Caderno de Textos

2021
0

Diretoria Executiva
Presidente
Nilton Brandão (SINDIEDUTEC-PR)
Vice-presidente
Francisco Wellington Duarte (ADURN-Sindicato)
Secretária Geral
Adriana de Oliveira Delgado Silva (ADUFSCar, Sindicato)
2º Secretária
Maria do Socorro da Costa Coelho (SINDPROIFES-PA)
Diretor de Políticas Educacionais
Lúcio Olímpio de Carvalho Vieira (ADUFRGS-Sindical)
Diretora de Comunicação
Gilka Silva Pimentel (ADURN-Sindicato)
Diretor de Assuntos Educacionais do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
Reginaldo Tadeu Soeiro de Faria (SIND-PROIFES)
Diretor de Relações Internacionais
Eduardo Rolim de Oliveira (ADUFRGS-Sindical)
Diretor de Assuntos Educacionais do Magistério Superior
Geci Jose Pereira Da Silva (ADUFG-Sindicato)
Tesoureiro
Flávio Alves da Silva (ADUFG-Sindicato)
2º Tesoureiro
José Jackson Do Amor Divino (SINDIFSE)
Diretor de Aposentadoria
Patryckson Marinho Santos (SIND-UFMA)
Diretor de Assuntos Sindicais
Gil Vicente Reis de Figueiredo (ADUFSCar, Sindicato)
Diretor de Assuntos Jurídicos
Emanuel Lins Freire Vasconcellos (APUB-Sindicato)
Diretora de Direitos Humanos
Rosangela Gonçalves de Oliveira (SINDIEDUTEC-Sindicato)
Diretor de Ciência e Tecnologia
Ênio Pontes de Deus (SIND-PROIFES)
Diretora de Assuntos Educacionais das Escolas Militares
Marina Pelegrini (ADAFA-Sindicato)
Diretora de Seguridade Social
Raquel Nery Lima Bezerra (APUB-Sindicato)

2

Conselho Deliberativo
Adriana de Oliveira Delgado Silva
Alberto Virgílio Boero
Alex Reinecke de Alverga
Amarilio Ferreira Junior
Ana Lúcia Barbosa Góes
Ana Maria I. S. da Trindade
Arlete Pereira de Melo
Eduardo de Oliveira da Silva
Eduardo Rolim de Oliveira
Emanuel Lins Freire Vasconcellos
Enio Pontes de Deus
Flávio Alves da Silva
Francisco Wellington Duarte
Geci Jose Pereira Da Silva
Geovana Reis ADUFG-Sindicato
Gil Vicente Reis de Figueiredo
Gilka Silva Pimentel
Jadson Fernando G. Gonçalves
Jairo Alfredo Genz Bolter
José Jackson Do Amor Divino
Joviniano Soares de C. Neto
Luciana Boose Pinheiro
Lúcio Olímpio de Carvalho Vieira
Luis Antonio Contim
Marcelo Henrique Lopes Silva
Maria do Socorro da Costa Coelho
Marina Pelegrini
Nilton Ferreira Brandão
Oswaldo Gomes Corrêa Negrão
Patryckson Marinho Santos
Raquel Nery Lima Bezerra
Reginaldo Tadeu Soeiro de Faria
Rosangela Gonçalves de Oliveira

ADUFSCar, Sindicato
ADAFA
ADURN-Sindicato
ADUFSCar, Sindicato
APUB-Sindicato
SINDIEDUTEC
SINDIFSE
ADUFRGS-Sindical
ADUFRGS-Sindical
APUB-Sindicato
SIND-PROIFES
ADUFG-Sindicato
ADURN-Sindicato
ADUFG-Sindicato
ADUFG-Sindicato
ADUFSCar, Sindicato
ADURN-Sindicato
SINDPROIFES-PA
ADUFRGS-Sindical
SINDIFSE
APUB-Sindicato
ADUFRGS-Sindical
ADUFRGS-Sindical
ADUFG-Sindicato
SIND-UFMA
SINDPROIFES-PA
ADAFA
SINDIEDUTEC
ADURN-Sindicato
SIND-UFMA
APUB-Sindicato
SIND-PROIFES
SINDIEDUTEC

Adnilra Selma M. da S. Sandeski
Alex Sander Rodrigues Cangussu
Aluísio Fernandes Da Silva Junior
Arkley Marques Bandeira
Darlio Inácio Alves Teixeira
João Batista de Deus
Maria das Dores S. dos R. Santos
Matilde Alzeni
Sônia Mara Moreira Ogiba

SINDIEDUTEC (suplente)
SIND-PROIFES (suplente)
SINDPROIFES-PA (suplente)
SIND-UFMA (suplente)
ADURN-Sindicato (suplente)
ADUFG-Sindicato (suplente)
SINDIFSE (suplente)
ADUFSCar, Sindicato (suplente)
ADUFRGS-Sindical (suplente)

3

Conselho Fiscal
Auristela Felix de O. Teodoro
Leonardo Silva Soares
Manoel Coracy Saboia Dias
Marley Apolinario Saraiva
Mirabel Araujo De Morais
Orlando Nobre Bezerra de Souza
Paulo Artur Konzen X. de M. Silva
Rafael Gil Ferques
Renato José de Moura
Roberval Edson Pinheiro de Lima

APUB-Sindicato
SIND-UFMA
SIND-PROIFES
ADUFG-Sindicato
SINDIFSE
SINDPROIFES-PA
ADUFRGS-Sindical
SINDIEDUTEC
ADUFSCar, Sindicato
ADURN-Sindicato

4

Coordenação do XVII Encontro
Adriana de Oliveira Delgado Silva
Francisco Wellington Duarte
Gilka Silva Pimentel
Nilton Ferreira Brandão

ADUFSCar, Sindicato
ADURN-Sindicato
ADURN-Sindicato
SINDIEDUTEC

Equipe de trabalho do XVII Encontro
Anna Carolina Campos Soares
Bruno de Vizia Ignacio Oliveira
Francisco Domingos Dos Santos
Margarethe Macedo de Souza

Comunicação - PROIFES - Federação
Comunicação - PROIFES – Federação
Assessoria - PROIFES – Federação
Secretaria - PROIFES – Federação

Colaboradores do XVII Encontro
Amanda Cinthia de M. e Silva
Anaira Lobo e Pinheiro
Caaci Lima Correia
Camila Vida
Elen Rebeca Almeida da Silva
Hellan Cleytson da S. Aureliano
Leticia Castro
Lissiany De Oliveira Silva
Luciana Porto
Rafael Vaz
Rebeca Lima De Oliveira
Sandro Júlio dos Santos
Simone Ramos
Valcidney Soares Da Silva
Vinicius Braga da Silva
Vitor Xavier Alcântara
Viviane Pereira De Freitas

Comunicação - ADURN-Sindicato
Comunicação - APUB-Sindicato
Secretaria - ADURN-Sindicato
Comunicação - SINDIEDUTEC
Assessoria política - APUB-Sindicato
Comunicação - ADURN-Sindicato
Comunicação - ADUFRGS-Sindical
Comunicação - ADURN-Sindicato
Comunicação - ADUFG-Sindicato
Comunicação - ADUFG-Sindicato
Comunicação - ADURN-Sindicato
Comunicação - ADUFRGS-Sindical
Comunicação - ADUFRGS-Sindical
Comunicação - ADURN-Sindicato
Comunicação - ADUFG-Sindicato
Assessoria política - APUB-Sindicato
Secretaria - ADURN-Sindicato

Identidade Visual
Anna Carolina Campos Soares

Comunicação - PROIFES - Federação

Edição e diagramação do Caderno de Textos
Adriana de Oliveira Delgado Silva ADUFSCar, Sindicato

5

Delegados de Diretoria
Emanuel Lins Freire Vasconcellos
Enio Pontes de Deus
Fernanda Castelano Rodrigues
Flavio Alves da Silva
José Jackson do Amor Divino
Lúcio Olímpio de Carvalho Vieira
Maria Gorete Rodrigues Cardoso
Marina Pelegrini
Oswaldo Gomes Correa Negrão
Rosangela Gonçalves de Oliveira

APUB-Sindicato
SIND-PROIFES
ADUFSCar, Sindicato
ADUFG-Sindicato
SINDIFESE
ADUFRGS-Sindical
SINDPROIFES-PA
ADAFA-Sindicato
ADURN-Sindicato
SINDIEDUTEC

Delegados Eleitos
Adnilra Selma M.a da S. Sandeski
Ana Boff de Godoy
Ana Maria I. Soares da Trindade
Daniela Marzola Fialho
Darlio Inacio Alves Teixeira
Eduardo de Oliveira da Silva
Eduardo Rolim de Oliveira
Felipe José Comunello
Francisco Wellington Duarte
João Bosco Araújo da Costa
Luciana Boose Pinheiro
Luis Antonio Serrão Contim
Marley Apolinario Saraiva
Nilton Ferreira Brandão
Reginaldo Tadeu Soeiro de Faria
Roberval Edson Pinheiro de Lima
Ruthineia Diogenes A. Uchoa Lins
Sônia Mara Moreira Ogiba

SINDIEDUTEC
ADUFRGS-Sindical
SINDIEDUTEC
ADUFRGS-Sindical
ADURN-Sindicato
ADUFRGS-Sindical
ADUFRGS-Sindical
ADUFRGS-Sindical
ADURN-Sindicato
ADURN-Sindicato
ADUFRGS-Sindical
ADUFG-Sindicato
ADUFG-Sindicato
SINDIEDUTEC
SIND-PROIFES
ADURN-Sindicato
ADURN-Sindicato
ADUFRGS-Sindical

