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ESTADO DE GREVEIniciada  há  11  dias,  a  greve  das  Instituições  Federais  de  Ensino  Superior  (IFES)  já  conta  com  43 Universidades Federais, das 59 existentes. Ao todo, contando os Institutos Federais e CEFET's, são 46 IFES em greve no Brasil. São milhares de docentes em luta pela reestruturação do Plano de Carreira da categoria e pela melhoria das condições de trabalho nas Instituições Federais.O Ministro da Educação, em nota oficial e em rede nacional de TV, alegou que não há razão para a  greve dos professores da rede federal de ensino superior, pois o governo teria feito sua parte no acordo firmado com a categoria em agosto de 2011. Segundo ele, o atraso verificado no cumprimento do acordo deveu-se, principalmente, à demora, pelo Congresso Nacional, na apreciação do Projeto de Lei nº 2203/11 que dispunha sobre os termos do acordo firmado. Tal atraso teria sido compensado, agora, com a retirada  do PL e a edição da Medida Provisória 568/12, publicada no Diário Oficial da União no dia 16 de maio p.p.,  garantindo, retroativamente a março de 2012, os mesmos termos contidos no PL original: reajuste de 4% e incorporações das gratificações conforme pactuado em agosto de 2011. Apesar da publicação da Medida Provisória, no dia seguinte, 17 de maio, a maioria das Universidades Federais paralisou suas atividades.  Desinformação? Má vontade dos grevistas?Indignação.  Os  professores  cansaram  do  descaso  e  da  falta  de  respeito  para  com  a  categoria.  Diferente do que nos informa o ministro, o Governo Federal levou quase três meses para efetivar parte de um  acordo  definido  oito  meses  antes,  dispondo,  desde  então,  dos  instrumentos  necessários  para  o  cumprimento dentro do prazo. E o fez somente quando se deu conta da iminência de uma paralisação de  grande porte em nível nacional. Todo esse tempo para “conceder” 4%, a título de reposição salarial, de algo que deveria ser automático: a preservação do poder de compra do salário do professor, sistematicamente corrompido pela política de confisco da renda do trabalhador do serviço público no Brasil.Esquece, também, o ministro (desinformação? má vontade?), de que a MP contempla somente parte do acordo assinado em agosto de 2011 com as entidades representativas, e sequer a parte principal.  O cerne do acordo, o que realmente permitiu que se chegasse a um termo consensual,  é a perspectiva de  reestruturação das carreiras do Magistério Superior e do EBTT (Ensino Básico,  Técnico e Tecnológico),  através de um processo negocial com conclusão estabelecida em 31 de março de 2012. Em meados de maio,  as  negociações em torno da carreira seguem estagnadas,  devido à postura irredutível  e  proteladora do governo.Hoje, os docentes das IFES dão um basta a essa situação e paralisam suas atividades, em protesto.  Ao protestarmos, reafirmamos nosso compromisso e luta pelo ensino púbico, gratuito e de qualidade para  todos os brasileiros. Ao paralisarmos nossas atividades denunciamos a insuficiência dos recursos para a  educação  no  Brasil,  a  inadequação  da  carreira  do  magistério  e  a  necessidade  de  melhoria  de  nossas condições de trabalho.Apoiamos a ampliação das oportunidades de acesso ao ensino público superior no país,  porém contestamos a política de fazê-lo à custa de sua qualidade. A Universidade Federal do ABC é nova. Foi criada no contexto dessa política de ampliação e requisita um sério debate sobre seus desdobramentos. Nesse contexto,  chamamos todos os professores  da Universidade Federal  do ABC para uma reflexão conjunta dessa situação. Propomos a perspectiva de nos integrarmos à luta nacional, no sentido de fortalecer esse movimento, que é justo, e na oportunidade discutirmos nossas particularidades e nossos problemas.Propomos nos colocarmos em Estado de Greve, na perspectiva de aderirmos à posição da maioria das  Universidades  Federais,  caso  este  seja  o  entendimento  da  maioria  dos  professores  da  UFABC. Compareça e participe na assembleia dos docentes:
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D I A  3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 ,  Q U I N TA - F E I R A  –  1 5 H 3 0D I A  3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 ,  Q U I N TA - F E I R A  –  1 5 H 3 0
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A NECESSIDADE DA CONSTRUÇÃO DA PAUTA LOCALO  atual  movimento  de  paralisação  dos  docentes  das  universidades  federais  apresenta  uma  dupla perspectiva de luta. A perspectiva global da reestruturação da carreira e de medidas estruturais de melhoria das condições de trabalho, por um lado, e a perspectiva local advinda das diferentes realidades de cada instituição  e  das  específicas  reivindicações  de  seus  docentes,  por  outro.  É  um  contexto  propício  para darmos corpo, na UFABC, a uma pauta de reivindicações que expresse os anseios e necessidades dos nossos  docentes.  Dentre os nossos docentes, há demandas latentes, manifestações dispersas e fragmentadas que clamam por mudanças.  Já  tivemos alguns momentos em que se buscou compor um conjunto coeso de  reivindicações, a partir de uma leitura coletiva e compartilhada das diferentes experiências dos docentes ao longo desses primeiros anos de implantação da UFABC. Foi quando, por exemplo, se detectou a necessidade de uma reflexão aprofundada sobre a atuação  multicampi da UFABC, sobre o nosso regime acadêmico, e sobre as condições de trabalho dos docentes desta universidade.  Agora é a hora de intensificarmos essa ação, visando à elaboração de uma pauta de reivindicações, construída coletivamente na perspectiva dos próprios docentes e  que reflita,  com coerência  e coesão,  a  diversidade de experiências  e a  unidade de  princípios que nos define, na defesa de uma universidade pública, gratuita, democrática, laica, socialmente referenciada e de qualidade.
DIÁLOGO EM DOIS TEMPOS COM O MINISTRO (*)

