desapropriar terras 
já declaradas improdutivas pelo 
Instituto Nacional de Coloniza-
ção e Reforma Agrária (Incra).

Durão lembra que a mor-
te de Cícero ocorreu depois de 
o movimento ocupar a usina 
Cambahyba, um terreno com 
várias fazendas e uma tenebro-
sa história. Ainda em 2000, o 
local chegou a ser ocupado por 
cem famílias, mas foi palco de 
uma das mais violentas remo-
ções de sem terras no estado do 
Rio, apesar de decisão favorável 
do Incra aos assentados. A nova 
retomada das terras coordenada 
por Cícero foi motivada também 
pela confissão de um ex-dele-
gado: mais de dez militantes de 
esquerda foram assassinados e 
incinerados lá durante o período 
da ditadura, com a conivência 
dos donos da fazenda. 

Aos lEItorEs
A versão impressa do 
Jornal da Adufrj é en-
viada pelos Correios aos 
aposentados. Para os de-
mais professores, a publi-
cação fica disponível em 
locais espalhados pela 
UFRJ. Por dificuldades 
de distribuição, também 
recebem em casa os sin-
dicalizados ativos do polo 
de Xerém e do campus 
Macaé. A versão online 
pode ser lida no site www.
adufrj.org.br.  
Mas ao docente interes-
sado em receber o jornal 
em casa, basta escrever 
para
secretaria@adufrj.org.br.

19 de fevereiro
Seminário sobre 
Negociação Coletiva 
e direito de Greve
Brasília (DF)

20 de fevereiro 
Lançamento oficial 
da Campanha 
Salarial Unificada
Brasília (DF)

22 a 24 de fevereiro
Reunião da Coordenação 
Nacional da CSP-Conlutas
São Paulo (SP)

Agenda

Correções

Na página 2 da edição nº 
786, faltou registrar, na le-
genda da foto, que os estu-
dantes clicados eram da pró-
pria cidade de Santa Maria.

Na matéria da página 3, 
“campus” ficou sem itáli-
co, no título.

Na página 5, no qua-
dro “Licitação”: em Macaé 
não há um “polo”, mas um 
“campus” da UFRJ.

Na página 6, no subtítu-
lo, erro de concordância: 
“Próximo” (...), usina serviu 
(...)”. Certo:  “Próxima”.

No Painel Adufrj (página 
7),  na última nota, faltou o 
“r” em “(...)governo estadu-
al quer utilizar”.

Na página 8, erro de orto-
grafia no terceiro parágra-
fo: deveria sair “iminência”, 
em vez de “eminência” e 
erro de concordância no 
quarto parágrafo: “indefe-
riu o solicitação”;

Também na página 8, no 
quadro, houve um proble-
ma de digitação: “(...) deci-
diu pelo reconhecendo (...)”. 
Logo abaixo deste quadro, 
faltou crase em “(...) e de 
quem está à frente”.

Reforma agrária:
‘morosidade mata’
Dirigente do MST fala ao jornal da Adufrj sobre os recentes assassinatos de militantes

Suspeito não é do MST
Segundo a polícia civil, os 

assassinos de Cícero eram do 
próprio acampamento e manti-
nham ligação com o tráfico de 
drogas. O delegado responsável 
pelo caso, Geraldo Assed, afir-
ma que o principal suspeito pre-
so até o momento, José Renato 
Gomes, teria mandado pistolei-
ros executarem o sem terra para 
tomar seu lugar como liderança 
dos agricultores da região.

Marcelo Durão, apesar de 
valorizar a dedicação e rapidez 
da polícia na investigação, ne-
gou que o acusado fosse inte-
grante do movimento: “Ele par-
ticipou da ocupação, mas nunca 
foi militante, nunca participou 
das instâncias. E, por princípio 
do MST, a gente tem direção 
coletiva, não existe líder, não 
existe troca de líder”.

Na visão dos sem terra, os 
atos violentos são frutos do novo 
cenário de avanço do agronegó-
cio e de perda de força política 
do latifúndio: “Não existe re-
forma agrária e o agronegócio 

não ocupa todo o espaço. Quem 
está herdando o controle político 
desses territórios (improdutivos) 
são as forças opressoras que 
sempre agiram para os latifun-
diários diretamente na repressão 
aos trabalhadores”.

Para Durão, o aumento da 
violência no campo evidencia 
a falsidade da visão de que o 
agronegócio acaba com a ne-
cessidade da reforma agrária. 
“Ainda existe muita terra para 
ser desapropriada, improduti-
va, e só o MST ainda está com 
80 mil famílias acampadas. 
Gente que quer plantar e con-
tinuará na luta”. 

Enquanto isso, o movi-
mento reforça suas medi-
das de segurança e pre-
tende investigar até o fim 
a morte dos militantes, 
com o apoio de lutadores 
de todo o mundo: “Rece-
bemos mensagens de so-
lidariedade da Argentina, 
Chile, Bolívia, Nicarágua, 
Cuba, México, Venezuela, 
Espanha, EUA, Moçambi-
que, do mundo inteiro. A 
pressão internacional e 
nacional é fundamental 
para obtermos justiça”, fi-
nalizou Marcelo Durão.

Nas redes sociais, tam-
bém se multiplicam as cam-
panhas pelo fim da violên-
cia no campo. 