6

Observadores
Alex Reinecke de Alverga
ADURN-Sindicato
Alex Sander Rodrigues Cangussu SIND-PROIFES
Ana Christina de Andrade Kratz ADUFG-Sindicato
Ana Lúcia Barbosa Góes
APUB-Sindicato
André Farias de Moura
ADUFSCar, Sindicato
Andréa Beatriz Hack de Góes
APUB-Sindicato
Andreia Regina de O. Camargo
SIND-PROIFES
Arlan Pacheco Figueiredo
ADUFRGS-Sindical
Arlete Pereira de Melo
SINDIFESE
Auristela Félix de O. Teodoro
APUB-Sindicato
Cristiano Farias Almeida
ADUFG-Sindicato
Daniel Vendruscolo
ADUFSCar, Sindicato
Edvar da Luz Oliveira
SINDPROIFES-PA
Elenize Cristina Oliveira da Silva SIND-PROIFES
Fernanda Almeida Pereira
APUB-Sindicato
Fernando Periotto
ADUFSCar, Sindicato
Flavia Bezerra de M. Hirata-Vale ADUFSCar, Sindicato
Geovana Reis
ADUFG-Sindicato
Gilka Silva Pimentel
ADURN-Sindicato
Isaura de França Brandão
ADURN-Sindicato
Jairo Alfredo Genz Bolter
ADUFRGS-Sindical
João Batista de Deus
ADUFG-Sindicato
Jorge Antonio Moraes de Souza
SINDPROIFES-PA
Joviniano Soares de C. Neto
APUB-Sindicato
Jucélia Bispo dos Santos
APUB-Sindicato
Juliana Silva Ramires
SIND-PROIFES
Leopoldina Cachoeira Menezes
APUB-Sindicato
Luiz Glock
ADUFRGS-Sindical
Manoel Coracy Saboia Dias
SIND-PROIFES
Mara Rita Duarte de Oliveira
SIND-PROIFES
Marcos de Oliveira Soares
ADUFSCar, Sindicato
Maria do Socorro da Costa Coelho SINDPROIFES-PA
Mariane Friesleben
SIND-PROIFES
Mercês de Fátima dos Santos Silva ADURN-Sindicato
Monica Jones Costa
ADUFSCar, Sindicato
Nicolau Rickmann Neto
SINDPROIFES-PA
Orlando Nobre Bezerra de Souza SINDPROIFES-PA
Paula Regina Mendes da S. Serrão ADUFSCar, Sindicato
Rafael Gil Ferques
SINDIEDUTEC
Raquel Nery Lima Bezerra
APUB-Sindicato
Renato Sampaio Sadi
SIND-PROIFES
Roberto dos Santos Silva
SIND-PROIFES
Roger Sauandaj Elias
ADUFRGS-Sindical
7

Ruy Alkmim Rocha Filho
Silvana Rossy de Brito
Telma Guerreiro Barroso
Valdemir Alves Junior
Walber Lopes de Abreu
Wilson da Costa Barroso

ADURN-Sindicato
SINDPROIFES-PA
SINDPROIFES-PA
SIND-PROIFES
SINDPROIFES-PA
SINDPROIFES-PA

Convidados
Adriana Almeida Sales de Melo
Cristiane da Silva Ferreira
Erlene Roberta Ribeiro dos Santo
Evelyn Jeniffer de Lima Toledo
Gorki Mariano
Igor dos Santos Lima
José Audísio Costa
José Cristovam Martins Vieira
Lucinda Maria da Rocha Macedo
Maria Teresa Lopes Ypiranga
Remi Castioni

ADUNB
ADUNB
ADUFEPE
ADUNB
ADUFEPE
ADUNB
ADUFEPE
ADUFEPE
ADUFEPE
ADUFEPE
ADUNB

8

9

Sumário
Programa do evento .................................................................................................................. 9
Apresentação Nilton Brandão .................................................................................................. 12
PROIFES e a mobilização contra a Reforma Administrativa
Francisco Domingos, Gilka Pimentel, Adriana de O. Delgado Silva.......................................... 14
Pré-Encontros preparatórios para o Encontro Nacional ........................................................ 23
Eixo 1 - Cenário político, econômico e social no Brasil pandêmico e defesa da Democracia e
dos Direitos Humanos ............................................................................................................. 26
Texto de referência Eixo 1 Francisco Wellington Duarte (ADURN Sindicato) e Rosangela
Gonçalves de Oliveira (Sindiedutec) ..................................................................................... 27
Reflexão: Educação e verdade Luiz Glock (ADUFRGS Sindical) ........................................... 28
O "Ponto Zero" para a Luta Sindical: O Estado Autoritário, o Resgaste da Justiça Social,
da Democracia e dos Direitos Humanos Sonia Mara Moreira Ogiba (ADUFRGS Sindical) . 29
Eixo 2 - Orçamento, gestão democrática das IFEs e desafios da Ciência e Tecnologia ........ 33
Texto de referência Eixo 2 Gil Vicente Reis de Figueiredo (ADUFSCar Sindicato) e Enio
Pontes de Deus (Sind-Proifes) ............................................................................................... 34
Os desafios das instituições acadêmicas e científicas na atual conjuntura econômica e
social do Brasil Enio Pontes de Deus (Sind-Proifes) .............................................................. 35
Eixo 3 - Carreira, salário, condições de trabalho e aposentadoria, e atuação docente na
pandemia e pós-pandemia ...................................................................................................... 38
Texto de referência Eixo 3 Geci Jose Pereira da Silva (ADUFG Sindicato) e Lucio Olimpio de
Carvalho Vieira (ADUFRGS Sindical)...................................................................................... 39
Campanha salarial 2022 dos docentes federais Eduardo Rolim de Oliveira (ADUFRGS
Sindical) ................................................................................................................................. 42
Carreira e salário docente Gil Vicente Reis de Figueiredo (ADUFSCar Sindicato) ................ 47
Os impactos da PEC 32 para os docentes federais Eduardo Rolim de Oliveira (ADUFRGS
Sindical) ................................................................................................................................. 50
Os riscos para o futuro do RPPS Eduardo Rolim de Oliveira (ADUFRGS Sindical) ............... 55
Os desafios para aposentandos e aposentados frente às várias reformas Ana Maria
Irribarem Soares da Trindade (Sindiedutec) ......................................................................... 62
Presença dos idosos: a importância na pauta do sindicato docente Joviniano Soares de
Carvalho Neto (APUB) ........................................................................................................... 65

10

Eixo 4 - Organização do movimento sindical frente aos novos desafios .............................. 69
Texto de referência Eixo 4 Nilton Ferreira Brandão (Sindiedutec) e Emanuel Lins Freire
Vasconcellos (APUB-Sindicato) ............................................................................................. 70
A necessária radicalidade sindical e as dificuldades de alianças amplas para o
enfrentamento do governo Lucio Olimpio de Carvalho Vieira (ADUFRGS Sindical) ............ 71
Desafios para o crescimento do PROIFES Nilton Ferreira Brandão (Sindiedutec)............... 74