Uma resposta à Nota Oficial do MEC

Aloizio: Em agosto do ano passado, o Ministério da Educação negociou com as entidades sindicais ligadas ao ensino superior, a proposição de um reajuste salarial de 4%, a partir de março de 2012.
ADUFABC: Sim, parte do acordo era esse.
Aloizio: Encaminhou Projeto de Lei para o Congresso.
ADUFABC: Confere.
Aloizio: Entendendo as dificuldades de tramitação no Legislativo ...
ADUFABC: Demorou.
Aloizio: … eu interferi diretamente com a Presidência da República no sentido de retirar o PL e transformá-lo em Medida Provisória, assinada no dia 11 de maio …
ADUFABC: Sim, quando já se sabia que a maioria das IFES havia deliberado pelo indicativo de greve.
Aloizio: ... assegurando desta forma os termos da negociação e a aplicação do reajuste retroativo ao mês de março passado, além das gratificações específicas do magistério superior (Gemas) e de atividade docente do ensino básico, técnico e tecnológico (Gedbt).
ADUFABC: Essa MP poderia muito bem ter sido editada em fevereiro ou março, assim que percebeu que o Congresso não votaria o PL a tempo de cumprir o prazo pactuado. A demora é só mais uma demonstração de descaso para com a categoria dos docentes.
Aloizio: Com relação ao plano de carreira, a negociação prevê sua aplicação em 2013. Os recursos devem ser definidos na LDO até agosto deste ano, o que significa que temos tempo.
ADUFABC: O Sr. leu o Termo de Acordo entre as partes? Parece que não. Está escrito ali que o prazo para  conclusão dos trabalhos em torno da reestruturação da carreira era 31 de março de 2012!
Aloizio: As negociações entre o Ministério do Planejamento e as representações sindicais seguem abertas.
ADUFABC: Que sigam, mas o prazo era 31 de março! Agora há milhares de docentes em greve, prontos e  atentos para continuar as negociações.
Aloizio: O Ministério da Educação tem se revelado sensível as reivindicações das categorias e, inclusive, o  ministro tem recebido sistematicamente as representações sindicais.
ADUFABC: Sensibilidade? Obrigação, cara-pálida! Há um acordo assinado e um processo de negociação em curso.
Aloizio: De tal sorte que, com a perda do negociador do Ministério do Planejamento, Duvanier de Paiva, o  que atrasou o cronograma, o MEC solicitou prioridade na retomada das negociações, no que foi atendido.
ADUFABC:  Que fundo de poço,  Sr.  Ministro,  apelar  para essa  morte  trágica,  na  tentativa  de justificar  a morosidade do governo. Lamentável.
Aloizio: O Ministério da Educação reafirma sua confiança no diálogo e no zelo pelo regime de normalidade  das atividades dos câmpus universitários federais.
ADUFABC: Normalidade, Sr. Ministro, somente com recursos para as IFES e uma carreira digna para seus docentes. (*) As falas atribuídas ao Ministro Aloizio Mercadante (MEC), não são suas, mas constam da Nota Oficial emitida  
pelo MEC em 17/05/2012. O diálogo é evidentemente fictício, e é só uma forma bem humorada de responder a essa  
Nota Oficial.