Movimento 
conta com apoio 
internacional

Durão. Dirigente do MST

Integrantes do MST protestam, dia 11 de fevereiro, em São Paulo, contra ameaça de 
despejo do assentamento Milton Santos, no interior daquele estado. Em todo o país, movimento 
sofre com a ação truculenta dos governos e do agronegócio, além da lentidão da Justiça

Marcelo Camargo/ABr
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Concursos para 
Titular são retirados 
do processo seletivo

Silvana Sá
silvana@adufrj.org.br

O Edital nº 312/2012, 
que previa, inicial-
mente, concurso para 

preenchimento de 316 vagas 
docentes em diversas classes 
foi republicado, no último dia 
7. Dessa vez, para 311 vagas, 
todas com ingresso no primei-
ro nível da classe de Auxiliar. 
Outras cinco no processo sele-
tivo original, destinadas a Titu-
lares, foram retiradas. A razão 
teria sido um pedido feito pelas 
Unidades: alegaram precisar de  
tempo para organizar um futu-
ro concurso de Titular Livre – 
nova nomenclatura da Lei das 
Carreiras (nº 12.772/12).

O diretor da Divisão de Re-
cursos Humanos da Pró-reito-
ria de Pessoal (PR-4), Jorge 
Freitas, informou que, até o dia 
6, nenhum candidato requereu 
a devolução dos valores pagos 
na inscrição ou a desistência do 
certame. Mas todos têm direito 
à devolução parcial da sua taxa 
de inscrição, caso tenham efe-
tuado pagamento para classes 
de Assistente ou Adjunto. Para 
isso, bastará preencher um for-
mulário constante na página 
eletrônica da PR-4 e seguir 
os procedimentos descritos no 
Edital 28, que complementa 
o 312. Os candidatos à classe 
de Titular deverão apresentar 
requerimento solicitando a de-
volução total da taxa.

As inscrições agora seguem 

Carreira DoCente

Só há vagas para Auxiliar
Edital da UFRJ foi republicado, dia 7, com 311 vagas para ingresso apenas no nível inicial da carreira

até às 23h59min do dia 8 de 
março e somente podem ser 
feitas pela página eletrônica da 
PR-4. O candidato terá até o 
dia 11 de março para entregar a 
documentação necessária e pa-
gar a taxa de inscrição. O novo 
cronograma também pode ser 
encontrado em: concursos.pr4.
ufrj.br.

Expectativas 
frustradas

Professora Adjunta da 
Faculdade de Educação da 
UFRJ, Mônica Pereira dos 
Santos prestaria concurso 
para a classe de Titular, mas 
foi surpreendida com a refor-
mulação do edital: “Eu me 
dei mal de duas maneiras com 
essa lei. Primeiro porque rece-
bi um balde de gelo na cabeça 

Agora vou demorar, 
no mínimo, 
11 anos para 
chegar a Titular, 
se não houver os 
naturais atrasos

“

“

Mônica Pereira
Professora Adjunta da 
Faculdade de Educação

Serão mais 
atingidos os novos 
professores e os da 
carreira de EBTT

A nota técnica do Ministério 
da Educação que orientou as 
universidades a reverem os pro-
cessos seletivos em andamento, 
inclusive na UFRJ, segue a Lei 
12.772/12 (Lei das Carreiras do 
Magistério Federal). Para o 1º 
vice-presidente do Andes-SN, 
Luiz Henrique Schuch, quem 
já está na carreira não sentirá, 
a princípio, grandes diferenças, 
uma vez que “a Lei consolida 
a desestruturação que já vinha 
sendo implantada nas duas últi-
mas décadas”.

De acordo com o dirigente, as 
principais diferenças serão sen-
tidas pelos docentes da carreira 
de EBTT e novos professores. 
No caso dos EBTT, o interstício 
em cada nível – que vinha sendo 
de 18 meses desde 2008 – volta 
a ser de 24 meses. Além disso, 
ainda está indefinido que tipo de 
“interferência a carreira sofrerá 
com o Reconhecimento de Sa-
beres e Competências”.

Já os novos professores te-
rão dificuldades ainda maiores 
para progredirem na carreira. 
Independentemente da titula-
ção apresentada, o novo do-
cente precisará permanecer por 
três anos em estágio probatório 
no primeiro nível de Auxiliar. 
Schuch lembra, ainda, um pon-
to delicado que precisa ser cui-
dadosamente trabalhado no mo-
vimento docente: a modificação 
das atividades compatíveis com 
o regime de dedicação exclu-
siva. “O caráter esporádico e 
a autonomia de cada IFE para 
regulamentar a possibilidade de 
atuação em projetos remunera-
dos são enfraquecidos, abrindo 
caminho para a descaracteriza-
ção do regime de trabalho sus-
tentáculo do projeto de univer-
sidade pública”.

Os problemas

Decepcionada. Mônica Pereira dos Santos prestaria concurso para a classe de Titular

os naturais atrasos”, disse.
A docente também criticou 

as barreiras impostas pelo go-
verno: “É uma coisa absurda, 
com essa estrutura colocada, 
termos ingresso só pela classe 
de Auxiliar. É muito frustrante 
o professor ter doutorado e fi-
car preso três anos sem conse-
guir progredir”, avaliou.

Para Mônica, a nova Lei 
das Carreiras representa um 
enorme prejuízo para a ca-
tegoria e para a educação de 
maneira geral: “Esse governo 
realmente não tem nenhuma 
noção do que é ser professor 
nesse país. O plano é muito 
ruim e o que o governo nos fez 
durante a greve foi um acinte, 
um desrespeito. Agora temos 
na mão um plano que não nos 
atende”, desabafou.

ao descobrir que o meu con-
curso foi cancelado. Segundo 
por conta da progressão. Não 
poderei fazer a transposição 
de níveis porque ainda não me 
encontro na classe de Associa-
da. Ou seja, agora vou demo-
rar, no mínimo, 11 anos para 
chegar a Titular, se não houver 

NotAs

Arquivo Adufrj-SSind

Durante uma reunião 
conjunta dos colegia-
dos acadêmicos CEG 

e CEPG, cuja pauta era a Co-
missão Temporária de Aloca-
ção de Vagas Docentes (Cotav), 
no último dia 6, foi debatida 
pelos conselheiros a preocupa-
ção com os futuros quadros. A 
pró-reitora de Graduação, An-
gela Rocha dos Santos, abriu 
o verbo contra a nova carreira. 
“Segundo a minha interpreta-
ção, a carreira como está agora 
fica desvinculada da titulação, 

porque só se pode entrar na uni-
versidade como Auxiliar, mas 
Auxiliar pode ser mestre, dou-
tor ou graduado”. 