11

Apresentação
Nilton Brandão
O Encontro Nacional do PROIFES-Federação é um espaço privilegiado de discussão
política com o intuito de traçar diretrizes de atuação da Federação. Coerente com o forte
trabalho em defesa da vida realizado pelos Sindicatos ao longo de 2020 e 2021 e em respeito
à vida, mais uma vez a realização do encontro será realizado de forma totalmente virtual.
Considerando as limitações do formato virtual – concomitância de espaços e
trabalhos durante o evento, “solidão” da participação remota, sem a interação entre pessoas,
limitações das plataformas digitais, etc. – a realização dos Pré-Encontros foi incentivada como
um espaço privilegiado do debate político com a base, sendo o Encontro Nacional o espaço
de socialização destes debates, em especial para a aprovação das propostas que
representarão os desafios da nossa Federação para o próximo ano.
Infelizmente, não é só a pandemia que continua ceifando vidas! O cenário político
também continua desfavorável para a educação, para os trabalhadores e para o serviço
público em geral. As propostas em discussão no Congresso Nacional, em especial a proposta
de Reforma Administrativa (PEC 32) e as políticas emanadas do poder executivo representam
fortes retrocessos, com ataques a direitos históricos dos trabalhadores e, em sua essência, um
realinhamento do Estado como ente secundário na defesa do cidadão, transferindo para a
iniciativa privada os serviços públicos existentes. A ameaça ao estado democrático de direito
continua rondando os discursos e ações das autoridades que ocupam a esplanada dos
ministérios em Brasília.
Na educação, a drástica redução orçamentária ameaça a existência das universidades
e institutos federais, cerceia o debate sobre recomposição de perdas salariais e de atualização
das carreiras dos professores e professoras. Da mesma forma, elimina bolsas, projetos e
espaços de pesquisas além de comprometer seriamente as instituições promotoras de
políticas para a ciência e tecnologia (CAPES, CNPQ, FINEP, etc.). Há ainda o empenho na
redefinição de políticas de retrocesso como ensino domiciliar, a militarização das escolas e
políticas de inclusão social.
Não podemos esquecer neste debate que o PROIFES adquiriu forte reconhecimento
político no conjunto das entidades que fazem as lutas sociais e sindicais. Os avanços obtidos
nos últimos anos na educação federal – hoje em franco retrocesso – têm em todos eles o DNA
do PROIFES que soube combinar a capacidade de mobilização com a negociação e conferiu
novo patamar de garantia de ganhos salariais e uma carreira razoavelmente estável para os
professores federais (MS e EBTT).
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Apesar do cenário devastador promovido pelas políticas de retrocesso de conquistas
e dos inúmeros ataques do governo federal contra os servidores, este encontro também se
realiza em um momento de muita energia positiva para a Federação. Primeiro, porque as
lideranças nacionais, conscientes de um projeto estratégico de crescimento e fortalecimento
do PROIFES, sem renunciar a sua unidade interna – ao contrário, reafirmando o princípio de
unidade e parceira histórica com as forças políticas que compõem a Federação – apresentou
ao Conselho Deliberativo a proposta, aprovada por unanimidade, de filiação à Central Única
dos Trabalhadores. Este movimento estratégico considerou a necessidade de ocupar novos
espaços e atrair o apoio de diversas outras forças políticas que estão no campo da CUT,
principal Central Brasileira e com vasta representação dos servidores públicos. Os resultados
já são visíveis em várias frentes de luta.
Um segundo motivo de alegria está materializado na forte mobilização dos
professores e professoras de todos os nossos Sindicatos federados na luta contra a aprovação
da Proposta de Emenda Constitucional nº 32 de 2020, apresentada ao Congresso Nacional
pelo governo Bolsonaro. A avaliação do Conselho Deliberativo é cristalina: essa PEC será a
destruição final do serviço público. Se aprovada, não serão só os direitos mais imediatos que
serão atingidos. No médio prazo, fará com que o Estado passe a ser administrado por
indicados (fim de concursos públicos), criará as condições para terceirização dos serviços
públicos (contratos terceirizados), comprometerá nossas carreiras e, em última análise, criará
todas as condições para a privatização do Estado.
Ciente deste desastre, já são sete semanas de permanentes atividades de rua, em
Brasília e nos Estados. Toda semana representações de cada Sindicato estão em Brasília,
pressionando os deputados pela não aprovação da PEC no aeroporto, em ato na frente dos
ministérios e do Congresso. A pressão também se dá através das redes sociais, nas redes dos
deputados e em verdadeiras maratonas de gabinete em gabinete nos corredores do
Congresso. Este trabalho tem se mostrado fundamental, pois, tornou-se evidente que os
parlamentares sentiram a pressão. Porém, diferentemente de outras propostas do governo,
esta ainda tem maioria para aprovação, portanto é necessário que os sindicatos mantenham
sua atuação combativa. Ressalta-se a alegria e a coragem com que professoras e professores
das Universidades e Institutos Federais ocupam as ruas para levantar bem alto a bandeira de
luta da Federação contra a PEC 32.
Estes – entre muitos a serem pautados – são os desafios que a Diretoria Executiva da
Federação traz para o debate, expressos e organizados em quatro eixos de reflexão.
Esperamos forte envolvimento de todas as lideranças e desejamos um bom trabalho a todos.
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PROIFES e a mobilização contra a Reforma Administrativa
Francisco Domingos, Gilka Pimentel, Adriana de O. Delgado Silva
A primeira parte deste caderno de textos faz um retrospecto
da atuação do PROIFES no Congresso Nacional nos meses de
setembro e outubro de 2021, pressionando os parlamentares contra
a aprovação da PEC 32. Trata-se do registro das ações mais recentes
da Federação na defesa dos direitos de seus sindicalizados e da
apresentação de uma pauta, que sem dúvida irá permear os debates
nesse XVII Encontro Nacional.
O PROIFES iniciou os trabalhos de mobilização em Brasília em 13 de setembro de
2021, com a presença de apenas 3 sindicatos (ADURN, SINDEDUTEC e ADUFG) e uma pequena
delegação de 06 pessoas. Com a pressão realizada pelas diversas delegações de servidores
públicos reunidos em Brasília, a votação da Reforma Administrativa (PEC 32), prevista
inicialmente para a semana de 13 a 17, foi adiada. Essa vitória fortaleceu o ânimo dos
companheiros e companheiras dos diversos sindicatos do PROIFES, que passaram a mobilizar
suas diretorias e seus sindicalizados para integrarem a mobilização que foi crescendo a cada
semana em Brasília.

Figura 1: PROIFES-Federação na luta contra a PEC 32, 14/09/2021 em Brasília.
Ao longo das semanas de mobilização, a Federação distribuiu camisetas e bandeiras
aos sindicatos e aos docentes, garantindo assim unidade e identidade visual à sua delegação.
Em seis semanas de mobilização presencial, 40 docentes já estiveram em Brasília
representando seus sindicatos e o PROIFES. Na semana de 18 a 21/10, seis sindicatos
estiveram presentes com 25 docentes compondo a delegação do PROIFES. Sem dúvida, esses
números ilustram a unidade e a força dos sindicatos federados.
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Figura 2: Atividades no aeroporto de Brasília na luta contra a PEC 32, 21/09/2021.

Figura 3: Diretor de assuntos jurídicos do PROIFES visita gabinetes dos deputados na luta
contra a PEC 32, 29/09/2021.

Figura 4: Mobilização junto ao Congresso Nacional na luta contra a PEC 32, 06/10/2021.
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Figura 5: Chamada da campanha do PROIFES contra a PEC 32 para a mobilização em Brasília
na semana de 18 a 21 de outubro.

Figura 6: Delegação do PROIFES visita gabinetes dos deputados na luta contra a PEC 32,
19/10/2021.

Figura 7: Mobilização junto ao Congresso Nacional na luta contra a PEC 32, 26/10/2021.
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Todas as atividades realizadas contaram com o apoio fundamental dos profissionais
das equipes de comunicação e assessoria política do PROIFES e da ADUFG, bem como da
secretaria do PROIFES.
A cada semana, a agenda em Brasília é organizada buscando garantir o maior impacto
junto aos parlamentares, com a atuação nas seguintes atividades:
Terça-feira pela manhã a partir das 7h30: Recepção no aeroporto aos parlamentares
que chegam a Brasília, vindo dos seus estados, com bandeiras e muito barulho.
Terça-feira à tarde: Vigília no anexo 2 do congresso nacional e visitas aos gabinetes
dos parlamentares.
Quarta-feira o dia todo: Visita aos gabinetes dos parlamentares.
Quinta-feira: O congresso fica esvaziado. Excepcionalmente pode haver mudanças a
depender do andamento de uma possível votação da PEC. Esse dia pode ser reservado para
uma agenda de visitação aos gabinetes previamente organizada pelo próprio sindicato.
A agenda de visita aos parlamentares (na terça e quarta-feira) é organizada
semanalmente pelo assessor político da federação, mediante demanda dos docentes de cada
sindicato, que devem ir à Brasília com indicação ou visita marcada com o parlamentar do seu
estado. As visitas realizadas em grupo garantem maior peso e força política ao movimento.
Além da grande mobilização em Brasília, as atividades de pressão nos Estados são
absolutamente fundamentais, seja nos aeroportos locais com cartazes, outdoors, carros de
som com os nomes dos deputados indecisos ou que votam a favor da PEC, faixas de áudios
nas rádios, projeção de imagens a noite em lugares estratégicos, etc...