ATENÇÃO: A ASSEMBLEIA É DE TODOS OS DOCENTESNos últimos dias, fomos procurados por alguns docentes em dúvida quanto à possibilidade de participar da  Assembleia  Geral  Extraordinária  convocada  para  a  próxima  quinta-feira.  É  importante  frisar  que  a 
assembleia é de todos os docentes, afiliados ou não à ADUFABC, e que todos aqueles que estiverem 
presentes poderão votar sobre o indicativo de greve. O ANDES-SN representa toda a categoria docente, não somente os seus afiliados. Estes possuem algumas prerrogativas restritas a quem é sindicalizado, mas não há diferença alguma quando se trata de representação. Especialmente no caso em questão: deflagrar ou não uma greve é uma decisão do conjunto de toda a categoria docente. Compareça à Assembleia Geral!  Decida! Participe!

PROBATÓRIO OU NÃO, DIREITO DE GREVE É GARANTIDOO Direito de Greve do servidor público tem base legal, amparada pela Constituição, pela Lei 7783/89, além de outras normas legais e jurisprudências do STF. Tal direito, segundo um entendimento já consolidado pelos  tribunais,  é  extensivo  aos  docentes  em  estágio  probatório.  Em particular,  a  súmula  316  do  STF estipula: a simples adesão à greve não constitui falta grave. Sobre o direito de greve dos docentes em estágio 
probatório, substitutos ou visitantes, consulte o parecer da Assessoria Jurídica Nacional do ANDES-SN, disponível em www.adufabc.org (na seção Documentos).

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DOS DOCENTES DAS IFESDesde o segundo semestre de 2010, o ANDES-SN vem negociando com o Governo Federal a reestruturação do Plano de Carreira dos docentes das IFES. Após tomar ciência, há dois anos, do projeto do governo para a  carreira docente, o ANDES-SN promoveu um amplo debate em todas as suas seções sindicais, culminando com uma crítica qualificada à proposta governamental. A partir dessa discussão na base, o 30º Congresso do  ANDES-SN,  realizado  em  Uberlândia  em  janeiro  de  2011,  aprovou  o  Plano  de  Carreira  e  Cargo  do Professor Federal.A proposta do ANDES-SN para a carreira do magistério superior tem como princípio a defesa de uma política salarial permanente, com reposição inflacionária, valorização do salário base e incorporação das gratificações. Como eixo principal, ela prevê uma carreira com uma única classe, dividida em 13 níveis, com variação remuneratória de 5% entre os níveis, a partir do piso para regime de trabalho de 20 horas,  correspondente ao salário mínimo calculado pelo DIEESE (www.dieese.org.br), atualmente avaliado em R$ 2.329,35  (consulte  em  www.adufabc.org a  tabela  remuneratória  correspondente).  Pressupõe  o desenvolvimento na carreira com base na incidência equilibrada da experiência acadêmica e a avaliação do trabalho docente no contexto da avaliação institucional. Defende o reenquadramento dos aposentados na posição relativa ao teto, respeitando os direitos anteriores. Defende a valorização do magistério federal, elevando  o  patamar  remuneratório  correspondente  a  toda  a  carreira  docente  de  forma  sustentada  no tempo. A partir desse amadurecimento das discussões, estabeleceram-se ações mais intensas voltadas a forçar o diálogo com o governo e, após uma negociação complexa e tumultuada, chegou-se ao Termo de Acordo 04/2011 assinado em agosto de 2011. Dois eram os pontos principais do acordo (no que se refere  ao magistério superior):a) incorporação da GEMAS ao Vencimento Básico (VB) e reajuste de 4%, incidindo sobre o VB (já com a incorporação) e a Retribuição por Titulação (RT)b) grupo  de  trabalho  para  uma  proposta  de  reestruturação  do  Plano  de  Carreira,  com  prazo  de conclusão estipulado em 31/03/2012.O governo cumpriu – com atraso e somente porque pressionado pela iminência de uma greve – o  primeiro  ponto  do  acordo.  Quanto  ao  segundo,  não  somente  descumpriu  o  prazo,  como  mostrou-se inflexível quanto às demandas dos docentes. A paciência dos docentes acabou.Tendo como referência a Pauta da Campanha 2012, aprovada no 31º Congresso do ANDES-SN e já  protocolada  junto  ao  governo  (disponível  em  www.adufabc.org,  na  seção  Documentos),  as  Instituições Federais de Ensino Superior estão em greve:1. Pela reestruturação da carreira docente, prevista no Acordo 04/2011, descumprido pelo governo federal, com valorização do piso e incorporação das gratificações;2. Pela valorização e melhoria das condições de trabalho docente nas IFES.
Nossos direitos cabem no papel. Em nossas mãos cabe a conquista.Nossos direitos cabem no papel. Em nossas mãos cabe a conquista.
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http://www.dieese.org.br/