Segundo o Conselho Nacional 
de Educação (CNE), explica a di-
rigente, não pode haver graduados 
ministrando aula para a gradua-
ção. Nessa situação, o curso cor-
re o risco de ser descredenciado. 
“Mas, no novo plano de carreira, 
a exigência mínima para entrar é o 
diploma de graduação. Esses pro-
fessores vão fazer o quê então na 
universidade?”, questiona.

“Faz parte da nossa autono-
mia que a gente possa exigir o 

título de doutor, inclusive para 
Auxiliar, mas a partir desse pla-
no, segundo consulta que fiz ao 
Ministério da Educação, se fi-
zermos isso, receberemos uma 
enxurrada de processos. Pelo 
perfil da UFRJ, concretizada 
essa situação de não podermos 
exigir titulação, será um re-
trocesso de mais de 40 anos a 
partir desse novo plano de car-
reira”, completou. No edital da 
universidade, publicado no dia 
seguinte ao qual a pró-reitora 
falou ao Jornal da Adufrj, não 

há exigência de titulação. Mas, 
para alguns setores, o candidato 
possuir doutorado ou mestrado 
consta como “perfil desejado”.

Reunião fica sem quórum
A reunião CEG/CEPG do dia 

6, que discutia os critérios da Co-
tav para a distribuição de vagas 
docentes (que constarão de outro 
edital ainda a ser publicado, com 
pouco mais de cem vagas), vi-
sando à reposição dentro do atual 
banco de professores-equivalen-
tes, terminou por falta de quórum.

Pró-reitora de Graduação critica nova carreira
Pelo perfil da UFRJ, 
concretizada essa situação 
de não podermos exigir 
titulação, será um retrocesso 
de mais de 40 anos

“

“

Angela Rocha
Pró-reitora de Graduação
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Indicações serão 
levadas para 
o Congresso 
do Andes-SN, 
em março

“Defesa do caráter 
público da educa-
ção, condições de 

trabalho, salário e carreira para 
os docentes, ampliando a orga-
nização da categoria no Andes-
Sindicato Nacional e a unidade 
classista dos trabalhadores”. 
Essa formulação da diretoria 
nacional do Andes-SN, que 
consta do Caderno de Textos 
do 32º Congresso da categoria 
como “centralidade da luta” 
para o próximo período, foi 
aprovada, sem modificações, 
na Assembleia Geral (AG) da 
Adufrj-SSind, realizada no úl-
timo dia 5, no auditório do CT. 

A AG também deliberou 
outras indicações para o con-
gresso, que ocorre entre 4 e 9 
de março na própria universi-
dade (as plenárias vão aconte-
cer no Auditório Roxinho, do 
CCMN).

Uma nova Assembleia está 
marcada para 22 de fevereiro 
(em local a confirmar) para 
finalização do debate pré-
congressual e tratamento das 
pautas não contempladas na 
reunião: situação da Escola de 
Educação Física e Desportos 
(EEFD) e estacionamentos da 
UFRJ.

Uma reunião extraordiná-
ria do Conselho de Represen-
tantes (CR) também foi con-
vocada para 18 de fevereiro, 
às 18h, na sala de convivência 
da Escola de Serviço Social 
(uma anterior, marcada para 
7 de fevereiro, não ocorreu). 
Espera-se, para este encontro 
do CR, a conclusão dos enca-
minhamentos definidos pela 
AG, entre eles um texto da 
Adufrj-SSind sobre conjuntu-
ra. Nessa análise, serão prio-
rizados os temas “América 
Latina” e o “mundo pós-crise 
de 2008”.

Outro texto, já aprovado, 
diz respeito ao Plano Nacional 
de Educação (PNE). Encami-
nhado a partir de reunião da 
Faculdade de Educação, busca 
garantir o destino integral dos 

32º coNGrEsso Do ANDEs-sN

10% do PIB para a Educação 
Pública, diferentemente do 
que foi aprovado pelo governo 
no Congresso Nacional (leia 
mais na página 5).

Como calendário de mobi-
lização, a assembleia indicou, 
para 2013, a realização de um 
encontro que atualize o debate 
sobre Educação no Brasil jun-
to a movimentos relacionados 
ao tema. Também é proposta 
a organização do debate sobre 
um Plano Nacional para Ciên-
cia e Tecnologia, nos mesmos 
moldes do “Plano Nacional de 
Educação: proposta da socie-
dade brasileira”.

Os professores deliberaram 
ainda sobre temas gerais da po-
lítica nacional, como meio am-
biente. E rejeitaram o retorno 
da filiação à Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), enca-
minhado por alguns docentes, 

ainda no Caderno de Textos 
do congresso do Andes-SN – 
documento que orienta as dis-
cussões na base da categoria e 
guiará os trabalhos dentro do 
Congresso do Andes-SN.

Diagnóstico para ação
A primeira etapa de discus-

são preparatória para o Con-
gresso venceu cinco dos seis 
temas encontrados no Caderno 
de Textos: Movimento Docen-
te e Conjuntura; Centralida-
de da Luta; Políticas Sociais 
(Política Educacional, Gerais 
e Direitos e Organização dos 
Trabalhadores) e Questões 
Organizativas e Financeiras. 
Parte do Plano de Lutas Geral, 
Educação, Direitos e Organi-
zação dos Trabalhadores e os 
planos dos setores (federais, 
estaduais e privadas) ficaram 
para a próxima AG, dia 22. 

