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Entrevista: Sara Granemann, 
professora UFRJ, explica 
porque a campanha 
“Diga não ao Funpresp”, 
promovida pelo ANDES-SN, 
incomoda tanto o governo 
e detalha os instrumentos 
utilizados para pressionar 
adesão dos servidores 
ao fundo de pensão do 
Executivo   12 e 13

Cerceamento à liberdade cresce, tanto nas 
ruas quanto no ambiente acadêmico, a 

partir de instrumentos de repressão utilizados 

pelos governos para oprimir a organização dos 
trabalhadores e dos movimentos que se opõem 
às suas políticas  8 a 11

O Estado que cala
Salários dos docentes das 
IFE já perdem da inflação, 
segundo estudo do Dieese, 
ao mesmo tempo em 
que encolhe a folha de 
pagamento dos servidores 
públicos   6 e 7
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Editorial

Há mais de cinquenta anos, 
logo após a 2ª Guerra Mun-
dial, em plena Guerra Fria, o 
mundo implorava pela paz. 

Nas colônias do Império Francês, na 
Ásia e na África explodiam as guerras 
de libertação contra o secular domínio 
colonial, que era nada menos que o 
espaço da alta exploração capitalista.

O movimento em curso se expressava 
contra as inúmeras mortes e o sangue 
vertido de tantos inocentes de todas as 
idades no mundo inteiro. Esse sentimen-
to de dor e náusea denunciava as guer-
ras inacabáveis, o clamor e esperança 
por um novo mundo. No Cinema, arte 
cênica que melhor expressou o senti-
mento de todas as camadas sociais nes-
se período foram lançadas obras ines-
quecíveis que retratam o período como 
as películas do neo-realismo italiano 
de pós-guerra e do vigoroso cinema 
francês de denúncia, de que é exemplo 
o filme “Os Heróis estão Fatigados” de 
Yves Ciampi, lançado 
em 1955.

De lá para cá, a 
Europa Ocidental se 
reconstruiu à sombra 
do capitalismo. Mais 
adiante, a União Sovi-
ética desmoronou e o 
mundo viu o neolibe-
ralismo se impor, com 
os princípios do indi-
vidualismo e da des-
regulação do Estado, 
este substituído pelas 
regras de mercado, 
não sem o apoio desse 
mesmo Estado para 
sustentá-lo na divisão 
dos prejuízos.

Enquanto isto, a 
exploração continuou 

desenfreada. A despeito das promessas; 
e algumas medidas localizadas temos 
no mundo um bilhão de pessoas que 
vivem em condições sub-humanas. E 
não há paz! Milhares continuam mor-
rendo, jovens, trabalhadores e trabalha-
doras, exauridos. Muitos nas guerras de 
libertação contra o capitalismo, outros 
por seus princípios fundamentalistas; 
de outras feições, temos movimentos 
com certo grau de espontaneidade, que 
irrompem inesperadamente, cuja perda 
de vigor deseja-se que seja aparente, 
pois que aspiramos que se mantenham 
latentes dispostos a retomar a trajetória 
de manifestações vivas pela sociedade; 
ainda outros permanecem organica-
mente sedimentados – são movimentos 
sociais organizados e principalmente os 
sindicatos combativos, referências para 
a luta cotidiana e para os enfrentamen-
tos nos locais de trabalho, a manifestar 
e lembrar sempre qual é o lado do tra-
balhador na luta de classes.  

O que a sociedade quer hoje, sim-
plesmente a paz porque estamos 
esgotados e fatigados como nos anos 
pós-guerra?

Não, somente! O que se quer é 
encontrar um novo caminho para a 
construção de uma nova configuração 
de mundo, em substituição ao da pro-
dução massificada, do consumo como 
sinônimo de felicidade e de subida 
para um novo degrau na escala social, 
mundo velho que se mostra cada vez 
mais fadado à frustração, ao insucesso 
e à perda de horizontes.

Contudo, não está sendo fácil gerar 
esse novo tecido social de estabeleci-
mento de paradigmas, que suplantem 
o estupor da crise do capital, que sedu-
ziu a muitos e aliciou a outros tantos, 
em tempos de falsa bonança de pros-
peridade inesgotável.

Essa construção está sendo desen-
volvida, mas há que se apresentar de 
forma consistente para que se erija no 

seu lugar outro ali-
cerce factível e de 
qualidade humana, 
sem a arrogân-
cia do mercado/
capital. Todavia, a 
base de uma nova 
era de renovação 
pela poesia e prosa 
da revolução, que 
faça raiar um novo 
amanhã.

Esta é a nossa 
proposta de prima-
vera para o planeta 
Terra, para o nosso 
continente e para 
o Brasil. Para man-
termos a luta, para 
que um novo mun-
do desponte.

Um novo caminho para a construção de uma 
outra configuração de mundo
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Por Nayane Taniguchi

Os desafios político-organizativos 
do ANDES-SN, sob a ótica dos 
setores das federais, estaduais/
municipais e particulares, e da 

comunicação, nortearão, respectivamente, 
as discussões de dois eventos nacionais do 
Sindicato Nacional marcados para o mês 
de outubro: o VII Encontro Intersetorial e 
o III Encontro Nacional de Comunicação. 
A participação dos docentes é fundamen-
tal para o resultado dos Encontros, que 
contribuem  para o aperfeiçoamento da 
estrutura e das ações do ANDES-SN, con-
siderando as modificações da realidade 
social das universidades.

As discussões e resultados do Inter-
setorial e do Encontro Nacional de Co-
municação também guiarão a pauta de 
deliberações do 33º Congresso do ANDES-
-SN em 2014. “O Intersetorial tem o papel 
de debater os desafios do ANDES-SN que 
levante as práticas organizativas e políticas 
das Seções Sindicais, que surgiu em função 
de mudanças no mundo de trabalho dos 
docentes e pelo perfil dos novos pro-
fessores. Nesse sentido, o Intersetorial 
terá o papel e o desafio de debatermos 
e construirmos mudanças para apreciar-
mos e deliberarmos no 33º Congresso 
do ANDES-SN”, explica a presidente do 
Sindicato Nacional, Marinalva Oliveira. 

Entre os principais desafios para os três 
setores, Marinalva destaca as instituições 
multicampi, as dificuldades de estrutura-
ção das Seções Sindicais pequenas e as 
disputas com organizações que dividem 
o movimento docente, “para que seja 
possível definir algumas orientações 
gerais, bem como pensar em possíveis 
modificações na estrutura do ANDES-SN, 
em sua política de sustentação financeira, 
de assessoria jurídica e outras”, cita. “As 

medidas adotadas pelo governo federal, 
que em sua totalidade são assumidas e 
muitas vezes antecipadas pelos governos 
estaduais, bem como pelo patronato 
do setor privado, provocam mudanças 
no mundo do trabalho dos três setores. 
Associado a tudo isso existe uma brutal 
investida contra os direitos de liberdade 
e organização sindical”, acrescenta. Para 
Marinalva, a partir da compreensão 
das mudanças no mundo do trabalho, 
os docentes estarão mais preparados 
para enfrentar a nova realidade que se 
apresenta e poderão propor mudanças 
organizativas sem mudar a concepção 
sindical do ANDES-SN.

O aperfeiçoamento do Plano de Co-
municação do ANDES-SN e da atuação 
do Sindicato Nacional juntamente com as 
Seções Sindicais estão entre os objetivos 
do III Encontro Nacional de Comunicação. 
O 1º vice-presidente do ANDES-SN e 
encarregado de Imprensa, Luiz Henrique 
Schuch, explica que os encontros nacio-
nais, precedidos de encontros regionais, 
propiciam um momento privilegiado no 
processo de formação, aperfeiçoamento 
e avaliação das atividades relacionadas 
à Comunicação. “O Plano Geral de Co-
municação, referência articuladora dos 
conceitos, iniciativas e ações do Sindicato 
no campo da comunicação, desde a sua 
origem, foi concebido com o germe do de-
bate, invocando a reflexão e a crítica, para 
que seja aperfeiçoado constantemente 
por decisão das instâncias deliberativas 
do ANDES-SN”, explica.