Figura 8: Mobilização do SINDPROIFES-PA no aeroporto de Belém, na saída dos
parlamentares do estado, 25/10/2021.
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Devemos insistir que os sindicatos federados mantenham o movimento de rodízio
enviando pelo menos 2 docentes por semana em Brasília, para que a delegação do PROIFES
tenha pelo menos 10 pessoas atuando semanalmente no aeroporto e no Congresso Nacional.
Temos ouvido relatos de deputados que essa pressão tem surtido efeito, sendo
possível pensar na vitória.
A seguir, reproduzimos as considerações sobre algumas semanas da mobilização,
escritas pelo assessor político do PROIFES, Francisco Domingos.
3ª Semana - 27 a 30 de setembro
O início desta semana foi marcado pela dúvida quanto à votação, em plenário (na
Câmara) da PEC 32, proposta que, se aprovada, representa uma vitória do mercado e do
governo Bolsonaro/Guedes contra a sociedade brasileira.
Aprovado na Comissão Especial no dia 23/09, após sucessivas manobras regimentais,
sendo a troca de parlamentares da comissão a mais evidente, o parecer do relator, deputado
Arthur Maia, não parece ter sido suficiente para agradar a base governista e reunir 308 votos
favoráveis à sua aprovação em plenário. Assim, o presidente da casa, Arthur Lira, não se sentiu
seguro para submeter o texto à votação.
Desde então, Lira tem informado que só levará o texto ao plenário se tiver certeza da
aprovação, ou seja, de que o governo dispõe do quórum qualificado de 308 votos.
No decorrer da semana foi possível acompanhar sucessivas matérias jornalísticas, nos
veículos da grande mídia, dando conta da insegurança do presidente da Câmara quanto à
possibilidade de aprovação do PEC 32, razão pela qual ela não constou da pauta deliberativa
da casa.
Mobilização dos trabalhadores
A semana que termina pode ser considerada vitoriosa para a luta contra a PEC. Se é
verdade que ainda não podemos comemorar a vitória final dessa luta, seja com a derrota do
texto no plenário da Câmara, seja com o cancelamento da sua tramitação, é certo que sem a
luta empreendida o cenário já seria de derrota.
Mais uma vez, a mobilização dos trabalhadores foi decisiva para fazer chegar à
sociedade a compreensão do que significa a aprovação da PEC 32 na vida não apenas dos
servidores públicos, mas de toda a sociedade e, sobretudo, dos mais pobres.
O PROIFES teve papel muito relevante na mobilização vitoriosa da semana que
termina. Por meio da campanha "PEC 32, eu digo não", foi possível imprimir uma identidade
visual à luta dos sindicatos federados, que, de diferentes formas, trataram do assunto Reforma
administrativa junto às suas bases.
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Considero que a presença de representantes dos sindicatos aqui em Brasília, tal como
aconteceu nas duas últimas semanas, tem duplo papel: motivar a atuação dos parlamentares
que apoiam a causa que defendemos e demonstrar para as bases dos sindicatos federados a
capacidade de articulação do PROIFES Federação.
Vale destacar que nesta semana a atuação do PROIFES não atendeu a uma
convocação específica, seja do Fonasefe ou das centrais sindicais, por exemplo, pois não houve
tal convocação formal. Embora saibamos da importância desses fóruns e da necessidade de
estarmos neles e com eles, a maioria das ações que desenvolvemos em Brasília nos últimos
três dias foram pensadas e realizadas por nós.
Parabéns a todos e a todos que estiveram aqui e a quem fez a mobilização nos
estados.
4ª Semana - 04 a 09 de setembro
Marcada pela mobilização permanente contra a aprovação da PEC 32, a semana
chega ao fim sem que a votação do relatório aprovado na Comissão Especial, no dia 23/09,
tenha sido encaminhada no plenário da Câmara. Na avaliação das entidades e dos
parlamentares que se opõem a PEC, cada semana de "atraso" na votação em plenário é
considerada uma vitória.
Apesar do "orçamento secreto", eficaz instrumento de compra de votos na Câmara
para aprovação de pautas de interesse do governo, escândalos como Pandora Papers,
revelados nesta semana, têm o poder de dificultar a articulação política. Associados à baixa
popularidade do presidente, tornam o ambiente político mais permeável ao som das ruas.
No processo de emissão de som, o PROIFES Federação se fez representar em Brasília
por quatro sindicatos: ADURN, APUB, Sindiedutec e SindProifes, que mobilizaram oito
professores para atividades de recepção aos parlamentares no aeroporto, na terça-feira (05);
caminhada (do espaço do servidor, na Esplanada dos Ministérios à vigília (na frente do Anexo
II da Câmara) e visitas ao parlamentares nos gabinetes, na quarta-feira (06); e "escracho" ao
ministro Paulo Guedes, na frente do ministério da economia, na manhã de quinta-feira (07)
Um ponto alto da semana que termina foi a participação do PROIFES, representado
pelo prof. Emanuel (APUB), no encontro de entidades representantes de trabalhador@s do
serviço público com o ex-presidente Lula, na tarde de quinta-feira (07). Vale destacar que o
convite para a participação do PROIFES partiu da CUT Nacional, responsável pela organização
do evento e central à qual a Federação se filiou recentemente.
Mais uma vez, a mobilização sindical, tanto nas ruas quanto nas redes, tem
demonstrado sua força e impedido o avanço da destruição de direitos representado pela
aprovação da PEC 32.
Ganhamos mais uma semana.
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6ª Semana - 18 a 23 de setembro
Marcada pela expectativa de retorno ao trabalho 100% presencial na Câmara dos
Deputados, o que acabou não acontecendo, a semana que termina apresentou a maior
mobilização contra a aprovação da PEC 32 até o momento.
Servidoras e servidores públicos das mais diferentes categorias profissionais
marcaram presença em Brasília com atos expressivos no aeroporto (tarde/noite de segundafeira e manhã de terça-feira); vigília na frente do anexo II da Câmara (tarde de terça e quartafeira e durante todo a quinta-feira); concentração e ato no espaço do servidor, seguidos de
caminhada até ao anexo II na manhã de quarta-feira, além de visitas (de terça a quinta-feira)
aos gabinetes dos deputados.
A participação do PROIFES Federação em todas as atividades realizadas em Brasília
nesta semana se mostrou mais organizada, mais estruturada e mais expressiva (com mais
visibilidade), o que só é possível graças a adesão cada vez maior dos sindicatos de base,
manifestada pelo número crescente de professoras e professores enviados por cada entidade.
O grupo foi formado por 25 professoras e professores de seis sindicatos.
Também foi possível notar que a pressão externa tem levado a direção da Câmara a
adotar medidas mais restritivas ao acesso às dependências da casa. A limitação a cinco
acessos liberados por cada parlamentar, por dia, que foi adotada com o propósito de diminuir
o número de pessoas circulando pelas dependências da Câmara (a pandemia ainda não
acabou), foi mais fiscalizada nesta semana.
Em semanas anteriores os parlamentares usavam, além das suas cinco vagas, os
créditos de vagas reservadas às comissões das quais eles fazem parte e, devido ao número
menor de pessoas que tinham interesse em acessar os gabinetes, a segurança liberava
QRcodes para esses pedidos dos parlamentares. Dessa vez, o controle foi mais rigoroso, o que
se explica pelo maior número de pessoas interessadas em interagir com os deputados e
deputadas e, ao invés de gerar QRcodes para as solicitações que iam além das cinco vagas
(por gabinete), os nomes dos interessados foram encaminhados para uma lista, gerada pela
segurança e disponibilizada nas portarias de acesso aos anexos, mas nem sempre cumprida,
sobretudo quando a lotação da casa, pelos cinco acessos de cada parlamentar, já estava
“esgotada”.
Considero ser importante fazer esse esclarecimento porque em alguns casos,
integrantes da nossa “comitiva” do PROIFES não conseguiram acessar o interior da Câmara e,
como fica claro, o problema vai além da nossa capacidade de solução.
No que se refere à tramitação da PEC 32 e a votação do relatório em plenário,
certamente ganhamos mais uma semana. Como já informei em mensagens anteriores, vai
ficando mais claro que o presidente da Câmara (Arthur Lira) não está conseguido alcançar o
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número regimental de 308 votos para aprovar o texto. É ilustrativa desta situação uma
entrevista dele para o site da revista Veja (vídeo abaixo), onde ele deixa claro um conjunto de
elementos que dificultam a aprovação da PEC neste momento. Lira reconhece, por exemplo, a
falta de esforço do executivo pela aprovação da Reforma Administrativa; deixa, nas
entrelinhas, que perdeu a disputa da comunicação sobre a PEC junto à sociedade; e confessa
que o texto está pronto, mas que pode ser deixado para ser votado, no limite, até após a
eleição (de 2022).
Vale destacar que não seria essa a postura do deputado se não houvesse a crescente
mobilização das servidoras e dos servidores por meio de suas entidades. Portanto, penso que
a mobilização se revelou o caminho a ser percorrido até a vitória sobre o projeto de destruição
dos serviços público desejado pelo trio: Bolsonaro, Guedes e Lira.
Ganhamos mais uma semana, mas a vitória definitiva ainda exige muita luta.
Para a semana que vem, temos esta informação publicada, via Twitter, pelo deputado
Arthur Lira: "A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados decidiu há pouco que os trabalhos
presenciais serão retomados a partir da 2ª-feira, 25. Serão tomadas todas as medidas
administrativas e sanitárias no retorno das atividades, entre elas, a apresentação da carteira
de vacinação". A mensagem é do dia 19/10. Até o momento, 8h07, de sexta-feira (22), não há
um ato oficial da mesa diretora comunicando a decisão de volta ao trabalho presencial no dia
25. Aguardemos.
7ª Semana - 25 a 28 de setembro
A semana que termina se diferencia das anteriores por marcar a volta dos trabalhos
presenciais no Congresso Nacional. Quem andou pelos corredores da Câmara, por exemplo,
percebeu um número maior de servidores nos gabinetes, embora o número de parlamentares
não tenha se mostrado tão expressivo ainda.
Seguindo o roteiro definido pelo operativo das centrais sindicais e pelo Fonasefe, além
das ações definidas pelos próprios sindicatos federados, o PROIFES Federação manteve
protagonismo nas atividades da semana em Brasília e nos estados.
Quinze professoras e professores dos sindicatos: ADURN, APUB, ADUFG, ADUFRGS,
Sindiedutec, ADUFSCar e SindProifes, representaram suas bases em Brasília em atividades
diversas como recepção aos parlamentares no aeroporto (manhã de terça-feira, 26); vigília na
frente do Anexo II e visitação aos gabinetes dos deputados (tarde de terça-feira, 26, e manhã
e tarde de quarta-feira, 27) e caminhada comemorativa do dia do Servidor Público (manhã de
quinta-feira, 28).
Ainda que formando um grupo menor, em relação àquele que esteve em Brasília na
semana de 18 a 23, que contou com 25 professoras e professores, a presença da Federação se
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fez notar mais uma vez, dentre outros aspectos, pela identidade visual (bandeiras, camisetas,
faixas) e pela abordagem aos parlamentares no interior da Câmara. É digno de nota o fato de
que parlamentares publicaram em suas redes sociais registros de visitas realizadas por
membros da delegação do PROIFES aos seus gabinetes. Foi o caso do deputado Rafael Mota
(PSB-RN), por exemplo.
Também vale destacar a presença de representantes sindicais que vieram pela
primeira vez à mobilização, experiência que certamente lhes acrescenta muito na formação
sindical.
O balanço final da semana só pode ser vitorioso. Como já observei em considerações
anteriores, cada semana que avançamos sem que o texto da PEC 32 seja levado ao plenário
da Câmara é uma semana vitoriosa para os servidores e para o serviço público.
Só para lembrar, o relatório da Reforma Administrativa foi aprovado na Comissão
especial no dia 23 de setembro e o desejo do presidente da Câmara era levá-lo ao plenário já
na semana seguinte. Não só ele não foi capaz de construir a maioria necessária para a
aprovação do texto desde então, como já admite a possibilidade de não levá-lo a voto antes
da eleição de 2022.
Porque o contexto sugere (lançamento do filme Maringhella), fiquemos com o
pensamento de Carlos Maringhella, quando afirma que: “a única luta que se perde é aquela
que se abandona".
Sigamos em luta.
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Pré-Encontros preparatórios para o XVII Encontro Nacional
Em preparação para o XVII Encontro Nacional, os sindicatos federados foram
convidados a realizados os Pré-Encontros preparatórios, no período de 30 de agosto a 24 de
setembro de 2021. As diretorias receberam um documento contendo textos de
contextualização que os coordenadores dos eixos encaminharam para fomentar o debate
junto aos membros dos sindicatos federados, durante esses Pré-Encontros.
Dentre os possíveis formatos para realização desses encontros preparatórios, foram
sugeridos debates entre sindicalizados, debates com palestrantes convidados, workshops e
reuniões conduzidas pelos GTs locais. Independentemente do formato escolhido, os PréEncontros foram planejados como espaços de participação ativa da base, colhendo opiniões
e sugestões e mobilizando os(as) companheiros(as) para uma integração cada vez maior na
luta sindical.
A seguir divulgamos os Pré-Encontros realizados por alguns sindicatos com os
respectivos links de acesso. Esperamos que os colegas que não tiveram oportunidade de
participar de Pré-Encontros locais possam assistir a alguns dos debates realizados,
contribuindo assim com sua reflexão em relação às temáticas dos eixos que serão debatidos
no XVII Encontro Nacional do PROIFES.
Pré-Encontros na ADUFG Sindicato