Ebserh
A Assembleia Geral aprovou 

ainda um manifesto contra a 
celebração de contrato entre a 
UFRJ e a Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (Eb-
serh). A carta (na íntegra, na pá-
gina ao lado) irá subsidiar um 
abaixo-assinado. O resultado 
será apresentado a uma futura 
sessão do Conselho Universitá-
rio que venha a discutir o tema. 
Existe a expectativa que essa 
reunião ocorra logo depois do 
recesso do colegiado. 

Luta por carreira e condições 
de trabalho deve continuar
Assembleia da Adufrj-SSind, no último dia 5, indica qual deve ser o foco do movimento docente para 2013

Os diretores Luis Acosta (à esq.), Mauro Iasi e José Henrique Sanglard conduziram a AG no auditório do CT, dia 5

Vitórias e derrotas mar-
caram o ano de 2012. As 
negociações sobre a car-
reira docente defendida 
pelo Andes-SN e a greve 
de mais de 100 dias resul-
taram em uma série de atos 
e mobilizações que, mesmo 
diante da truculência do go-
verno federal, proporciona-
ram momentos de intenso 
crescimento político.

O resgate de antigos 
militantes e o vigor dos 
jovens professores que in-
gressaram no movimento 
docente demonstraram a 
força que o Sindicato pos-
sui nacionalmente. Basta 
lembrar das assembleias 
com massiva participação 
da categoria. Além daque-
las que aprovaram enca-
minhamentos contrários 
aos do pseudo “sindicato” 
(leia-se Proifes) ao qual 
estavam filiadas. 

A greve suscitou, ain-
da, um forte debate sobre 
educação. Foi possível 
distinguir com clareza que 
o modelo defendido pelo 
Sindicato Nacional em 
nada se assemelha aquele 
apresentado pelo governo 
federal. Modelo este evi-
denciado pela estrutura 

de carreira que o governo 
impôs à categoria e por 
diversos exemplos de que 
a educação pública não é, 
definitivamente, prioridade 
na política nacional.

Tudo isso será avalia-
do no 32º Congresso, que 
acontece entre 4 e 9 de 
março, na Cidade Univer-
sitária da UFRJ. O encon-
tro nacional dos professo-
res traçará estratégias de 
ação para todo o ano de 
2013, bem como definirá 
políticas no campo da edu-
cação, dos direitos e de 
organização dos trabalha-
dores.

O evento também será 
um espaço de fortaleci-
mento do Andes-SN e de 
suas seções sindicais, de 
aprofundamento políti-
co e de debate em torno 
da unidade da categoria 
docente. Planos de lutas 
gerais e dos setores (fe-
deral, estadual, munici-
pal e particular) também 
serão elaborados neste 
congresso que, de acor-
do com a 1ª Secretária do 
Andes-SN, Marina Barbo-
sa, tem tudo para ser um 
dos mais concorridos dos 
últimos anos.

Congresso será estratégico
Como calendário 
de mobilização, 
a assembleia 
indicou, 
para 2013, a 
realização de 
um encontro 
que atualize o 
debate sobre 
Educação no 
Brasil atual junto 
a movimentos 
relacionados 
ao tema

Elisa Monteiro
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Arquivo Adufrj-SSind/Marco Fernandes

MovIMENto DocENtE

Manifesto contra a Ebserh
Também é 
votado texto pela 
reorganização 
dos trabalhadores 
da Educação

Na Assembleia Geral 
da Adufrj-SSind do 
último dia 5, dois 

textos foram aprovados para 
subsidiar as lutas do próxi-
mo período. Um deles foi o 
manifesto em que o movi-
mento docente reitera seus 
argumentos contra a celebra-
ção de um contrato entre e a 
UFRJ e a Empresa Brasilei-
ra de Serviços Hospitalares 
(Ebserh).

A segunda contribuição, 
voltada para a realização do 
32º Congresso do Andes-
SN, faz uma análise das lu-
tas no campo da Educação, 
nos últimos anos. E propõe 
a realização de um encontro 
nacional de trabalhadores e 
estudantes, reunindo sindica-
tos, movimentos sociais, mo-
vimento estudantil e entida-
des acadêmicas e científicas. 

Momentos decisivos 
chegam à UFRJ. De-
pois de uma ano de 

incertezas, negociações que 
envolveram poucos, poucos 
esclarecimentos e muita luta 
dos três segmentos da univer-
sidade e de suas entidades re-
presentativas, parece chegar 
o momento no qual a reitoria 
levará ao Conselho Universi-
tário a votação do contrato de 
alguns hospitais com a Ebserh.

Nós, docentes da UFRJ, 
congregados na Adufrj-SSind 
e no Andes - Sindicato Nacio-
nal reiteramos nossa posição 
contrária a esse contrato pelos 
seguintes motivos:

• Sua constitucionalidade é 
questionável. O procurador-
geral da República, Roberto 
Gurgel, entrou com Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade 
contra a Ebserh no Supremo 
Tribunal Federal. Cria-se com 
isso a instabilidade da sua pró-
pria existência.

• Fere a autonomia universi-
tária pela delegação de patri-
mônio e gestão dos hospitais 
a uma empresa. O princípio de 
gestão democrática é alienado, 
pois o principal cargo executi-
vo será indicado pelo MEC em 
conjunto com o Reitor. Não há 
controle social segundo prin-
cípios do SUS, com paridade 

Por um encontro nacional sindical, estudantil e de 
movimentos sociais em prol da educação pública

Não precisamos de Ebserh para nos gerenciar

e participação social. Não há 
transparência, até hoje não se 
sabe o resultado do diagnósti-
co feito pela Ebserh na UFRJ.