O diretor do ANDES-SN avalia que hou-
ve um salto de qualidade no período de 
vigência do Plano, especialmente no que 
diz respeito à integração de iniciativas, à 
articulação em rede e à sintonia com o 
plano de lutas estratégico do Sindicato. 
“A estrutura de comunicação das Seções 

Sindicais avançou muito, ficou mais profis-
sionalizada e funcionando no tempo dos 
acontecimentos. No entanto, há muito que 
avançar. Temos que enfrentar o desafio 
que a dispersão nacional representa e 
vencer os obstáculos que ainda dificultam 
a disponibilização imediata da produção 
jornalística de todos para todos, inclusive 
fotos e vídeos”, diz.

O 1º vice-presidente da Regional Norte 
2 do ANDES-SN e um dos coordenadores 
do GTCA, José Carneiro, explica que o 
Encontro tem como proposta abordar a 
comunicação sobre dois aspectos, interno 
e externo. “A luta pela democratização das 
comunicações, objetivo que envolve várias 
instâncias da sociedade civil, e aspectos 
internos relacionados ao aperfeiçoamento 
da comunicação do ANDES-SN compõem 
a programação”, conta. Para Carneiro, 
o Encontro contribui para aperfeiçoar a 
comunicação em duas vias: do ANDES-
-SN para as Seções Sindicais e a partir 
dos informes das Seções para o Sindicato 
Nacional.

Brasília, DF 4 6  Outubro 
dea

 COMUNICAÇÃO
 ENCONTRO NACIONAL DE

ANDES-SN DO 
IIIEncontros nacionais 

ampliam discussões sobre 
novos desafios do ANDES-SN
VII Encontro Intersetorial e o III Encontro 
Nacional de Comunicação reforçam debate sobre 
as lutas e questões político-organizativos do 
Sindicato Nacional

VII Encontro IntErsEtorIal
– 27 a 29 de outubro – Brasília – DF

sEmInárIo nacIonal 
sobrE PoVos IndígEnas E 
QuIlombolas no brasIl
– 1º e 2 de novembro – Dourados – MS

II sEmInárIo dE mulhErEs do 
andEs-sn
– 29 e 30 de novembro - Recife - PE

Agenda
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Movimento Docente

Por Nayane Taniguchi e Renata Maffezoli

Os debates propostos pelo III 
Seminário Estado e Educação 
do ANDES-SN em Viçosa (MG), 
realizado de 13 a 15 de setem-

bro, contribuíram não só para ampliar as 
discussões de temas diretamente rela-
cionados à carreira docente e à defesa 
da educação pública, entre as principais 
bandeiras do Sindicato Nacional, mas 
também para dar início à preparação do 
Encontro Nacional de Educação em 2014.

A presidente do ANDES-SN, Marinal-
va Oliveira, afirma que a realização do 
Encontro Nacional tem como significado 
retomar a agenda de luta pela educação 
pública e gratuita, direito de todos e de-
ver do Estado e, assim, resgatar o papel 
da sociedade brasileira na elaboração de 
propostas para a educação. “O objetivo é 
fortalecer a ampla articulação no interior 
da sociedade, construindo uma proposta 
alternativa à empreendida pelo governo, 
com elementos para contribuir na direção 
de uma política de Estado efetiva para a 
educação pública”, destacou. 

Para Marinalva, um dos pontos cen-
trais do III Seminário Estado e Educação 

é armar a categoria para lutar contra as 
políticas governamentais implementadas 
propositalmente de forma fragmentada, 
no sentido de aprofundar a mercantili-
zação da educação e a precarização das 
condições de trabalho e ensino. “Para 
a construção do Encontro Nacional de 
Educação é necessário que colhamos ele-
mentos durante este Seminário e que, em 
cada estado, sejam realizados encontros 
estaduais”, ressaltou. 

“Todos os temas abordados no Seminá-
rio auxiliam na formação dos eixos e de-
bates do Encontro Nacional de Educação 
em 2014, e estão relacionados às metas 
do Plano Nacional de Educação (PNE). E 
como têm relação, são objetos de crítica 
por parte do ANDES-SN”, acrescenta o 
3º tesoureiro do ANDES-SN e um dos 
coordenadores do GTPE, João Negrão. 
A realização do Encontro Nacional de 
Educação foi aprovada no 32º Congresso, 
em março deste ano, e está em proces-
so de articulação por meio de contatos 
entre entidades como o ANDES-SN, 
CSP-Conlutas, Fasubra, Sinasefe, Cper-
gs, Sepe, organizações estudantis como 
Anel e correntes de oposição à direção 
da UNE, além de sindicatos, movimentos 

sociais e estudantis que integram a luta 
em prol  da aplicação imediata de 10% 
do PIB para a educação pública.

Segundo o diretor do ANDES-SN, a 
previsão é que o Encontro Nacional 
comece a ser organizado ainda este se-
mestre, com a definição dos eixos que 
nortearão as discussões. “Este é o papel 
do Seminário, a gente estimula o debate 
local nas Seções Sindicais de temas que 
serão construídos como eixos no Encontro 
Nacional. A Diretoria Nacional também 
pede o empenho para que os docentes 
colaborem nas divulgações dos temas, do 
Encontro, na sua organização e depois na 
participação”, destaca. 

III Seminário Estado e Educação inicia 
preparação para Encontro Nacional em 2014
Discussões sobre os temas que envolvem PNE, carreira 
docente e financiamento da educação auxiliarão na 
definição dos eixos dos debates para Encontro do 
próximo ano, deliberado no 32º Congresso
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Resultados 
De acordo com João Negrão, durante 

o Seminário em Viçosa surgiram propos-
tas de ampliar a discussão  sobre temas, 
como a questão do Ensino Básico, Téc-
nico e Tecnológico (EBTT), Colégios de 
Aplicação (CAp), Institutos Federais (IF), 
Centros Federais de Educação Tecnológica 
(Cefet) e todos os locais de trabalho que 
estão dentro das universidades e das ins-
tituições. “O Seminário reacende o nosso 
debate, e um argumento muito forte que 
temos defendido há muito tempo, que é 
a carreira única”, afirma. 

Negrão afirma que estas questões 
abriram a demanda para que o GTPE faça 
um levantamento sobre qual é a condição 
também dentro das instituições estaduais, 
municipais e privadas em relação ao EBTT. 
“Temos que ampliar esse levantamento de 
dados para agir de forma mais igualitária 
em todas as Seções Sindicais. Precisamos 
saber se existem Colégios de Aplicação e 
escolas técnicas nas outras instituições. 
Temos certeza que existe, mas não co-
nhecemos esta realidade. Isso reforça o 
laço das federais em relação às estadu-
ais, municipais e privadas”, observa. “O 
ANDES-SN sempre lutou para que todos 
os docentes, das instituições federais, es-
taduais, municipais e particulares, tenham 
carreira única. Acreditamos que a lotação 
do professor não expressa sua competên-

cia e formação acadêmica. Não interessa 
onde ele esteja lotado ou atue, e sim o fato 
de ele estar dentro da universidade e ter 
condições de ter formação para atuar na 
graduação, bacharelado, cursos técnicos 
ou ensino básico”, explica.

“O grande resultado deste Seminário 
é a oportunidade de focalizarmos alguns 
eixos importantes para o GTPE, como o 
financiamento para a educação, o PNE e 
sua relação com as políticas de formação 
docente e de licenciaturas, a questão do 
EBTT e os locais de trabalho dessa car-
reira dentro das Instituições Federais de 
Ensino. Os debates contribuíram para o 
fortalecimento do próprio GTPE”, avalia 
o diretor do ANDES-SN. 