Figura 9: Pré-Encontro virtual realizado pela ADUFG Sindicato em 21/09/21, para discussão
do Eixo 2.
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Os Pré-Encontros da ADUFG aconteceram em quatro dias, de 20 a 23 de setembro,
sendo três deles publicados no canal youtube do sindicato, os quais podem ser acessados nos
links abaixo:
Eixo 2 - https://www.youtube.com/watch?v=nA9hWsILH_s
Eixo 3 - https://www.youtube.com/watch?v=iOVlNNluY3s
Eixo 4 - https://www.youtube.com/watch?v=3SGxptavHDA

Pré-Encontros na ADUFRGS Sindical

Figura 10: Pré-Encontro virtual realizado pela ADUFRGS Sindical em 02/09/21, para
discussão do Eixo 1.
Os Pré-Encontros da ADUFRGS aconteceram nos dias 02, 08, 14 e 23 de setembro.
Os debates foram publicados no canal youtube do sindicato e podem ser acessados nos links
abaixo:
Eixo 1 - https://www.youtube.com/watch?v=2663BjNuD4Y
Eixo 2 - https://www.youtube.com/watch?v=ZcO08srBRJ0
Eixo 3 - https://www.youtube.com/watch?v=LArlcadshyM
Eixo 4 - https://www.youtube.com/watch?v=zmaBk_o6v1k
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Pré-Encontros na ADURN Sindicato

Figura 11: Pré-Encontro virtual realizado pela ADURN-Sindicato em 10/09/21, para discussão
do Eixo 1.
Os Pré-Encontros da ADURN-Sindicato aconteceram nos dias 09 e 10 de setembro.
Os debates foram publicados no canal youtube do sindicato e podem ser acessados nos links
abaixo:
Eixo 1 - https://www.youtube.com/watch?v=AnSZS2YBDo8
Eixo 2 - https://www.youtube.com/watch?v=KT2RaDPeVzA
Eixo 3 - https://www.youtube.com/watch?v=emAE4eE4MhM
Eixo 4 - https://www.youtube.com/watch?v=V6GDqZyol-0
Pré-Encontro no Sindiedutec

Figura 12: Banner de divulgação do Pré-Encontro virtual realizado pelo Sindiedutec em
30/09/21, para discussão dos quatro eixos do Encontro Nacional.
O Pré-Encontro do Sindiedutec foi realizado via Google Meet e não está disponível.
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EIXO 1
Cenário político,
econômico e social no
Brasil pandêmico e defesa
da Democracia e dos
Direitos Humanos

Coordenadores(as) do Eixo 1:
Francisco Wellington Duarte
Rosangela Gonçalves de Oliveira
Coordenadora da Mesa 1:
Gilka Silva Pimentel
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Com a ascensão do governo protofascista de Bolsonaro, instalou-se uma nova
sistemática de governo, a destruição do aparelho estatal e do setor público, abrindo caminho
para a completa privatização dos serviços públicos; iniciou-se uma cruzada contra a Educação
Pública, desde o Ensino Fundamental até o Ensino Superior, utilizando o Ministério da
Educação como articulador desse processo; deliberadamente enfraquece-se a área de
pesquisa, através do estrangulamento orçamentário; e prepara-se o ataque final aos
servidores e ao serviço público, com a pretendida reforma, que de reforma nada tem,
administrativa.
O cenário se completa com a pandemia, que além de sua grande mortandade, mais
de 500 mil mortes, trouxe efeitos apocalípticos no tecido social e devastadores na economia,
gerando uma nova onda de miséria e pobreza, que afetam as relações sociais, por todo o país,
abrindo caminho para o aprofundamento da crise social, com milhões de desempregados
deambulando país afora e os “sobreviventes do trabalho”, que se apegam a pseudo-contratos
de trabalho, em que sua força de trabalho é selvagemente apropriada pelo Capital. O cenário
aponta para o estabelecimento de uma economia fragilizada, pelo menos a curto prazo, com
repercussões negativas em todas as áreas.
Em relação aos gravíssimos aspectos acima apontados, espera-se neste eixo textos
de análise de conjuntura a partir da Emenda Constitucional 95, das reformas previdenciárias,
que aprofundaram os efeitos negativos desta sobre os trabalhadores do setor público e da
população em geral; e a reforma trabalhista, que destroçou a Consolidação das Leis de
Trabalho (CLT) e instalou uma relação trabalhista totalmente desfavorável ao Trabalho, como
conceito e ao trabalhador.
Além desta abordagem, esperam-se análises do ponto de vista dos Direitos Humanos,
visto que o entendimento do ser humano como um ser omnilateral na relação dialética do
trabalho aponta para os movimentos de luta de classe a complexidade desses sujeitos. A
incorporação das necessidades para uma vida digna das trabalhadoras e trabalhadores
perpassa pela percepção de suas condições materiais e subjetivas de existência. Esse
reconhecimento coloca na luta de classes a defesa do direito de todas e todos à moradia, ao
trabalho, ao acesso à saúde e à alimentação saudável, dentre outros, bem como o
reconhecimento e respeito a sua identidade sexual, suas origens étnica ou racial e questões
das diferentes aprendizagens.
Os anos de 2020 e 2021 suscitaram a necessidade imperiosa de resistência e
enfrentamento das ações de um governo ultraliberal, que impõe à população uma
necropolítica intensificada pela maior crise sanitária vivida no mundo.
Dentro deste escopo espera-se a apresentação de propostas de luta sindical frente
aos constantes desmanches que vimos vivenciando dos direitos duramente conquistados.
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REFLEXÃO: EDUCAÇÃO E VERDADE
Luiz Glock
ADUFRGS Sindical, luizglock@yahoo.com

Estamos assistindo, muitos de nós, perplexos, outros nem tanto, uma nova
crise, que parece insignificante frente as crises econômicas, políticas e sociais que
são suficientemente sérias para serem ignoradas.
Esta nova crise é a crise da verdade!
Será este um assunto a ser discutido num evento como este?
Pode-se educar para a verdade?
Não é este o caminho!
O caminho poderá começar a ser trilhado se e quando começarmos a educar
para a dúvida, para a incerteza, para a busca das origens do conhecimento, ou seja,
para o método científico.
A iniciação científica não pode mais se limitar aos cursos de pos-graduação.
Entendo que a questão das fake news deve ser abordada neste encontro.
Deveríamos pensar em criar um órgão referenciador da verdade no
PROIFES?
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O “PONTO ZERO” PARA A LUTA SINDICAL: O ESTADO
AUTORITÁRIO, O RESGASTE DA JUSTIÇA SOCIAL, DA
DEMOCRACIA E DOS DIREITOS HUMANOS
Sônia Mara M.Ogiba
ADUFRGS-Sindical, dircomunicacao@adufrgs.org.br