• A empresa instituirá um 
plano de negócios com o nos-
so patrimônio: poderá alugar 
salas, fazer contratos com ins-
tituições privadas, aplicar no 
mercado financeiro e consti-
tuir sociedades empresariais, 
financiar pesquisas e fazer 
acordo nacionais e internacio-
nais sem aprovação necessária 
pelas instâncias acadêmicas 
da Universidade. Gerenciará a 
admissão e alta de acordo com 
seus interesses empresariais e 
não as necessidades de ensino, 

pesquisa e saúde da população.

• A gestão de recursos humanos 
é controversa. Escolherá os fun-
cionários RJU que lhe aprouver, 
aplicará critérios de produtivi-
dade como o fazem as empresas 
lucrativas: autoritários, inflexíveis 
e não subordinados à qualidade e 
equidade da atenção à saúde. 

Há que se melhorar a efici-
ência e efetividade de nossos 
hospitais universitários. A ges-
tão democrática e o controle 
social ainda estão longe de se-
rem um princípio do cotidiano. 
Entretanto, consideramos que a 
comunidade universitária pode 
e deve tomar a si essa tarefa 
cabendo ao MEC e ao MPOG 

dotar a Universidade de auto-
rização para concurso RJU e 
recursos financeiros adequados 
para fazer valer a autonomia.

Pelo imediato cancelamen-
to das tratativas referentes 
ao contrato com a Ebserh;

Pelo aperfeiçoamento da 
gestão dos HUs dentro dos 
princípios da administração 
pública autárquica;

Pelo concurso RJU para 
adequado funcionamento e 
substituição da mão de obra 
terceirizada;

Pelo aperfeiçoamento dos 
mecanismos de controle social 
e gestão democrática dos HUs.

AG da Adufrj-SSind aprova documento contra a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) 

O objetivo deste possí-
vel evento (já existe a su-
gestão que ocorra em agos-
to ou setembro deste ano) 
seria promover um estudo 
da correlação de forças no 
setor, identificar as iniciati-
vas contrarreformistas mais 
importantes e seus sujeitos e 
o estado de organização dos 
trabalhadores. Em seguida, 
elaborar diagnósticos, táticas 
e estratégias de luta. Antes, 
provavelmente em junho ou 
julho, haveria, ainda, um en-
contro unificado entre repre-
sentantes do Andes-SN, da 
Fasubra e do Sinasefe.

O documento foi transcrito, 
a seguir, apenas em seu trecho 
como texto-resolução para o 
congresso do Sindicato Na-
cional. A íntegra pode ser lida 
em http://migre.me/dfhd3.

Provavelmente 
em junho ou 
julho, haveria, 
ainda, um 
encontro 
unificado entre 
representantes 
do Andes-SN, 
da Fasubra e 
do Sinasefe

Em 3 de outubro de 2012, foi promovido um Dia Nacional de Luta contra a empresa

orGANIzAr A lUtA

(...)

TR – Um novo ponto de 
partida para as lutas em 
prol da educação pública. 

Em articulação prévia com 
as entidades nomeadas a 
seguir, realizar um encontro 
unificado Andes-SN, Fasu-
bra, Sinasefe, objetivando 
elaborar balanços, diagnós-
ticos, táticas e estratégias 
articuladas de luta e uma 
metodologia de discussão de 
propostas dos trabalhadores 
para a educação federal (ju-
nho/julho 13).

O Andes-SN, Conlutas, 
Fasubra, Sinasefe, articula-
dos com entidades que vêm 
construindo as lutas em prol 
dos 10% do PIB para a edu-
cação pública, os sindicatos 
irmanados pelas lutas, os 
movimentos sociais e estu-
dantis, elaborarão uma con-
vocatória para:

1. Realizar um encontro 
nacional de trabalhadores e 
estudantes, reunindo sindica-
tos, movimentos sociais, mo-
vimento estudantil e entida-
des acadêmicas e científicas 
que subscrevam a convoca-

tória (a ser elaborada pelos 
convocantes), objetivando: 
a) um diagnóstico comum 
da correlação de forças nas 
lutas educacionais, identifi-
cando as iniciativas contra 
reformistas mais importantes 
e seus sujeitos e o estado 
de organização das lutas dos 
trabalhadores; b) elaborar 
diagnósticos, táticas e estra-
tégias de luta, enfatizando 
aspectos organizativos, e c) 
construir uma metodologia de 
discussão de propostas edu-
cacionais dos trabalhadores, 
abrangendo o conjunto da 

educação brasileira (envol-
vendo um cronograma de en-
contros temáticos e regionais 
no período setembro 2013 
- maio 2014). Proposta de pe-
ríodo: agosto/setembro 2013.

2. Promover encontro 
nacional objetivando siste-
matizar uma agenda para 
a educação da classe tra-
balhadora em junho 2014, 
contando com convidados 
internacionais, especialmen-
te latino-americanos, obje-
tivando fortalecer as lutas 
internacionalistas em prol da 
educação pública. 
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Palestra ocorreu 
em seminário 
internacional no 
último dia 7

Elisa Monteiro
elisamonteiro@adufrj.org.br

Na avaliação de Roberto 
Leher, Titular da Fa-
culdade de Educação 

da UFRJ, a escola pública bra-
sileira passa por um momento 
de grande ingerência por parte 
do MEC: “Nem mesmo na di-
tadura houve uma intervenção 
institucional tão forte sobre a 
prática dos professores”, disse, 
durante seminário realizado no 
auditório anexo do CFCH, no 
dia 7 de fevereiro.  O evento, 
internacional, tinha como tema 
“La escuela que queremos y 
la que nos imponen”, e contou 
com a presença do jornalista 
espanhol Jaume Carbonell, di-
retor da revista Cuadernos de 
Pedagogía daquele país.

O pior, segundo Leher, é 
que o conteúdo programático 
nas escolas nacionais cada vez 
mais reflete um projeto para 
Educação formulado em Parce-
rias Público-Privadas nas quais 
grandes setores empresariais, 
em especial bancos, exercem 
sua influência. Um exemplo, 
de acordo com o palestrante, 
está no movimento “Todos Pela 
Educação” (criado em 2006).