Durante três dias, o encontro apro-
fundou as discussões sobre as políticas 
públicas para a educação pública e o 
papel do Estado no que diz respeito ao 
financiamento e responsabilidade em 
relação à educação básica, superior e 
pós-graduação. Três eixos nortearam 
os debates: Plano Nacional da Educação 
(PNE), financiamento da educação e 
formação docente, que abordagem de 
temas como condições de trabalho nas 
Instituições Estaduais de Ensino Superior 
(IEES) públicas, políticas de financiamento 
da educação pública e PNE e política de 
formação docente e EBTT: o papel dos 
CAp e dos IF.

Movimento Docente

CAp e IF
O papel dos CAp e dos IF na política de 

formação docente e EBTT foi debatido pelos 
professores Paulo César de Souza Ignácio 
(IF Sudeste MG) e pelas professoras Cristina 
Miranda (UFRJ) e Márcia Fontes (UFV), presi-
dente da Aspuv, Seção Sindical do ANDES-SN 
que sediou o Seminário. Ignácio apresentou 
um histórico sobre o surgimento dos IF e 
as políticas governamentais para a carreira 
EBTT. Cristina abordou a criação dos Colé-
gios de Aplicação no Brasil, passando pela 
contratação e função dos docentes, falta de 
infraestrutura no trabalho, consequências do 
Reuni nos CAp, falta de incentivo do governo 
à pesquisa, e o comportamento deste frente 
à realidade atual. 

Márcia falou sobre as recentes medidas 
adotadas pelo governo no sentido de limitar 
a contratação de docentes EBTT nas univer-
sidades. A professora reforçou a denúncia 
de intenção de municipalização e estadua-
lização das unidades de ensino básico nas 
universidades por parte do governo, com 
elementos concretos como o ofício enviado 
aos Reitores acerca da municipalização das 
unidades de educação infantil. Como pers-
pectiva de luta, ela ressalta a necessidade 
de promover o debate nas universidades, 
reforçar a denúncia da política em curso e 
fortalecer a resistência. Márcia destacou 
ainda a importância da participação do 
ANDES-SN na audiência pública sobre o 
“Papel das Instituições de Educação Básica 
nas Universidades Federais”, na Câmara dos 
Deputados, no dia 24 de setembro.

“Acredito que os debates sobre os CAp e IF 
despertou o assunto para os companheiros 
da carreira do Magistério Superior (MS), o 
que produziu uma motivação adicional para a 
luta pela carreira única”, avalia João Negrão. 

Para o 2º vice-presidente da Regional Leste 
do ANDES-SN e da coordenação do Setor das 
Ifes, Antônio Libério de Borba, a ampliação 
da discussão sobre os CAp foi um dos pon-
tos importantes do Seminário. “Existe uma 
circular da Secretaria de Ensino Superior do 
Ministério da Educação recomendando aos 
reitores das Universidades Federais a mu-
nicipalização do ensino infantil. Vemos essa 
orientação com apreensão, pois ela interfere 
diretamente na autonomia das instituições. 
Entendemos que o ensino infantil oferecido 
nos colégios é um locus de formação para 
os professores que são formados nas uni-
versidades federais”, apontou Libério. Para 
o diretor do ANDES-SN, a entidade deve se 
posicionar a respeito da situação dos Colé-
gios de Aplicação e cobrar mais atenção do 
MEC à questão. “O acúmulo do debate no 
Seminário contribuirá para dar mais força e 
visibilidade a essa luta”, ressaltou.
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Durante a abertura do encontro, Marinalva destacou a 
importância de armar a categoria para a luta contras a 
mercantilização da educação

Seminário superou as 
expectativas e reuniu cerca de 100 
representantes da comunidade 
acadêmica, entre docentes, 
estudantes e técnicos
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Por Renata Maffezoli

A defasagem salarial de boa par-
cela da categoria docente das 
Instituições Federais de Ensino 
e a diminuição dos gastos com 

Pessoal e Encargos Sociais  da União são 
apenas duas das constatações que já 
podem ser feitas no amplo estudo que a 
subsede do Dieese no ANDES-SN desen-
volve para o setor das Ifes do Sindicato 
Nacional, que demonstram as manobras 
feitas pelo Executivo para ampliar os 
números do setor da Educação sem ne-
cessariamente aumentar a destinação de 
recursos, proporcionalmente.

O resultado dessas medidas é o que 
todos os docentes que atuam nesse setor 
já conhecem: carreira desestruturada 
com baixos salários, sérios problemas 
de infraestrutura com obras inacabadas, 
prédios sucateados, falta de equipamentos 
e materiais, aumento na terceirização de 
trabalhadores técnicos-administrativos, só 
para citar apenas alguns exemplos.

O estudo está em andamento, mas os 
dados preliminares permitem confirmar 
o que o Comando Nacional de Greve do 
ANDES-SN já apontava durante as tenta-
tivas de negociação no ano passado, em 

projeções feitas com base na expectativa 
de inflação para este ano: a proposta de 
reajuste apresentada pelo governo não 
recomporia as perdas salariais - amargadas 
desde 2010 - e, muito menos, garantiriam 
ganho real na remuneração da categoria.

A pesquisa apresenta o cálculo da 
evolução salarial dos professores da Car-
reira do Magistério Superior entre 1 de 
julho de 2010, quando entrou em vigor 
a última parcela do reajuste previsto na 
Lei 11.784/2008, e 31 de julho de 2013. 
Os resultados são equivalentes para a 
Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tec-
nológico (Ebtt).

A projeção do estudo vai até 31 de 
dezembro de 2014, com base na média 
mensal da inflação registrada entre julho 
de 2010 e julho de 2013. A próxima altera-
ção na tabela remuneratória está prevista 
para março de 2014. Logo, os valores 
seguirão sofrendo corrosão inflacionária.

O levantamento compara o reajuste no 
período em contrapartida com a inflação 
acumulada, tanto com base no índice do 
ICV-Dieese quanto do IPCA-Ibge, apurando 
se houve ganho ou perda salarial.

Entre 1 de julho de 2010 e 31 de julho 
de 2013, quase todos docentes localiza-
dos nos níveis Adjunto e Assistente, que 

concentram maior parte da categoria, 
observaram perdas salariais, independente 
de nível, titulação e regime de trabalho.

No caso daqueles com doutorado, 
independente do regime de 20 horas, 40 
horas ou dedicação exclusiva, todos os 
docentes já amargam perdas salariais, que 
variam entre 1,59% (associado nível 4, 40h) 
e 3,64% (adjunto nível 4, 40h), de acordo 
com o índice de inflação do ICV-Dieese.

Na projeção até o final de 2014, o 
quadro só aprofunda as perdas salariais 
dos professores. Analisando a mesma 
titulação, as perdas chegam a 7,41% para 
os adjuntos, nível 3, em regime de 40 
horas. De todos os docentes com douto-
rado, apenas aqueles que são titulares em 
dedicação exclusiva terão ganho real de 
1,95%. Todos os demais níveis e regimes 
deveriam ter os salários corrigidos, no 
mínimo, entre 1,01% e 8% para não chegar 
em dezembro de 2014 com a remunera-
ção defasada, com base nas projeções do 
índice do ICV-Dieese.

Manobras
Outro dado, já denunciado tanto pelo 

ANDES-SN quanto pela Auditoria Cidadã da 
Dívida, é que os gastos com os servidores 
federais têm caído ao longo dos últimos 
17 anos, tanto em percentual do Produto 
Interno Bruto (PIB) quanto em relação à 
Receita Corrente Líquida. 

A participação dos gastos com pessoal 
diminuiu expressivamente – de 56,2% em 
1995 para cerca de 30 % em 2012, fruto do 
arrocho salarial que vem sendo imposto 
aos servidores públicos desde o Plano 
Real. A previsão é que em 2013 também 
fique em torno de 30%, bem abaixo do 
limite prudencial. Em relação ao PIB, a 
parcela de destinação de recursos para 
Pessoal em Encargos registrou queda de 
mais de meio ponto percentual de entre 
os governos FHC e Lula, mantendo-se 
rebaixado no governo Dilam Rousseff.