Palavras-chave: Estado, luta sindical, direitos humanos
Dentre as formas sociais básicas do capitalismo a forma Estado, associada
à forma mercadoria, ganha especial relevo não apenas para a compreensão da
expansão acelerada do próprio capital no século XXI, mas, e, fundamentalmente, nas
lutas sociais de trabalhadoras e trabalhadores sindicalizadas/os ou não. Lutas essas
que passaram a deslocarem-se da legítima dimensão corporativa própria ao
movimento sindical para abrangerem uma agenda de lutas pela democracia, pela
justiça social e pelos direitos humanos.
A desconstituição ética, moral, cultural e institucional do Estado toma a cena
social e política brasileira em 2016, com o golpe parlamentar, midiático e de setores
empresariais, dentre outros segmentos, que depôs a presidenta eleita Dilma Rousseff.
O país passa a viver desde aí o fim de seu mais recente período democrático.
A era Temer que se seguiu dá início a um Estado autoritário, machista,
racista, sexista, lesbo-homofóbico e patrimonialista, contribuindo para a “aliança
perfeita” entre este tipo de Estado e a sua face/forma mercadoria. À Temer coube,
então, dar início ao processo de destruição das Instituições públicas de educação e,
de modo especial, já no ano de 2016, golpeou a vida de milhares de jovens com a
abrupta medida provisória, a MP 746/2016, que apresenta uma reestruturação
arbitrária do Ensino Médio. Essa não levava em consideração o movimento que
mobilizava à época educadores, estudantes e especialistas, em curso nos diferentes
estados da federação. Sancionada em lei em 2017, a Medida Provisória teria que
esperar ainda a aprovação da BNCC – Base Nacional Comum Curricular, que veio a
ocorrer em 2019. A esse fato soma-se o desmantelamento que aí se iniciou das
políticas públicas em educação em seu estatuto de Política de Estado, e não de
governo. Consideração que já emblematizava o que hoje se encontra consolidado no
Estado autoritário que a partir de então veio se impondo no país. Estava-se assim
inaugurando-se o ciclo de destruição da res pública que viria a se aprofundar com o
capitão do Exército eleito pelas forças representativas do grande capital e das elites
imediatistas, fortemente amparadas pelo fundamentalismo religioso, em 1º de janeiro
de 2018.
Forças essas compostas por frações de uma burguesia dominante que têm
seu projeto enraizado no passado colonial escravocrata, no racismo, na xenofobia, na
misoginia, orientadas pelos seus interesses ideológicos de classes dominantes, e que
vêm destruindo a capacidade de regulação do Estado. Vêm buscando a hegemonia
munidas de discursos cujo maior objetivo é a deslegitimização das Instituições
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públicas na formação de pesquisadoras/es e profissionais para os campos da ciência
e da educação.
Ainda no ano de 2016, a próxima estratégia golpista do Estado autoritário se
apresenta com a roupagem de cortes nos gastos sociais. A PEC 95 – Emenda
constitucional que congela os gastos sociais por 20 anos e que ficou conhecida como
a “PEC da Morte”. Com essa estratégia o Estado autoritário introduz o país na longa
duração da destruição das garantias constitucionais, violando sem pudor não somente
a Constituição de 1988, em seus Artigos 1º, 5º e 6º, (o que por si só já se configuraria
na entrada em um estado de exceção), mas, igualmente, traindo a Declaração
Universal dos Direitos Humanos de 1948, da qual tendo sido, inclusive, o primeiro país
signatário.
Observa-se de imediato que tais estratégias golpistas atingem o “coração” do
Estado de Direito Democrático ao mirarem nas políticas públicas e nas instituições
públicas. A “PEC da Morte” atinge de modo decisivo o PNE – Plano Nacional de
Educação, Lei 13.005/2014, com vigência decenal, impossibilitando o alcance das
suas 20 Metas e das 253 estratégias delineadas para seu alcance. Garantias como a
democratização do acesso, permanência, inclusão social e diversidade, conforme
definidas no PNE, além de serem mecanismos imprescindíveis para a consecução do
Estado de Direito Democrático, são formas de materialização da justiça social e da
democracia, pela via da gestão e do planejamento da Educação Nacional. A
secundarização do PNE não foi um acidente, assim como a destruição dos serviços
públicos em saúde, também não está sendo; é parte do projeto da extrema-direita que
passa, então, a se instalar no Brasil, em sintonia com as mudanças internacionais da
economia capitalista.
Com a chegada ao poder em 2018 de Jair Messias Bolsonaro — que insiste
em se colocar como líder inconteste de uma singular sublevação do governo contra o
Estado — passou-se a viver em uma era marcada por Colapsos: Colapso da
economia, colapso da política, colapso do sistema de saúde, entre outros setores e
dimensões da vida, como o da própria linguagem e o da subjetividade. A virada
hegemônica neoconservadora e de extrema-direita tem como uma de suas
consequências a radicalização do Estado autoritário pois nem a vida, nem o planeta,
são tomados como bens e direitos invioláveis. As pessoas têm sido destituídas de sua
condição de sujeito de direito, condição na qual são respeitadas em sua dignidade e
em suas necessidades materiais e subjetivas, passando a serem exclusivamente
tomadas como mercadoria, isto é, como sujeitos de direito assujeitados ao mercado,
às relações mercantis. A subjetividade que interessa ao capital é a “subjetividade
jurídica”, justamente naquilo que essa tem de essencial à troca mercantil. Vida e
Planeta passam a ser instrumentalizados pelas frações burguesas dominantes. A luta
pelo poder do estado com Bolsonaro e seu staff, tem se dado pela força do consenso
forçado por meio de fake news e por intensa repressão à população negra, com
destaque para mulheres e jovens, aos povos originários, a estudantes, feministas,
comunistas, aos sindicatos, e, sem sombra de dúvidas, na destruição das
universidades públicas como centro de cultura, ciência e formação.
O cenário de um Estado autoritário, policial, repressor, pautado por discursos
de ódio e por necropolíticas contemporâneas, com a pandemia da covid-19 que
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assolou o mundo ainda em 2019, mas que chega ao Brasil em março de 2020, vai
assumindo as feições de uma verdadeira catástrofe. Orientando-se por políticas
negacionistas de Bolsonaro, travando uma luta antivacina, na demora do auxílio
emergencial à população desfavorecida, nas suas insistentes “campanhas” contra o
uso de máscaras, dentre outras práticas de seu (des)governo. E, ainda, a sua
insistência em não respeitar o isolamento social, desde os primeiros meses da
pandemia. Sua luta não foi pela Vida, ao jogar falsamente com o já conhecido dilema
“ou a Bolsa ou a Vida”. Não foi definir um programa social de amparo as camadas
desfavorecidas da população afetadas pela demissão abrupta com o fechamento dos
serviços da indústria e do comércio.
É um país entrando novamente para o Mapa da Fome.
Dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar
e Nutricional, apontavam em dezembro de 2020, portanto, alguns meses do início da
pandemia, que 116,8 milhões de brasileiros não tinham acesso pleno e permanente a
alimentos. Ainda, e tragicamente, indicam os dados alarmantes de que 43,4 milhões,
o que equivale a 20,5% da população, não contavam com alimentos em quantidade
suficiente e 19,1 milhões, 9% da população, estavam passando fome, ou seja, com
insegurança alimentar grave.
E o movimento sindical, que desde o início da pandemia em 2020 se voltou
para a defesa da vida, com campanhas de solidariedade e ajuda à população, passa
ao desafio de radicalizar suas bandeiras de lutas expressas na defesa da democracia,
do emprego, da renda mínima, na defesa dos serviços públicos, garantidores da saúde
da população. A luta e defesa acirrada pela garantia da educação como um bem
público e um direito social.
São, pois, essas lutas que atestam o “Ponto Zero” em que se encontram as
lutas sindicais, ou seja, aquele momento a partir do qual não mais puderam tolerar à
violação dos direitos humanos, dos direitos sociais, da previdência social, conforme
previsto na Carta Magna de 1988, ampliando e radicalizando suas bandeiras de lutas
voltadas para a defesa da vida, da democracia e da justiça social, sem a qual não há
uma sociedade inclusiva, laica e com educação de qualidade social para todas, todos
e todes.
O “Ponto Zero” no cenário em que o Brasil se encontra está, igualmente, a
significar o desafio amplo no horizonte do qual a luta sindical se encontra, qual seja:
em conjunto com as demais lutas populares em sintonia com seus objetivos enfrentar
e “imaginar o amanhã”, um equivalente na Educação Popular do Esperançar Freiriano.
Condição sine qua non para a retomada do Estado De Direito Democrático no país,
forçando o capital a devolver dignidade à vida e ao trabalho.
Propostas:
1. Mobilizar os sindicatos da federação em articulação com os movimentos
populares para a defesa do Estado De Direito Democrático, garantidor do
resgaste da soberania do país e da existência de educação pública, laica e
inclusiva para todos/as/es.
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2. Fomentar a mudança regimental dentre os sindicatos da federação para que
se possa incluir uma pasta/diretoria voltada à defesa dos Direitos Humanos.
3. Intensificar as lutas junto ao parlamento para a revogação urgente da PEC-95,
assim como para barrar a reforma administrativa, ora em curso.
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EIXO 2
Orçamento, gestão
democrática das IFEs e
desafios da Ciência e
Tecnologia