Leher observa que, no campo 
ideológico, estes setores conso-
lidam a noção equivocada de 
que o problema da universaliza-
ção do ensino básico no Brasil 
está resolvido. Por outro lado, 
propagam a ideia de que a crise 
educacional de rede pública não 
está na falta de recursos, mas na 
má gestão e na incompetência 
dos servidores. A solução viria 
do controle externo às escolas 
sob os moldes da “eficiência” 
e do “cumprimento de metas”. 

Neste contexto, o sistema de 
avaliação deixa de ser um ins-
trumento da prática pedagógica 
nas instituições para cumprir 
um papel fiscalizador externo 
de desempenho. “O argumento 
está na necessidade de mensu-
rar, medir, classificar de ma-
neira ‘objetiva’ os resultados 
escolares”, explica Leher. E 
ganham destaque indicadores 
de qualidade como o Índice de 
Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb), criado em 2007. 
Na prática, segundo Leher, 
“cada escola deve atingir um 

índice para que o professor re-
ceba uma compensação sala-
rial” e “quem fica fora fica sem 
recurso”, analisou. 

Além disso, para Leher, o 
atual sistema cria um controle 
desproporcional sobre o traba-
lho em sala de aula: “Hoje o 
sistema de avaliação pode iden-
tificar cada professor que não 
cumpre metas do Ideb”, disse. 
Um dos objetivos principais se-
ria “manter o fluxo da escola”, 
evitando a permanência e atraso 
dos alunos nas séries.

O educador sublinha tam-
bém que os livros didáticos são 
gradualmente substituídos por 
apostilas, elaboradas e vendi-
das pelos setores empresariais 
presentes nas PPP da Educa-
ção, como a Fundação Roberto 
Marinho, Fundação Itaú So-
cial e demais. “Isso representa 
uma mudança brutal da sala de 
aula”, disse. 

Para Leher, há também um 
esvaziamento do conceito de 
ensino e do papel do professor 
como intelectual organizador 
da cultura: “Quando o foco não 
está mais no ensino e aprendi-
zado, o professor não é mais 
necessário. Essa nova figura 
pode ser um tutor, um facili-
tador, um bolsista que aplique 
as apostilas, um programa gra-
vado. É um ensino delivery”, 
ironizou. Além da desvaloriza-
ção salarial, Leher chamou a 
atenção para a falta de tempo 
entre os professores para estudo 

e preparo das aulas. Também 
pontuou a pouca perspectiva de 
desenvolvimento profissional e 
carreira. 

Roberto Leher destacou ain-
da que, no Brasil, os movimen-

tos sociais e sindicatos ligados 
à Educação cumprem um papel 
importante na apresentação de 
propostas alternativas frente 
ao modelo empresarial: “Voltar 
a discutir o público é decisivo 

EDUcAção EM pErIGo

Ingerência nunca antes vista 
em toda a história do Brasil
Titular da Faculdade de Educação analisa a influência do governo e de setores empresariais nas escolas

“Uma escola que ensi-
ne a ler não apenas frases, 
mas imagens. Uma escola 
que desenvolva linguagens 
diferentes” foi parte do que 
Jaume Carbonell, jornalista 
espanhol e editor do Cader-
no de Pedagogia, defendeu, 
no seminário internacional 
do dia 7, para atualização 
curricular no ensino básico.

Jaume destacou a valo-
rização das competências 
frente ao modelo educativo 
tradicional, baseado na me-
morização e reprodução acrí-
tica de conteúdos. Em sua 
avaliação, a escola mantém-
se distante da realidade dos 

estudantes. “É necessário 
uma pedagogia mais política 
e uma política mais pedagó-
gica”, defendeu. 

Segundo ele, para mui-
to educadores na Europa, a 
“escola que queremos” le-
varia em consideração, ao 
menos, algumas linhas mes-
tras. A primeira é a noção de 
inteligências múltiplas (cog-
nitivas e sociais): “Também 
há que educar as emoções”, 
argumentou. “A escola que 
queremos é radicalmente an-
tagônica à tradicional que re-
sume a mente à reprodução 
e reprime os sentimentos”, 
completou Jaume.

Educador espanhol aponta alternativas

para nós”, disse o professor.

Na Europa, cresce 
a privatização

Jaume Carbonell apresentou 
um quadro igualmente difícil 
para a conjuntura europeia.  A 
privatização do sistema de en-
sino na Espanha e em países 
próximos ganhou fôlego nos 
últimos anos. “Há uma tendên-
cia de se reforçar privilégios 
privados”, avalia. Na visão de 
Jaume, enquanto a formação 
de ponta é deslocada para um 
sistema privado “paralelo à es-
cola”, como cursos e viagens, a 
escola pública sofre sucessivos 
cortes orçamentários. O pró-
ximo passo, relata, é a apro-
vação da Lei Educativa, uma 
nova legislação que, segundo 
Jaume, impulsiona a reforma 
neoliberal da última década 
com drástico corte de investi-
mentos, aumento da relação de 
alunos por salas de aula (de 25 
para cerca de 30), redução do 
atendimento de serviços como 
bibliotecas e laboratórios e eli-
minação de postos de trabalho 
nas funções complementares 
(como orientação pedagógica, 
psicólogos, inspetores e afins). 
“Um golpe sobre a educação 
da classe trabalhadora”, sinte-
tiza. Para Jaume, o resultado 
será um retrocesso no campo 
democrático: “Aqueles que en-
contram mais dificuldade (físi-
cas ou econômicas), claro, são 
os mais prejudicados”, critica.