“É importante comentar que, quanto 
maior o PIB, maior a demanda por serviços 

Movimento Docente

Pesquisa aponta redução de gastos com 
pessoal e perda salarial de docentes nas IFE
Corrosão salarial e desestruturação da carreira são algumas das 
manobras do governo para manter a propaganda em torno da expansão 
das Instituições Federais de Ensino sem priorizá-las de fato
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públicos como os de saúde (devido a mais 
acidentes de trânsito, de trabalho, etc), 
educação (maior demanda pela formação 
pessoal e profissional), fiscalização tribu-
tária, trabalhista, etc”, ressalta a Auditoria 
Cidadã da Dívida em nota publicada em 
2012, durante a greve do funcionalismo 
público.

O documento destaca ainda que a pro-
posta orçamentária seguiria em queda em 
2013, devido à perda de receita decorrente 
dos benefícios fiscais concedidos princi-
palmente à indústria. “Ou seja: ao mesmo 
tempo em que diz que não há recursos 
para os servidores, o mesmo governo 
concede amplos benefícios tributários à 
indústria, às custas também da queda na 
receita de estados e municípios, no caso 
das reduções de IPI (que é repartido com 
os entes federados)”, explica.

O estudo preliminar do Dieese apon-
ta que a parcela de receitas da União 
destinada ao pagamento de pessoal das 
Instituições Federais de Ensino também 
é cada vez menor, mesmo considerando 
a criação de novos cargos, para cobrir as 
novas unidades e cursos. 

Na avaliação do ANDES-SN, isto indica 
que os investimentos e a manutenção 
da expansão têm sido feitos as custas 
de transferência de recursos do bolso 
dos servidores públicos. Para o 1º vice-
-presidente do ANDES-SN, Luiz Henrique 
Schuch, o estudo já aponta e deve jogar 
ainda mais luz, quando concluído, sobre 
o jogo de números de que se utiliza o 
governo, omitindo informações e desta-
cando outras, para favorecer suas políticas. 
“Algumas dessas manobras são feitas para 
criar uma cortina de fumaça para esconder 
a realidade. Se utiliza de valores nominais 
e ao mesmo tempo omite referências 
que podem expressar a perda de poder 
aquisitivo da categoria ao longo dos anos”, 
comenta Schuch.

Segundo o diretor, o governo faz altera-
ções nas regras das relações de trabalho 
de maneira que reduz o impacto finan-

ceiro do dinheiro 
que entra no bolso 
de toda a categoria 
dos professores’, 
preservando a ideia 
de que está investindo.  O resultado é a 
precarização por dois lados: os recursos 
para manutenção são extremamente 
insuficientes e os professores são des-
valorizados, pois o poder aquisitivo real 
da remuneração em seu conjunto vem 
diminuindo.

Schuch aponta que outro componente 
grave que o Executivo tenta esconder é 
o impacto geral da folha. “Com uma de-
monstração de percentuais linha a linha, 
ao mesmo tempo em que desestruturam 
a carreira, eles tentam vender a ideia de 
que concederam um reajuste considerá-
vel para a categoria, mas o impacto geral 
mostra que o gasto efetivo do governo 
com a folha de pessoal das Ifes vem caindo 
consideravelmente”, avalia.

De acordo com o 1º vice-presidente 
do ANDES-SN, o aprofundamento do 
estudo deve revelar outras manobras, 
como o aumento da receita destinada 
ao Orçamento de Custeio e Capital como 
forma de “propagandear” investimento 
em infraestrutura, sem considerar, por 
exemplo, o crescimento de verbas para 

manutenção e que com a terceirização 
de mão de obra em vários setores das IFE, 
o dinheiro que antes ia para gasto com 
pessoal, entra agora na conta do OCC.

“Há 15 anos, 90% dos gastos do orça-
mento executado das Ifes era com pessoal 
e apenas 10% com OCC. Agora, o gasto 
com OCC chega a 23%, o que pode pare-
cer positivo, pois poderia significar um 
investimento maior com manutenção e  
infraestrutura – o que por muitos anos 
não esteve nas prioridades do governo. Só 
que, por outro lado, o governo deixou de 
contratar técnicos administrativos da área 
de apoio nos cargos regidos pelo Regime 
Jurídico Único, logo reduziu o gasto com 
pessoal nesse item. Com a terceirização 
dos serviços que deveriam estar sendo 
executado por esses funcionários, prin-
cipalmente da área de faxina, segurança, 
secretaria, empurrou essa demanda da 
folha de pagamento para OCC. Então não 
houve, necessariamente, um aumento de 
recursos para manutenção das Ifes, pois 
outros gastos foram incorporados e várias 
unidades foram criadas”, explica.

Movimento Docente
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Por Nayane Taniguchi e Renata Maffezoli

As vésperas da comemoração dos 
25 anos da Constituição Federal 
de 1988, a população brasileira 
assiste à gradativa retirada de 

direitos por parte do Estado. Além da 
atual política de governo - que restringe 
cada vez mais o acesso à saúde, educação, 
transporte, entre outros serviços que são 
deveres do Estado -, a liberdade, direito 
que tem a inviolabilidade garantida pelo 
artigo 5º, é cerceada por uma postura 
repressora, violenta e que criminaliza os 
movimentos sociais, apoiada ainda pela 
mídia hegemônica.

As manifestações de junho, que surpre-
enderam o  governo e a sociedade como 
um todo, são reflexos da reação da popu-
lação em relação à atual política adotada. 
“A retomada em 2013 dos protestos se 
converteu no eixo de mobilização dos opri-
midos do país, enfrentando os governos 
federal e estaduais. O Brasil é o exemplo 

da destruição das políticas públicas e a 
precarização da vida da sociedade, pelo 
estabelecimento dos planos do Banco 
Mundial”, afirma a presidente do ANDES-
-SN, Marinalva Oliveira. Na avaliação de 
Marinalva, as manifestações de junho 
tinham um caráter mais espontâneo. “A 
partir de julho, o número de pessoas nas 
ruas diminuiu, mas por outro lado o movi-
mento está bem mais organizado a partir 
de setores e da luta de classe. Diante das 
manifestações organizadas, a opressão 
por parte do Estado aumentou”, explica.

Para a diretora do Sindicato Nacional, 
o Estado tem adotado os mais diferentes 
mecanismos de controle sobre as orga-
nizações, a fim de retirar os direitos da 

É proibido 
reagir
Estado amplia mecanismos 
de repressão e criminalização 
aos movimentos sociais que 
lutam pela garantia de direitos 
sociais, entre eles, o da livre 
manifestação
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classe trabalhadora. “O povo nas ruas tem 
representado oposição a essas políticas 
e tem lutado arduamente na defesa dos 
seus direitos. As grandes mobilizações 
questionaram o conjunto do sistema polí-
tico. O governo, por sua vez, tem utilizado 
todas as ferramentas a sua disposição, 
incluindo a força policial bruta, contra as 
manifestações que opõem”. 

Em Brasília, o acesso dos manifestantes 
à Câmara dos Deputados, espaço público 
e a ‘casa do povo’, passou a ser restrito 
desde o dia 3 de setembro. A decisão foi 
tomada pela Presidência da Casa, que 
determinou a quantidade máxima de 
pessoas para assistir às comissões. No 
caso da Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ), o limite é de 30 pessoas. No dia 10 
de setembro, a mesa diretora da Câmara 
decidiu restringir o acesso de visitantes 
às dependências, com o limite de 1770 
pessoas por dia, divididas por áreas. No 
edifício principal e nas galerias, o máximo 
é de 200 visitantes. Também está proibida 
a entrada de banners, cartazes e faixas. 
A justificativa para a decisão é de ‘evitar 
o tumulto causado por manifestantes’.

Nas reportagens e editoriais dos veícu-
los de comunicação de massa, é comum 
ver os manifestantes sendo chamados 
de vândalos, invasores, depredadores, 
e pessoas que atrapalham o trânsito e 
a rotina da ‘população’.  As greves são 
abordadas sempre pela ótica do ‘prejuízo’ 
aos moradores e desprezam a luta dos 

trabalhadores e dos movimentos sindicais 
e sociais que buscam, entre outras pautas, 
a valorização e melhores condições de 
trabalho e vida à sociedade.