Coordenadores do Eixo 2:
Gil Vicente Reis de Figueiredo
Enio Pontes de Deus
Coordenadora da Mesa 2:
Marina Pelegrini
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A proposta é apresentar uma reflexão sobre pesquisa e universidade no atual cenário
brasileiro, marcado pela pandemia e outras crises que corroem a institucionalidade e o
desenvolvimento socioeconômico nacional. Desde meados da década passada, o Brasil vem
mergulhando em uma progressiva redução de investimentos públicos em ciência e tecnologia,
que vem desmontando a estrutura de pesquisa e desmobilizando a força humana que constrói
o saber científico no Brasil. Mais recentemente, os desafios do setor cresceram
exponencialmente com a ascensão ao poder executivo de um grupo de viés notoriamente
negacionista, que desde o início do mandato se colocou como opositor da universidade pública
e dos valores do conhecimento.
Cortes orçamentários, redução de bolsas de estudo, congelamento salarial,
esvaziamento de institutos, interrupção de pesquisas, entre outras medidas, afetam órgãos,
institutos e universidades públicas, as quais concentram a quase totalidade da produção
científica nacional. Neste momento, em que nunca foi tão evidente a importância da ciência
diante dos desafios do mundo contemporâneo, uma série de dúvidas paira sobre o futuro,
sobretudo em relação aos investimentos e o orçamento para este e para os próximos anos. A
única certeza é que prepondera cada vez mais a necessidade de fortalecer uma agenda
unificada de luta em defesa da ciência e das universidades, englobando professores, cientistas,
pesquisadores e entidades científicas e acadêmicas de todo o País.
Os dados oficiais indicam que a destinação de recursos para a Educação passou de
4,5% para 6,5% do PIB, entre 2004 e 2014, e nesse último ano foi aprovado o Plano Nacional
de Educação (PNE), que previa, na meta 20, alcançar um percentual de 10% do PIB, avaliado
como suficiente para garantir Educação pública de qualidade em todos os níveis e modalidades
de ensino. Após 2016, contudo, a Emenda Constitucional 95 (EC 95) impôs um progressivo
declínio do montante das verbas destinadas às áreas sociais, em particular à Educação. Foram
afetadas drasticamente as Universidades e os Institutos Federais, que neste ano de 2021 tem
gravemente ameaçada a continuidade do seu funcionamento.
É fundamental, nesse contexto, lutar pela revogação da EC 95 e de todos os
dispositivos legais com ela consonantes, de forma a viabilizar a retomada do crescimento do
fluxo de recursos para a Educação pública, como questão central. Essa tarefa só poderá ser
alcançada por ações de grande amplitude, integradas e articuladas de forma conjunta por
todos os setores que defendem a Educação pública de qualidade: organizações sindicais,
entidades e sociedades científicas, associações representativas de dirigentes e de alunos,
dentre outros atores. Será imprescindível levar à população o debate sobre a importância da
Educação para o desenvolvimento científico, tecnológico e social do Brasil, por meio de
mobilizações de peso e de iniciativas midiáticas de grande escala. Será igualmente essencial
buscar o apoio de deputados e senadores, bem como das muitas Frentes Parlamentares que,
no Congresso Nacional, apoiam essas lutas - de cujo êxito dependem o futuro de um Brasil que
conjugue soberania com a superação das ainda imensas injustiças sociais.
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OS DESAFIOS DAS INSTITUIÇÕES ACADÊMICAS E CIENTÍFICAS
NA ATUAL CONJUNTURA ECONÔMICA E SOCIAL DO BRASIL
Enio Pontes de Deus
SIND-PROIFES, lameff.brasil@gmail.com

Contextualização
Desde meados da última década os investimentos governamentais em
pesquisa e inovação vêm caindo progressivamente no Brasil. Com a PEC do teto dos
gastos, de 2016, o País ficou refém de uma agenda de retrocesso social que
estrangulou áreas estratégicas para o desenvolvimento nacional, como a Educação,
o Meio-Ambiente e a Ciência e Tecnologia.
A ascensão ao poder executivo de um grupo de viés notoriamente reacionário
e obscurantista, em 2018, aprofundou a agenda de desmonte da ciência, com o
sistema científico tornando-se alvo de uma política de sucateamento das instituições
voltadas à pesquisa e à inovação.
Para se ter uma ideia, o atual orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovação é aproximadamente metade do que era em 2010. Os recursos previstos
para o MCTI neste ano sofreram um corte de 29% em relação ao ano anterior. É o
ministério que sofreu o maior corte no orçamento federal para 2021. O orçamento
destinado ao CNPq, de 1,21 bilhão, é o menor do século. Nos últimos seis anos, o
orçamento científico brasileiro diminuiu mais de 40%.
O fato é que a comunidade científica nacional tem enfrentado árduos desafios
para preservar suas instituições. É o caso do embate em torno do FNDCT, o Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é a principal fonte de
financiamento da Ciência, Tecnologia e Inovação do país.
O descontingenciamento dos recursos do FNDCT, que permitiria o aporte na
ordem de bilhões para a ciência nacional, é uma das principais bandeiras da
comunidade científica atualmente. Com a coordenação da Iniciativa Brasileira Para o
Progresso da Ciência, o ICTP.Br, o PROIFES participou de todas as mobilizações em
torno do FNDCT nos últimos anos, acompanhando outrossim pari passu a tramitação
do projeto de lei que alterou a lei do FNDCT.
O trâmite do projeto foi muito simbólico, haja vista que o PLP 135/2020, que
se transformou em Lei Complementar 177/2021, teve vitória acachapante tanto na
Câmara, quanto no Senado Federal, o que é um indício positivo de que a pauta da
ciência e tecnologia é uma pauta cada vez mais popular no Brasil, e cada vez mais
um demanda que parte da própria sociedade.
A aprovação da Lei Complementar 177/21, que alterou a legislação sobre o
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), especialmente
sobre o caráter financeiro e contábil e a proibição de contingenciamento dos seus
recursos, foi uma conquista da luta organizada, com a presença firma e atuante do
PROIFES.
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Mas o governo até agora não implementou a nova legislação, e numa manobra
autoritária do ministério da economia, foram liberados apenas os recursos de caráter
retornável por meio de empréstimos da Finep. Para complicar, há a aprovação da
Emenda Constitucional 109, que permite usar o saldo de todos os fundos para pagar a
dívida pública.
Por outro lado, a recente manobra do Ministro da Economia que resultou no
desvio de mais de R$ 690 milhões que seriam destinados ao Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações, é uma síntese da postura do governo em relação à ciência.
Análise e discussão temática
Atualmente, a liberação integral e imediata dos recursos do FNDCT é a
principal pauta do setor científico, que necessita urgentemente desse aporte de
recursos, para evitar um apagão na ciência brasileira. Para isso, precisamos cada vez
mais do apoio da sociedade e do parlamento para, através dos instrumentos
democráticos de pressão, conseguir a liberação dos recursos destinados à C&T.
É preciso destacar a importância de as entidades acadêmicas e sindicais
estarem mobilizadas em uma agenda de luta unificada, uma luta que ganha relevância
social muito grande dentro do contexto socioeconômico que vivemos.
A pandemia evidenciou, de maneira muito cruel, mas também muito clara, que
investir em ciência é questão de sobrevivência no mundo contemporâneo.
Estamos vivendo uma reestruturação econômica global, em que os recursos
de conhecimento passam a ter tanto ou mais valor do que outros recursos geradores
de valor monetário. Na economia do conhecimento, o capital científico se tornou o
principal divisor entre as nações desenvolvidas e subdesenvolvidas, estando na base
da nova arquitetura industrial em diversas áreas, da medicina à defesa militar.
Exemplo notório ocorreu com o desenvolvimento da vacina, que foi liderado
pelos países que dominam a pesquisa científica. Os efeitos do atraso tecnológico, que
antes se manifestavam de maneira diluída, com o advento da crise sanitária
emergiram de maneira concreta e brutal. Além do desastre que foi a perca das mais
de 600 mil vidas no Brasil e milhões em todo mundo, a crise alargou ainda mais o
desnível econômico e social internacional.
Em nossa era, as sociedades capazes de mobilizar suas instituições de
pesquisa e ensino para gerenciar os fluxos de conhecimento são as que mais têm
chances de vencer os desafios do desenvolvimento. O conhecimento produzido nas
universidades e institutos científicos fornece a base de produtos e soluções que serão
absorvidos pela indústria e pelo mercado, agregando valor a toda cadeia produtiva.
O capital científico é determinante para o enfrentamento dos desafios
regionais e globais do mundo contemporâneo, tais como acesso à água, geração de
energia limpa, prevenção climática, conservação da biodiversidade, preservação dos
ecossistemas, isto é, ciência e tecnologia são fundamentais para desenvolvermos as
possibilidades do desenvolvimento sustentável.
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Mais do que nunca precisamos estabelecer uma agenda unificada de luta,
uma agenda que seja interssetorial, pois no momento nossa pauta é uma pauta
comum, que é a reconstrução da institucionalidade democrática brasileira, de suas
instituições educacionais, científicas, culturais, ambientais.
É preciso retomarmos a construção de uma democracia que permita o diálogo
horizontal entre a sociedade e o poder público, e onde as instituições educacionais e
científicas ocupem lugar estratégico dentro do plano político nacional, posto que o
desenvolvimento econômico e social está cada vez mais atrelado ao desenvolvimento
científico e tecnológico. E não se pode pensar em ciência e tecnologia sem pensar em
universidade, tendo em vista que, no Brasil, a universidade concentra a grande fatia
da produção científica nacional.
Destarte, nossa concepção é de que a luta pela ciência é indissociável da luta
pela universidade. Igualmente, pensamos que somente através da luta política
organizada será possível alcançar o orçamento e as políticas públicas que coloquem
a ciência de fato como uma questão estratégica de estado. E, mais importante, que
essa gestão de CT&I no Brasil possa impactar e beneficiar diretamente, na outra
ponta, o cientista e pesquisador da universidade, seja nos aspectos de estrutura, de
carreira e de criação de oportunidades.
Propostas
1. Promover a participação do PROIFES nas campanhas nacionais em defesa da
ciência, consolidando a parceria com entidades representativas do setor, tais
como ICTP.Br, ABC e SBPC.
2. Promover a participação do PROIFES na mobilização em defesa do Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), principal
ferramenta de financiamento da pesquisa no Brasil.
3. Criar campanhas próprias do PROIFES em defesa da CT&I nacional;
4. Promover a difusão de informações sobre as pautas de luta científicas para os
professores da base, através de artigos, notícias e informativos;
5. Promover eventos como palestras, seminários e encontros sobre política de C&T
nos sindicatos de base;
6. Estreitar a parceria entre o GT de C&T do PROIFES e os GTs de C&T dos
sindicatos de base;
7. Realização da Conferência de Ciência e Tecnologia 2022 do PROIFESFederação.
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EIXO 3
Carreira, salário,
condições de trabalho e
aposentadoria, e atuação
docente na pandemia e
pós-pandemia