A educação atende, 
a bem da verdade, 
a uma agenda 
apresentada por 
setores empresariais 
muito influentes

“

“

Roberto Leher
Faculdade de Educação

Marco Fernandes

No seminário, realizado em auditório do CFCH, foram apresentados os problemas do setor educacional, no Brasil e na Europa
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Vida de Professor diego Novaes

Obama e o genocídio

Painel aDufrj DA REDAÇÃO 

Isto é Brasil!! 1
“Hoje, a dívida está consu-
mindo R$ 2,3 bilhões por dia. 
É isso que explica: o Brasil 
é a sexta potência mundial 
hoje, e ano passado a ONU 
nos classificou em 84º lugar 
no índice de desenvolvimen-
to humano”.
Maria Lucia Fattorelli, so-
bre o brutal endividamento 
do Estado brasileiro, que 
transfere para uma minoria 
de rentistas (bancos, inves-
tidores, famílias...) o equiva-
lente a 45% do orçamento da 
União.

O ministro do STF, Dias 
Toffoli, foi consultor jurí-
dico da CUT na década de 
1990 – tratava dos assun-
tos relacionados aos traba-
lhadores rurais. Tem mais 
no currículo: advogou para 
o PT durante três cam-
panhas presidenciais de 
Lula (inclusive a de 2002, 
quando o ex-metalúrgico 
chegou ao poder). Toffoli 
é o relator da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade 
(subscrita, inclusive, pelo 
Andes-SN) contra a cria-
ção da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares 
(Ebserh) – que leva a lógi-
ca dos negócios privados 
para dentro dos hospitais 
universitários. Toffoli re-
cebeu em audiência (30 
minutos protocolares), na 
quarta-feira de cinzas, inte-
grantes da Frente Nacional 
Contra a Privatização da 

Saúde. Ao ministro, foi en-
tregue um abaixo assinado 
com cinco mil assinaturas 
e o manifesto subscrito por 
240 entidades, além das 
Moções, Resolução e Re-
comendação do Conselho 
Nacional de Saúde e de 
outras entidades contra a 
empresa. O ministro disse 
que iria adotar um “pro-
cedimento abreviado” em 
relação à ação de inconsti-
tucionalidade.

A diretora da Adufrj-
SSind, Fátima Siliansky, 
que esteve na audiência 
representando o Fórum 
de Saúde do Rio, disse que 
a sociedade espera celeri-
dade no processo e que a 
inconstitucionalidade seja 
acatada. “Vivemos uma 
insegurança jurídica que 
prejudica toda a comuni-
dade universitária”, disse.

Relatórios da Agência de 
Jornalismo Investigativo 
Britânica (BIJ, na sigla em 
inglês) mostram que “no 
mínimo 2.629 pessoas 
foram mortas até agora 
por ataques de drones da 
CIA no Paquistão”. Apesar 

O relator

disso, o presidente 
Barack Obama decidiu 
indicar John Brennan, um 
defensor dos drones e 
das técnicas de tortura, 
para o comando da 
agência de inteligência. 
(Carta Maior)

Na USP
É só recrudescerem proble-
mas de segurança no Fundão 
que logo surgem arautos das 
soluções mais belicistas e te-
merárias – como, por exem-
plo, implantar unidade da PM 
na Cidade Universitária.
Não se pensa, como seria 
o mais sensato, em realizar 
concursos para aumentar o 
quadro de vigilância próprio 
da instituição.

Estudantes que participaram 
da ocupação do prédio da rei-
toria da Universidade de São 
Paulo em novembro de 2011 
estão sendo acusados, entre 
outras coisas, por formação 
de quadrilha. O Ministério 
Público oficializou, no dia 5, 
denúncia contra 72 estudan-
tes da USP que protestavam 
contra a presença da Polícia 
Militar dentro do campus da 
universidade.

Na UFRJ

Vapt vupt
A reunião entre o Andes-SN 
e representantes da Secretaria 
de Ensino Superior do Mi-
nistério da Educação (SeSu/
MEC) marcada para a tarde da 
quinta-feira, 7, foi abreviada 
devido à agenda do secretário 
da SeSu, Amaro Lins, que se 
ausentou durante o encontro.  
Durou menos de 30 minutos. 
Próxima reunião foi marcada 
para este dia 21.

Isto é Brasil!! 2
O privilégio na destinação de 
recursos para a dívida públi-
ca em 2013 atinge cifras im-
pressionantes. Enquanto os 
jornais noticiam a não vota-
ção do orçamento para 2013, 
o governo federal já desti-
nou dois terços dos recursos 
gastos em 2013 para juros 
e amortizações da dívida. 
Conforme mostra o Dividô-
metro da Auditoria Cidadã, 
apenas nos primeiros 35 dias 
de 2013 já foram gastos nada 
menos que R$ 145 bilhões 
com juros e amortizações da 
dívida, valor este equivalen-
te ao dobro dos recursos fe-
derais previstos para educa-
ção em todo o ano de 2013.

Empossada na última sema-
na, Soraya Smaili é a primei-
ra reitora mulher da Univer-
sidade Federal de São Paulo 
(Unifesp). 

A dirigente criticou a falta 
de planejamento por parte do 
Governo Federal na expan-
são das Instituições Federais 
de Ensino.

Primeira mulher
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Toffoli.
O peso da 
relatoria
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sara Granemann/professora da escola de serviço social da UFrJ

Nova opção é risco para 
novos e antigos servidores

Qual a diferença entre a 
previdência social e a previ-
dência complementar?

A previdência pública – 
aquela que adjetivamos por 
social – possui dois regimes: o 
geral e o dos servidores (deno-
minado próprio). Em ambos, 
o princípio é o da repartição: 
todo mundo contribui e aque-
les que alcançam seus direitos 
passam a receber suas aposen-
tadorias. É um princípio soli-
dário, pois ocorre entre gera-
ções. O regime geral funciona 
com a mesma lógica, embora 
mais abrangente. Dentro do 
mesmo sistema previdenciário, 
estão diversas categorias. Na 
proteção à velhice ou contra a 
doença.