QUADRO DAS IFES EM GREVE

1. Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (SINDCEFET-MG)2. Instituto Federal do Piauí (SINDCEFET-PI)3. Instituto Federal do Sudeste de Minas4. Universidade de Brasília (ADUnB)5. Universidade Federal do Acre (ADUFAC)6. Universidade Federal de Alagoas (ADUFAL7. Universidade Federal de Alfenas (ADUNIFAL)8. Universidade Federal do Amapá (SINDUNIFAP)9. Universidade Federal do Amazonas (ADUA)10. Universidade Federal de Campina Grande: Central (ADUFCG), Patos (ADUFCG-PATOS), Cajazeiras (ADUC)11. Universidade Federal do Espírito Santo (ADUFES)12. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (ADUNIRIO)13. Universidade Federal Fluminense (ADUFF)14. Universidade Federal de Goiás: Catalão (ADCAC), Jataí (ADCAJ)15. Universidade Federal da Grande Dourados (ADUFDOURADOS)16. Universidade Federal de Juiz de Fora (APESJF)17. Universidade Federal de Lavras (ADUFLA)18. Universidade Federal do Maranhão (APRUMA)19. Universidade Federal do Mato Grosso: Central (ADUFMAT), Rondonópolis (ADUFMAT-ROO)20. Universidade Federal do Oeste do Pará (SINDUFOPA)21. Universidade Federal de Ouro Preto (ADUFOP)22. Universidade Federal do Pampa (SESUNIPAMPA)23. Universidade Federal do Pará: Central (ADUFPA), Marabá (SINDUFPA-MAR)24. Universidade Federal da Paraíba (ADUFPB)25. Universidade Federal do Paraná (APUFPR)26. Universidade Federal de Pernambuco (ADUFEPE)27. Universidade Federal do Piauí (ADUFPI)28. Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (APUR)29. Universidade Federal do Rio de Janeiro (ADUFRJ)30. Universidade Federal do Rio Grande (APROFURG)31. Universidade Federal de Rondônia (ADUNIR)32. Universidade Federal de Roraima (SESDUF-RR)33. Universidade Federal Rural do Amazonas (ADUFRA)34. Universidade Federal Rural de Pernambuco (ADUFERPE)35. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (ADUR-RJ)36. Universidade Federal de Santa Maria (ADUFSM)37. Universidade Federal de São João Del Rey (ADFUNREI)38. Universidade Federal de São Paulo (ADUNIFESP)39. Universidade Federal do Semi-Árido (Mossoró) (ADUFERSA)40. Universidade Federal de Sergipe (ADUFS)41. Universidade Federal do Triângulo Mineiro (ADFMTM)42. Universidade Federal de Uberlândia (ADUFU)43. Universidade Federal do Vale do São Francisco (Juazeiro) (SINDUNIVASP)44. Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (SINDFAFEID)45. Universidade Federal de Viçosa (ASPUV)46. Universidade Tecnológica Federal do Paraná (SINDUTF-PR)
Mantenha-se informado sobre a greve!Mantenha-se informado sobre a greve!

Visite os sítios da ADUFABC/SSIND www.adufabc.org , Visite os sítios da ADUFABC/SSIND www.adufabc.org , 
e do ANDES-SN www.andes.org.bre do ANDES-SN www.andes.org.br

Entre em contato pelo endereço adufabc.ssind@gmail.comEntre em contato pelo endereço adufabc.ssind@gmail.com
Participe das atividades, assembleias e reuniões!Participe das atividades, assembleias e reuniões!