No Rio de Janeiro, no dia 11 de se-
tembro, foi sancionada pelo governador 
Sérgio Cabral a lei nº 6.528, que proíbe 
o uso de máscara ou qualquer peça que 
oculte o rosto do cidadão. Apenas 12 dos 
70 deputados da Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro (Ajerj) votaram contra 
o projeto. A norma obriga ainda o aviso 
prévio à autoridade policial sobre a reali-
zação de protestos no estado. E, apesar de 
estabelecer que “o direito constitucional 
à reunião pública para manifestação de 
pensamento será protegido pelo Estado 

nos termos desta Lei”, o que se vê são 
policiais que, a mando dos governos, 
agem de forma cada vez mais truculenta 
com os manifestantes, com a utilização 
de sprays de pimenta, bombas, balas de 
borracha, escudos e cassetetes, além da 
intimidação e da violência.

Durante protesto realizado no dia 26 
na entrada da Câmara dos Vereadores 
pelos professores das redes municipal e 
estadual da Educação no Rio de Janeiro, 
um fato inusitado foi presenciado pelos 
manifestantes: até um homem vestido 
com a fantasia do personagem Batman 
foi detido, por estar com o rosto cober-
to. Após ser liberado no dia seguinte, o 
manifestante contou com a solidariedade 
de outros integrantes dos protestos, que 
também vestiram fantasias para reagir à 
medida adotada pelo governo do Rio de 
Janeiro. 

Para Marinalva, os mecanismos uti-
lizados pelo governo têm o objetivo de 
fragilizar a ação dos opositores e as suas 
políticas. “Em síntese, o governo tem 
buscado estabelecer controles rígidos, 
impedir a liberdade de manifestação para 
aprofundar os ataques à capacidade de 
organização da sociedade, mas isso não 
deterá as manifestações. Continuaremos 
mobilizando para enfrentar a repressão 
às manifestações nas ruas. Vamos resistir 
aos ataques, pois a força das mobilizações 
deriva não da burocracia, mas das pessoas 
que o compõem e que labutam no dia a 
dia”, ressalta.

Apesar dos vários instrumentos uti-
lizados pelo Estado para coibir as ma-
nifestações, a presidente do ANDES-SN 
acredita que os movimentos organizados 
na rua com suas bandeiras históricas têm 
se fortalecido e reagido das mais diferen-
tes formas como, por exemplo, com a 
ocupação de prédios públicos e atos nas 
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ruas. “Ocorreram ocupações de Câmaras 
de Vereadores, Assembleias Legislativas, 
Palácio do Governo, entre outros, por 
professores, estudantes e trabalhado-
res tanto do setor público quanto do 
privado”, diz. De acordo com Marinalva, 
apesar da tentativa de intimidação e da 
criminalização dos movimentos sociais 
e manifestantes, as pessoas estão nas 
ruas defendendo direitos, sem medo da 
repressão armada. “Os enfrentamentos 
e as opressões se sucederam, mas os 
defensores de um mundo mais justo e 
fraterno continuaram e continuam nas 
ruas em defesa dos direitos das pessoas”, 
acrescenta.

Cultura da violência
Enquanto as ruas pedem a desmilitari-

zação da polícia, reivindicação defendida 
inclusive por várias entidades sindicais re-
presentantes dos trabalhadores da polícia 

militar, os governos seguem sem investir 
em políticas de segurança pública que 
caminhem para a mudança neste modelo 
opressor através da força.

Em recente debate sobre a violência 
da PM e a cobertura das manifestações 
de rua promovido pelo Sindicato dos 
Jornalistas do Distrito Federal (SJPDF), a 
representante da Comissão de Direitos 
Humanos da Ordem dos Advogados do 
Brasil no DF (CDH OAB/DF) Indira Quares-
ma destacou que, dos mais de R$ 1 bilhão 
já empenhados pelo Ministério da Justiça 
para a Copa do Mundo, R$ 3 milhões serão 
destinados ao treinamento de mais de 100 
mil homens. “Isso demonstra que não há 
a mínima preocupação em investir em 
política pública preventiva de segurança, 
com pessoal capacitado. Não há interesse 
em mudar a cultura da polícia”, ressaltou.

Segundo Indira, os relatos que a OAB 
têm colhido das pessoas que foram presas 

durantes as manifestações – ela citou 
exemplos de casos da atuação da polícia 
no ato de 7 de setembro em Brasília -, são 
assustadores. “São uma ameaça à demo-
cracia, um desrespeito à Constituição, que 
parece não existir para a polícia”, frisou, 
pontuando uma série de artigos da Carta 
Magna violados pela força opressora do 
Estado (veja box).

A representante da OAB avaliou que 
um dos intuitos do uso da violência 
policial contra a população é abafar as 
manifestações e fazer com a que pesso-
as fiquem com medo de participar dos 
atos. Segundo Indira, a ação da polícia, 
legitimada tanto pelos governos quanto 
pela mídia hegemônica, ainda é vista por 
alguns como correta. 

“Me deixa profundamente consternada 
os relatos que ouvi de pessoas que acham 
que a polícia está agindo certo. Esse tipo 
de pensamento reflete muito uma so-
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As ações opressoras do Estado já rasgam 
a Constituição em seu primeiro artigo, que 
prevê que a República Federativa do Brasil, 
formada pela união indissolúvel dos Estados 
e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
-se em Estado democrático de direito e tem 
como fundamentos: I – a soberania; II – a 
cidadania; III - a dignidade da pessoa huma-
na; IV – os valores sociais do trabalho e da 
livre iniciativa; V – o pluralismo.

Segundo Indira Quaresma, da OAB-DF, ao 
proibir a população de manifestar sua cida-
dania de forma mais plena, o Estado veda 
a dignidade da pessoa, cerceando também 
a liberdade política de quem está nas ruas. 
Além disso, a violência da polícia aos pro-
fissionais da imprensa é um atentado aos 
valores sociais do trabalho.

O artigo 5º trata do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade em 78 incisos, sendo que 
muitos desses vilipendiados pela repres-
são imposta. Indira cita como exemplo a 

lei anti-máscara. A Constituição garante o 
direito a livre expressão e manifestação de 
pensamento, vedando apenas o anonimato 
de pensamento. “O simples fato de estar 
mascarado não diz que a pessoa está fa-
zendo algo de errado”, declara a represen-
tante da OAB-DF.

Outra infração está na violação da liber-
dade de reunião em locais públicos. Além 
disso, todo cidadão tem direito de registrar 
imagens dos agentes do estado, no caso da 
polícia militar, enquanto estiverem exer-
cendo suas atividades em locais públicos. 
No caso da restrição específica ao trabalho 
dos jornalistas, a constituição prevê o livre 
exercício de qualquer profissão e assegura 
ainda o acesso à informação, resguardado 
sigilo da fonte.

“Quem está numa manifestação não está 
praticando nenhum ato ilícito. A disper-
são pelas forças policiais de manifestação 
como vem ocorrendo é inconstitucional”, 
conclui Indira.

ciedade que ainda precisa amadurecer e 
ter plena consciência do que é o Estado 
Democrático de Direito, que garante a 
liberdade de manifestação”, ponderou 
a vice-presidente da CDH da OAB-DF. 
“Quando as pessoas deixam de acreditar 
que a mudança é possível nas ruas, elas 
deixam de ser cidadãs”, completou.

Repressão também no 
ambiente acadêmico
“O espaço acadêmico é um micros-

somo da sociedade e, por isso, reflete 
todas as formas de opressão a quem lhe 
opõem”, afirma a presidente do ANDES-
-SN. Ela explica que, para implantar o 
modelo de universidades voltada para 
o capital e controlada pelo Estado, os 
reitores utilizam mecanismos de repres-
são a professores, alunos e técnicos que 
se opõem, de alguma forma, ao modelo 
privatizante de universidade. “Isso tem 

se reproduzido através de processos ad-
ministrativos contra professores, técnicos 
e estudantes, e alguns casos levando a 
exoneração de professores e técnicos e 
tentativas de expulsão de alunos. Outras 
vezes está presente por meio do assédio 
moral, que muitas vezes tem causado 
adoecimento”, diz.