O outro princípio, exata-
mente o oposto, é o da capitali-
zação. Nele, as aposentadorias 
devem ser geridas como um 
investimento, como uma apli-
cação no mercado de capitais. 
Cada um tem sua conta em 
separado dos demais trabalha-
dores e suas aposentadorias e 
pensões dependem do sucesso 
ou fracasso dos investimentos 
ao longo do período de contri-
buição do trabalhador. Confor-
me a lei aprovada, na Funpresp 
o plano será estruturado na 
forma de contribuição defi-
nida. Eu sei quanto pago, por 
isto contribuição definida, não 
sei quanto receberei no futuro. 
Aqui, cabe salientar: esta for-
ma “previdência” só é assim 
denominada para atrair traba-
lhadores porque, de fato, ela 
não opera como previdência, 
mas como um investimento.

Investir na previdência 
complementar pode ser bom 
negócio?

Aos que podem fascinar-se 
com o fato de sua aposentado-
ria tornar-se um investimento, 
lembramos sempre que o mer-
cado de capitais quebra. Os 
fundos de pensão, do Brasil e 
em muitos países do mundo, 
com essa grande crise que se 
abre em 2007, 2008, perde-
ram muito dinheiro. Muitos 
deles quebraram. Por isso, as 
aposentadorias serão menores 
(que as previstas) ou não serão 
pagas. 

Outro problema é que os 
fundos de pensão, por suas 
aplicações em títulos públicos, 
pressionam os Estados para a 
manutenção, ou para eleva-

ção, das altas taxas de juros, 
em prejuízo da maior parte 
dos trabalhadores. Por óbvio, 
não são os fundos de pensão 
os únicos detentores dos títu-
los públicos, mas na época de 
sua aprovação, em 2003, quan-
do da mudança da previdência 
dos servidores públicos pelo 
governo de Luis Inácio Lula da 
Silva, havia a expectativa de 
que este fundo dos servidores 
brasileiros se tornasse o maior 
das Américas no curto prazo 
de dez anos. 

Os novos servidores se-
rão obrigados a aderir?

Não, a lei não pode obrigar 
a adesão. Seria o mesmo que, a 
partir de hoje, obrigar aos ser-
vidores a comprarem títulos na 
Bolsa de Valores. Todavia, se 
os servidores não podem ser 
obrigados, podem ser cons-
trangidos, seduzidos, induzidos 
para que ingressem no fundo de 
pensão. Acompanho sistemati-
camente a mídia e os projetos 
de lei no Congresso Nacional 
e nas Assembleias Legislativas 
de todos os estados da Fede-
ração como material para os 
estudos que desenvolvo em 
nossa universidade e, lamen-
tavelmente, comprovo como a 
“máquina” do convencimento 

para a compra desta mercadoria 
opera no sentido de construir 
adesões pela inevitabilidade. 
Na minha compreensão, teó-
rica e política, a Funpresp não 
é uma boa saída para os traba-
lhadores. Caso a Funpresp-Exe 
venha a enfrentar dificuldades, 
algum dia, o Estado brasileiro 
não está obrigado a assumi-lo. 
Não há nenhuma cláusula ga-
rantidora destas aposentadorias 
em caso de quebra do fundo e 
parece-me lógico – do ponto de 
vista da mercadoria – que não 
haja, dado ser ela uma escolha 
de investidor. 

Mas as novas regras pas-
saram a valer para quem in-
gressou no serviço público 
desde 4 de fevereiro?

Uma das leituras – não de-
finitiva porque ainda carece 
aprofundar a análise de muitos 
documentos e textos legais – 
compreende que poderíamos 
ter, ainda, 180 dias para o fun-
cionamento da Funpresp-Exe. 
Se isso for confirmado, tere-
mos uma margem para “brigar” 
para que os novos ingressantes 
na universidade e no serviço 
público tenham as regras de 
aposentadoria anteriores à ins-
talação da Funpresp. Claro que 
todas estas implicações devem 

ser avaliadas com rigor por-
que, com frequência cada vez 
maior, Justiça e lei não têm 
operado na mesma direção. 

Há implicações para apo-
sentados, pensionistas e 
servidores da ativa?

Só se aderirem! Dentre es-
tas três condições não existe, 
absolutamente, motivo para a 
adesão, pois uns e outros já 
estão com aposentadorias (e 
pensões) garantidas. Todavia, 
as medidas já mencionadas – 
constrangimento, indução à 
má escolha, desinformação – 
suponho, serão amplamente 
mobilizadas. De minha parte, 
penso ser muito importante 
frisar: os que já são servidores, 
com direito à aposentadoria 
nos termos atuais, se aderirem 
ao fundo, perdem esse direito. 
Assim, com toda a inseguran-
ça de uma aposentadoria sub-
metida aos volteios dos mer-
cados financeiros, diria que o 
risco é até maior para quem 
já está no serviço público e 
que opte por esta “nova forma 
previdenciária”. Sua adesão 
implicará uma significativa e 
irreversível mudança na regra 
da aposentadoria. Para pior! E 
isto, do meu ponto de vista, é 
muito dramático.

batePronto/fundação de Previdência Complementar
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Não, a lei não pode 
obrigar a adesão. Seria 
o mesmo que, a partir 
de hoje, obrigar aos 
servidores a comprarem 
títulos na Bolsa de 
Valores. Todavia, se os 
servidores não podem 
ser obrigados, podem 
ser constrangidos, 
seduzidos, induzidos 
para que ingressem 
no fundo de pensão.

Na minha compreensão, 
teórica e política, a 
Funpresp não é uma 
boa saída para os 
trabalhadores
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