Marinalva alerta que outro ponto 
importante é que o modelo de universi-
dade baseado no capital e tutelada pelos 
governos de plantão afronta diretamente 

a autonomia universitária e toda forma 
de gestão democrática é desmoronada. 
“Lugares de debate como os conselhos 
deixam de existir, os reitores se tornam 
mais autoritários e isso aumenta o conflito 
interno. A forma de conter as expressões 
divergentes é a repressão pura e simples 
também no ambiente acadêmico das 
mais diferentes formas: assédio moral, 
processos administrativos e criminalização 
e marginalização daqueles que vão contra 
esse modelo”, alerta. 

Alguns dos Artigos 
da Constituição violados:
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Por Renata Maffezoli

No mês de 
setembro, o 
ANDES-SN 
recebeu a visita 

de uma equipe do Governo 
Federal interessada 
em conversar sobre a 
campanha promovida 
pelo Sindicato para a não 
adesão ao Fundo de Pensão 
instituído pelo governo 
(Funpresp). Segundo o 
secretário de Políticas de 
Previdência Complementar 
do Ministério da 
Previdência, Jaime Faria 
Junior, a leitura da cartilha 
produzida pelo ANDES-SN 
induz o servidor a não 
aderir ao Funpresp. 
Embora os representantes 
do Executivo busquem 
estratégias para convencer 
os trabalhadores de 
que a adesão ao Fundo 
é uma boa alternativa, 
o ANDES-SN reafirma 
sua posição contrária a 
mais este mecanismo 
de retirada de direitos 
historicamente conquistados 
pelos trabalhadores. O 
InformANDES entrevistou 
a professora Sara 
Granemann para entender 
os instrumentos que estão 
sendo utilizados pelo 
governo para pressionar os 
trabalhadores a aderirem ao 
Fundo, e quais os riscos para 
os servidores ao fazerem tal 
opção.

Por que os trabalhadores não 
devem optar pela previdência 
complementar do governo?
Sara Granemann: Porque a previdência 

complementar é uma não-previdência,  
uma operação financeira que captura 
recursos mensais dos trabalhadores e os 
converte em capital fictício aplicado em 
ações de empresas e em títulos públicos do 
Estado brasileiro. Isso acontece ao longo de 
toda uma vida laboral e a “garantia” está 
hipotecada à especulação, negócio que o 
próprio “mercado” considera de risco por 
ser uma aposta, que pode resultar, para a 
maioria, em desastres e perdas significati-
vas de suas contribuições. 

Quais mecanismos podem 
ser usados pelo governo para 
convencer os docentes que estão 

ingressando agora na carreira a 
aderirem ao Funpresp?
SG: O momento de ingresso em um novo 

emprego é, seguramente, o de maior fra-
gilidade. O trabalhador recém-contratado 
ainda não está familiarizado com o novo am-
biente, não tem estabilidade e desconhece 
as rotinas e temas característicos daquele 
espaço laboral. Ademais de muita desin-
formação sobre a natureza e a essência da 
“previdência complementar”, poucos serão 
os trabalhadores que, em seu primeiro con-
tato com os servidores responsáveis por 
setores de contratação de pessoal, terão au-
dácia, informação e discernimento para, 
terminantemente, recusar o que lhe é ofere-
cido pelo empregador como algo muito bom 
para seu futuro. Em numerosos debates, já 
ouvimos denúncias de situações de pressão 
e constrangimentos sobre os trabalhadores 
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antigos e novos. Temos sugerido que os tra-
balhadores apresentem aos seus sindicatos 
os indícios e até mesmo as provas de tal 
situação que, uma vez caracterizada, poderá 
constituir-se em elementos de nosso debate 
e embate com os operadores de tal política.

E em relação aos que já estão na 
carreira?
SG: A despeito de toda a insegurança que 

acompanha as operações típicas dos mer-
cados de capital e financeiro, não há como 
desconhecer a força da enorme operação 
cotidiana que combina a ilusória forma da 
propaganda com o constrangimento embu-
tido na imparcial página de gerenciamento 
da nossa vida de servidores públicos fede-
rais presente no sistema SIAPE.  Ali, com o 
pretexto de preocupação com o futuro das 
aposentadorias dos servidores estimula-se 
a compra (sob o eufemismo adesão) de uma 
mercadoria: a previdência complementar. 

Você tem destacado que a adesão 
e o risco para aquele docente 
contratados antes de 2013 são 
maiores. Por que?
SG: Porque o servidor público federal que 

ingressou no serviço público antes da institui-
ção da Funpresp, e que tenha assegurado o 
direito à aposentadoria integral, uma vez que 
se associe à Funpresp, perderá imediatamen-
te esse direito nos termos da lei. A partir de 
então, submeter-se-á ao draconiano regime 
prescrito na Lei nº 12.618, de 30 de abril de 
2012. Por meio da instituição de um assim 
denominado “benefício especial”, visam 
atrair os servidores que não estão obrigato-
riamente submetidos à nova legislação. Tal 
“benefício especial” permite calcular e incor-
porar à previdência complementar uma parte 
das contribuições já efetivadas para fins de 
alcance da aposentadoria integral. Note-se 
que este “benefício especial” contem várias 
armadilhas redutoras do valor da aposenta-
doria, realizadas por intermédio de um cálcu-
lo relativamente complexo aos não especia-
listas ou matemáticos e que considera inclu-
sive as diferentes condições do trabalhador 
docente (ensino fundamental e médio, supe-
rior, homem e mulher) para aplicar-lhe regras 
e exigências mais duras (para as aposenta-
dorias que exigem 25 anos, a especial para 
docentes de ensino fundamental e médio) ou 
menos duras (para homens), mas todas igual-
mente com imposição de perdas significati-
vas no valor da aposentadoria. Todavia, ainda 
pior, é constatar que, uma vez tomada a de-
cisão por ingressar na Funpresp, decorre não 
somente a renúncia à aposentadoria integral. 
A “opção” uma vez efetuada é “irrevogável e 
irretratável”. Dito de outro modo, dela não se 

poderá recorrer, sequer com a alegação de 
desconhecimento da lei. Os novos servidores 
filiados ao fundo de pensão, desavisada ou 
coercitivamente, poderão mesmo que com 
perdas de suas contribuições, romper com o 
fundo e tentar outras alternativas. Neste sen-
tido, para os servidores já no serviço público 
antes da criação da Funpresp em 2013, a lei é 
muito mais perversa.

Os dados apresentados pelo 
governo mostram que nos 
próximos 30 anos, a previdência 
continuaria supostamente 
deficitária e, após esse período, 
começaria a apresentar uma curva 
ascendente.  O que explica essa 
lógica?
SG: Os números, especialmente os pro-

jetados para o longo prazo, podem - sob 
tortura - validar argumentos para distintos 
projetos de sociedade. A vulgata das proje-
ções tão certeiras, elevada ao mais inques-
tionável conhecimento científico, não é ca-
paz de antecipar-se e “prever” com razoável 
segurança as crises capitalistas possíveis 
sequer para o ano seguinte; especialistas em 
aplicações em ações em bolsas e ambientes 
similares não são capazes - no governo e nas 
empresas privadas - de estabelecer as que-
bras de bancos e empresas para a semana 
seguinte, conforme assistimos recorrente-
mente desde o fim de 2007, em todo o mun-
do. A previdência pública é essencialmente 
luta de classe; isto é, organização e conquis-
ta de direitos pelos trabalhadores. A previ-
dência complementar/privada é transferên-
cia de parte do salário dos trabalhadores ao 
capital para potencializar seu crescimento. 
Aqui, as diferentes propostas expressam as 
distintas classes sociais e seus respectivos 
interesses também de classe. As ruas de 
junho (julho, agosto, setembro, outubro...) 
estabeleceram um recado e um aprendiza-
do: nem mesmo os mais frios manipuladores 

de números acertam quando a vontade e a 
indignação elevam-se ao patamar de neces-
sidade de mudar. As ruas demonstram todos 
os dias: o futuro e a repartição das riquezas 
definem-se bem além das tabelas e dos 
gráficos embalados na pseudociência, que 
atribui certezas alheia ao protagonismo dos 
lutadores.  

Então a previdência hoje não é 
deficitária?
SG: A estrutura estabelecida para a pre-

vidência social (para os regimes geral e 
próprio), na Constituição Federal de 1988, 
dotou-a de elementos generosos capazes 
de evitar o subfinanciamento e os déficits. 
Os percentuais contributivos do patrão e da 
força de trabalho, e os impostos sobre os 
lucros e negócios capitalistas preservam-
-lhe de quebras e desastres. Fomos sábios 
ao estabelecer certos vínculos que implicam 
em crescimento dos montantes previden-
ciários sempre que a economia e o fundo 
público cresçam. Assim, não é possível dois 
discursos sem o risco de algo similar à es-
quizofrenia: se interessa ao governo atribuir 
maravilhas ao crescimento econômico, não 
dá para usar outra régua para as contas da 
previdência, como se esta política fosse de 
outra natureza na economia brasileira: ela 
está umbilical e largamente amarrada ao 
desenvolvimento econômico.
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Por Nayane Taniguchi e Renata Maffezoli

Com o discurso de que a segurida-
de social brasileira é deficitária, 
fortalecido pelos veículos de co-
municação de massa, os últimos 

governos têm justificado a execução das 
reformas previdenciárias ao longo dos 
anos, promovidas pelas Emendas Consti-
tucionais nº 20/1998, 41/2003 e 47/2005, 
que tiram cada vez mais os direitos dos 
trabalhadores em geral e dos servidores 
públicos da União, estados e municípios 
em particular, com graus e intensidades 
variáveis tantos para os que estão na 
ativa como também dos aposentados e 
pensionistas. 

A Reforma da Previdência implementa-
da em 2003, a lei nº 12.618/2012 editada 
sem a necessária organização prévia do 
sistema complementar, que institui o Re-
gime de Previdência Complementar aos 
servidores públicos federais, a criação do 
Funpresp e o anúncio de que o Ministé-
rio da Previdência concentrará esforços 
para promover reformas do sistema em 
todos os estados brasileiros em até três 
anos (confira no box) são apenas alguns 
exemplos de medidas para a retirada de 
direitos dos servidores.

“O alegado déficit na Previdência é um 
dos argumentos preferidos do governo 
para implantar qualquer reforma no 
sistema. Pior, o discurso é largamente 
reproduzido pela mídia sem qualquer 
análise fundamentada da Constituição 

Federal, das leis e do orçamento público. 
A Anfip, por meio de dados do próprio 
governo, demonstra todos os anos que 
esse déficit não existe”, afirma a presiden-
te da Associação Nacional dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip), 
Margarida Lopes de Araújo. Anualmente, 
a Associação publica os dados no livro 
Análise da Seguridade Social, disponível 
no site da entidade.

Para o 2º tesoureiro do ANDES-SN e 
encarregado de Assuntos de Aposen-
tadoria, Almir Menezes Filho, há várias 
contradições no discurso do governo em 
afirmar que a Previdência é deficitária.  
“A seguridade social é superavitária, e 
muito. Somos contra estas medidas ado-
tadas, como o Funpresp, por exemplo. A 
Previdência Social é responsabilidade do 
Estado”, ressalta. 

O Executivo também utiliza o argu-
mento do suposto déficit no sistema para 
o retardamento da aprovação da PEC 
555/06, que extingue gradativamente a 
cobrança de contribuição previdenciária 
dos servidores públicos aposentados e 
pensionistas. No entanto, de acordo com 
estudo realizado pela Anfip e pela Funda-
ção Anfip, a seguridade social apresenta 

superávit todos os anos. Em 2012, o saldo 
foi de R$ 78 bilhões, resultado das receitas 
arrecadadas pela Seguridade Social de 
R$ 590 bilhões e das despesas de R$ 512 
bilhões. “Com o superávit apresentado, 
é faltar com a verdade utilizar este argu-
mento para impedir a aprovação da PEC 
555/2006”, acrescenta a dirigente da Anfip.

De acordo com Margarida, a arreca-
dação com a contribuição previdenciária 
dos servidores aposentados e dos pen-
sionistas entre 2005 e 2012 foi de R$ 
13.675 milhões, que representa apenas 
10% das renúncias fiscais concedidas a 
diversos setores da economia que, no 
mesmo período, apresentaram o total de 
R$ 138.671 milhões. Já a Desvinculação 
das Receitas da União (DRU) retirou da 
Seguridade Social R$ 339.579 milhões. 
“Esses recursos, que teriam destinação 
específica para a saúde, assistência social 
e Previdência Social foram ‘alocados’ pelo 
governo em outros fins”, revela. 

Segundo dados da Anfip, com a deso-
neração da folha de pagamento em 2012, 
o governo também deixou de arrecadar 
R$ 7.06 bilhões. “A compensação neste 
período foi de apenas R$ 3,36 bilhões. 
Neste ano, a desoneração deve ficar em 

Mundo do Trabalho

Seguridade 
Social tem 
superávit de 
R$ 78 bilhões 
em 2012
Trabalhadores pagam a conta 
pelas políticas de governo que 
ampliam as isenções ao capital 
e intensificam a retirada de 
direitos com as reformas 
previdenciárias

dEsonEração da 
folha dE PagamEntos 
Em bIlhõEs

Em 2012

Em 2013

PERDa EStiMaDa

19,14 bi

7,06 bi

1,60 bi
3,36 bi

COMPEnSaçãO 
REalizaDa PElO 
ORçaMEntO FiSCal

17,5 bi

3,7 bi

RECuRSOS QuE 
DEixaRaM DE inGRESSaR 
nOS ORçaMEntO Da 
SEGuRiDaDE SOCial

É faltar com a verdade utilizar 
o déficit da previdência como 
argumento para impedir a votação 
da PEC555/2006", afirma a 
dirigente da Anfip
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2005 a 2012
Contribuição 
previdenciária 
dos servidores 
aposentados e 
pensionistas 

R$ 13.675 milhões

Renúncias 
fiscais R$ 138.671 milhões

Desvinculação 
das Receitas 
da União (SRU)

R$ 339.579 milhões 
(retirados da Previdência)

* Dados da Anfip

mInIstérIo QuEr PrEVIdêncIa 
comPlEmEntar Em Estados E 
munIcíPIos

Além de atingir os servidores públicos 
federais, a intenção do Ministério da Pre-
vidência é levar a Reforma da Previdência 
para todos os estados e municípios. Se-
gundo o secretário de Políticas de Previ-
dência Complementar (SPPC) do Ministério 
da Previdência, Jaime Faria Junior, os esta-
dos do Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e 
Espírito Santo já estão com a previdência 
complementar. “O Ministério da Previdên-
cia tem trabalhado para que a reforma 
seja feita em todos os estados e entes 
federados. Em três anos queremos todos 
os estados reformados”, anunciou durante 
reunião com os diretores do ANDES-SN, 
realizada na sede do Sindicato Nacional 
em Brasília, no dia 18 de setembro.

um pouco mais de R$ 19 bilhões. Até ju-
nho, foram compensados apenas R$ 1.60 
bilhões”, acrescenta a dirigente.

A presidente da Anfip destaca que 
a PEC 555/2006, que resgata o direito 
dessa parcela da sociedade, está pronta 
para ser votada em Plenário, mas, para 
ser incluída na Ordem do Dia de vota-
ção, o presidente da Câmara, deputado 
Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), 
impôs que todos os líderes partidários 
assinassem requerimento nesse sentido. 
Segundo Margarida, o requerimento 
falta ser assinado apenas pelo líder do 
PT, José Guimarães (CE), que representa, 
além do governo, a maior bancada da 
casa. Os parlamentares também têm 
apresentado requerimentos individu-
ais, com 351 proposições protocoladas. 
“Em reunião no dia 17 de setembro, o 
ministro da Previdência, Garibaldi Alves 
Filho, reconheceu que a arrecadação é 
inexpressiva para o Estado e disse que é 

preciso ‘vontade’ política para aprovar 
a PEC 555/2006. Porém, afirmou que o 
assunto aind a não foi levado ao governo 
para discussão”, ressalta.

Para Margarida, o governo está deso-
nerando as pessoas jurídicas e jogando 
o ônus para as pessoas físicas, afetando 
aqueles que já contribuíram para o sis-
tema durante os anos de trabalho. “O 

valor arrecadado com a contribuição 
previdenciária dos servidores aposentados 
e pensionistas, como o próprio ministro 
da Previdência admitiu, é ‘insignificante’. 
É importante salientar que essa contri-
buição é feita pelos servidores públicos 
aposentados e pelos pensionistas de 
servidores, ou seja, uma pequena parcela 
da população”, conclui.

Em ato promovido pelo Movimento dos 
Servidores Públicos Aposentados e Pen-
sionistas (Mosap) no dia 10 de setembro 
na Câmara dos Deputados, cerca de 500 
representantes de diversas entidades sin-
dicais, entre elas o ANDES-SN, reivindica-
ram a inclusão da PEC 555/2006 na pauta 
do Congresso Nacional, que prevê o fim 
gradativo da contribuição previdenciária 
dos servidores públicos aposentados e 
pensionistas.

Para que seja aprovada na Câmara, é 
necessário o voto de 307 deputados. As 
propostas de emenda constitucional reque-
rem quórum quase máximo e dois turnos de 
votação em cada uma das Casas legislativas, 
Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Na ocasião, vários deputados federais se 
declaram favoráveis à extinção da cobrança 
estabelecida durante a Reforma da Previ-
dência promovida pelo governo Lula, por 
meio da Emenda Constitucional 41/2003. 
Os parlamentares aproveitaram para fazer a 
defesa da Previdência Social.

“Temos que continuar batendo na tecla 
de que a Previdência é altamente supe-
ravitária”, desabafou o deputado Arnaldo 
Faria de Sá (PTB/SP). Ele criticou o fato de 
haver por meio da grande imprensa uma 
intensa propaganda a favor dos planos de 

previdência privada, de modo a favorecer 
o empresariado.

O autor da PEC 555/6, deputado Carlos 
Mota (PSB/MG), ressaltou que a perda de 
receita decorrente da não cobrança da 
contribuição, o que considerou um assalto à 
aposentadoria e pensão dos servidores, não 
representa impacto nos grandes números 
do orçamento da União. “É insignificante se 
levarmos em consideração todos os gastos 
que o governo já teve com as obra da Copa 
e as desonerações de impostos a alguns 
setores da economia, por exemplo. Não é 
justo que os servidores públicos sejam os 
únicos a pagar essa conta junto ao governo 
brasileiro”, argumentou o parlamentar.

O deputado Ivan Valente (PSOL/SP) ressal-
tou que não há argumento que justifique a 
não aprovação da proposta. “O governo tira 
dinheiro da aposentadoria do funcionalismo 
para dar aos banqueiros em isenções fiscais 
e benefícios. Reserva 49% do orçamento 
para o pagamento de juros e amortizações 
aos bancos e não tem dinheiro para a folha 
de pagamento, para destinar 10% do PIB à 
Educação, 10% da receita líquida ao Sistema 
Único de Saúde e para melhorar o transporte 
público”, denunciou, ressaltando a necessida-
de de se resgatar o papel do Estado brasileiro 
e da valorização do servidor público. 

Pela aprovação da PEC 555

Ato na Câmara dos Deputados reuniu cerca de 500 representantes de diversas entidades sindicais, entre 
elas o ANDES-SN
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Por Nayane Taniguchi

Em busca da verdade sobre a ditadu-
ra militar (1964-1985), as comissões 
para conhecer a história e os crimes 
relacionados ao período têm se 

ampliado por todo o país, com caráter 
estadual, municipal, regional ou institu-
cional. Ao menos 13 estados brasileiros já 
possuem comissões estaduais, como Rio 
de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas 
Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 
Paraná, Bahia, Maranhão, Pernambuco, 
Paraíba, Alagoas e Pará.

As universidades também aderiram à 
iniciativa de buscar informações sobre 
a ditadura ou estão em processo de im-
plementação de comissões da verdade. A 
UnB, a USP, PUC-SP, UFRN, UFRJ, Unifesp, 
Ufes, Uece e UFC já possuem comitês cons-
tituídos. A UFRRJ e a UFPA também têm 
se mobilizado para criar suas comissões.

O 32º Congresso do ANDES-SN, em 
março deste ano, deliberou pela criação 
da Comissão da Verdade do Sindicato 
Nacional. Já no 58º Conad, em julho, os 
membros, titulares e suplentes, foram 
escolhidos. Desde então, foi dado início 
ao seu processo de implementação. “Esta 
é uma ação política da Comissão da Ver-
dade do ANDES-SN que visa a recuperar 
fatos que ocorreram nas universidades, 

que cercearam direitos e ceifaram vidas 
e a liberdade de docentes, técnicos e 
estudantes, ou seja, da comunidade aca-
dêmica. Precisamos conhecer isso”, afirma 
o 1º secretário do ANDES-SN e membro 
titular da Comissão, Márcio de Oliveira, 
ao explicar a estratégia da Comissão em 
incluir as Seções Sindicais nesta fase inicial, 
por meio do envio das informações.

A partir do levantamento sobre iniciati-
vas propostas ou realizadas pelas Seções 
Sindicais do ANDES-SN relacionadas à di-
tadura militar no âmbito da universidade, 
a Comissão da Verdade do Sindicato Na-
cional deverá propor e detalhar seu plano 
de trabalho. Na reunião marcada para 11 
de outubro em Brasília, os membros da 
Comissão farão a análise das respostas, 
além programar as atividades que serão 
desenvolvidas.

De acordo com o diretor do ANDES-SN, 
as atividades que serão realizadas pela 
Comissão têm como objetivo conhecer 
e buscar informações sobre os aconte-
cimentos que envolvem a comunidade 
acadêmica durante a época da ditadura, 
e que interferiram na Universidade.

Criação
Composta por três membros efetivos 

e três suplentes – sendo um da diretoria 
e dois eleitos no 58º Conad, a Comissão é 

formada pelos diretores Márcio Antnio de 
Oliveira (titular) e Paulo Cambraia (suplen-
te), e pelos professores Hélvio Mariano, 
(titular), Edson Teixeira (titular), Elídio 
Alexandre Marques (suplente) e Antônio 
Lisboa (suplente), que estão à frente dos 
trabalhos.

Para Helvio Mariano, que apresentou 
o texto de resolução no 32º Congresso 
que propôs a criação da comissão, era 
necessário que os trabalhadores também 
fizessem sua própria comissão, “para que 
o ANDES-SN contasse a sua própria versão 
da história dos trabalhadores, que foram 
perseguidos torturados e mortos no pe-
ríodo de 64 a 84, conforme foi aprovado 
no Congresso”.

“A expectativa é grande. Um dos seto-
res que teve o maior número de pessoas 
perseguidas, demitidas, torturadas e 
executadas durante o período de ditadura 
militar está dentro das universidades e 
boa parte desses casos não veio à tona 
e continuam às margens da discussão”, 
explica o professor.

Ainda de acordo com as deliberações 
do 32º Congresso, uma vez que entre em 
execução o plano de trabalho da Comis-
são da Verdade do ANDES-SN, ela deverá 
apresentar relatórios de suas atividades 
no 33º Congresso, que será realizado em 
fevereiro de 2014, em São Luís (MA).

O ANDES-SN 
também 
quer saber 
a verdade

Comissão da 
Verdade do 
Sindicato Nacional 
inicia atividades 
com levantamento 
de informações 
junto às Seções 
Sindicais sobre 
o período da 
ditadura