Coordenadores do Eixo 3:
Geci Jose Pereira da Silva
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Coordenadora da Mesa 3:
Raquel Nery
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A discussão sobre carreiras e salários perpassa pela retomada histórica da luta pela
conquista de direitos. As décadas de 70 e 80 foram pautadas pela luta em torno da carreira
única, o que ocorreu com o PUCCRE (Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e
Empregos) em 1987, após greve dos professores em pleno regime militar. Os acordos
assinados pelo PROIFES nos governos Lula e Dilma proporcionaram uma recuperação salarial
para os professores, unificação das carreiras dos professores do magistério superior e EBTT,
criação do RSC (Reconhecimento de Saberes e Competências) bem como, no último acordo, a
volta do escalonamento nas carreiras. Desde o último acordo assinado pelo PROIFES com o
Governo Federal em 2015, considerando o IPCA/IBGE e descontando os reajustes de 2016 e
2017, chegaremos ao final de 2021 com perdas salariais na ordem de 27%, sem considerar o
aumento da alíquota devido a reforma da previdência. Assim, torna-se urgente a luta por um
horizonte de recomposição salarial.
A evolução na organização sindical a partir da construção do novo sindicalismo
estruturado no PROIFES-Federação, cujas principais características são a representação real
das bases, a democracia interna e a proposta de articular, na luta, a mobilização com a
negociação, tem permitido uma travessia com certa estabilidade neste momento
particularmente difícil, tanto pela natureza do governo que enfrentamos quanto pela
pandemia cujas consequências foram agravadas por este próprio governo. Para tanto o
domínio dos conhecimentos necessários para uma boa negociação passaram a ser ferramenta
imprescindível no processo. As diferentes direções do PROIFES-Federação adquiriram esta
capacidade de negociar com qualidade e de propor ações de mobilização de acordo com as
possibilidades de cada entidade afiliada e sensível com cada estágio da mobilização a
categoria.
As conquistas obtidas com os ganhos salarias e aprimoramento nas carreiras
demonstram a correção no modo de operação da nossa federação. No entanto os tempos são
outras. Já chegamos a 4 anos sem reajuste salarial, sem qualquer sinalização de negociação,
acumulando cerca de 28% de perda no poder aquisitivo, enfrentando um governo que tem
trilhado o caminho do desprestigio do serviço público com destaque à política de
enfraquecimento das universidades e institutos federais expressados tanto nos constantes
cortes orçamentários, desrespeito aos processos democráticos de escolha dos reitores das
universidades, tentativa de interferir nos currículos buscando fragilizar as chamadas áreas
humanas, cortes significativos nos recursos voltados à ciência e tecnologia e tentativas de
submeter as IFEs à projetos de modelos de gestão privados. Adende-se a isso a reforma da
previdência que atingiu de forma contundente os setores públicos com desdobramentos
graves à atividade docente nas universidades e institutos federais. Agora nos deparamos com
um novo capítulo desta política e esvaziamento do setor público com a tramitação da emenda
constitucional que propõe a reforma administrativa.
Essa proposta vai ocasionar o congelamento da nossa carreira, acabar com a
estabilidade, com a unificação da carreira e com os 45 dias de férias. Além disso, essa reforma
traz de forma implícita parte do projeto “Future-se” no que diz respeito a terceirização na
contratação de professores para as instituições. Deste modo, torna-se necessário estarmos
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juntos com os demais servidores na luta contra a Reforma Administrativa, que constitui pauta
prioritária para o nosso Encontro Nacional.
Ademais, o momento atual brasileiro, marcado por uma atuação patogênica do
Estado, com feições neofascistas, tomado por frações burguesas e de ultradireita, tem levado
a intensa e profunda crise ética e moral da sociedade. A acelerada desconstituição do Estado
Democrático de direito, está a convocar o movimento sindical para uma intensificação das
lutas na defesa da Democracia e da garantia do direito dos e das trabalhadoras a uma
Educação pública, inclusiva, gratuita e de qualidade social para todos e todas.
A rejeição à destruição das carreiras do Magistério e das suas Condições de trabalho
com visíveis efeitos na saúde desses profissionais, é condição para o resgaste urgente da
moralidade e dignidade da profissão e da valorização dos/as profissionais da educação.
Diante desse grave quadro político, o enfrentamento das questões apontadas acima
requer estratégias distintas daquelas que até o momento vimos utilizando. São mais de 15
milhões de desempregados, o trabalho informal ganha proporções gigantescas a ponto de
hoje termos menos trabalhadores com carteira assinada do que o conjunto de pessoas que
vivem do trabalho – e isto não se dá por ampliação do número de empreendedores, mas pelo
crescimento da informalidade. A média salarial de 2021 é menor que a de 2019 mostrando a
tragédia das consequências das políticas implantadas pelos recentes governos. As condições
de vida dos brasileiros têm piorado de forma acelerada após a aprovação a EC 95. No campo
da Educação, essa emenda impede a implementação do PNE e tem reduzido
significativamente os orçamentos das instituições, dificultando a sua sobrevivência e impondo
aos professores a responsabilidade pelos investimentos necessários para o desenvolvimento
pleno do seu trabalho. É importante observar que durante a pandemia os investimentos
necessários para a execução das atividades foram feitos pelos servidores, sem contrapartida
do estado.
O desafio que se apresenta ao movimento sindical dos professores envolve ajustes ao
positivo modelo de articular mobilização e negociação por exigir a ampliação de atores no
processo. A defesa dos institutos e universidades públicas federais, incluindo a necessidade de
carreiras atrativas e salários adequados, exige agora fundamentalmente o entendimento de
que a oferta deste nível de ensino é um direito social e que o acesso a este direito é
responsabilidade do estado. Para além disso, compreender as universidades como vetores do
desenvolvimento do país nas diferentes áreas do conhecimento – ciência e tecnologia como
resposta as demandas urgentes na produção de bens materiais e soluções para a organização
social dentro das bases democráticas que exigem permanente aprimoramento e garantias.
Para o sucesso de nosso movimento torna-se imperioso que sejamos percebidos como
essenciais, como parte das soluções requeridas. Para tanto, a articulação com diferentes e
amplos setores da sociedade se coloca como prioridade. Isto significa trabalho árduo de
convencimento, de propostas concretas e adequadas ao momento. Auxiliar na recomposição
das forças políticas que tenham o compromisso com a democracia e com a oferta de serviços
públicos com qualidade e amplo acesso social são tarefas prementes. A exemplo do que foi
feito para aprovarmos a Constituição de 1988 ou, mais recentemente, o Plano Nacional da
Educação mostra que há possibilidade real para isso.
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A pandemia da Covid-19 e suas consequências para a educação ainda estão para
serem analisadas, mas já podemos prever a tragédia decorrente da necessária interrupção das
aulas presenciais. A primeira e talvez mais visível foi a evasão dos alunos aumentando ainda
mais o fosso entre ricos e pobres. Acrescente-se as condições precárias de aprendizado para
aqueles que de alguma forma conseguiam acompanhar as aulas virtuais e as exigências novas
apresentadas aos professores para tentar manter a qualidade do trabalho. O governo não foi
capaz de oferecer a retaguarda necessária e urgente para minimizar os efeitos da interrupção.
Ao contrário, abandonou as IFEs à própria sorte, desdenhou da necessidade da interrupção
das atividades acadêmicas dentro da sua política negacionista. Materializou seu padrão de
comportamento pela nomeação de ministros da educação com nenhuma afinidade com o
setor, cujo papel era perpetrar campanha permanente de desqualificação dessas instituições
de ensino.
Em relação à saúde dos servidores é necessário que o governo implemente ainda
política de apoio e prevenção aos problemas resultantes das atividades laborais, disponibilize
recursos para investimentos em equipamentos de proteção, bem como investimento em
infraestrutura adequando os espaços de trabalhos de forma a eliminar os riscos à saúde dos
servidores.
Desafio que se apresenta diante da proximidade do retorno presencial é o de criarmos
mecanismos criativos para mitigar esses efeitos danosos parte por conta da própria
pandêmica parte das políticas governamentais.
Algumas proposições ao XVII Encontro Nacional do PROIFES:
- Apresentar à sociedade manifesto de defesa dos Institutos e Universidade Federais
como uma conquista da sociedade e essenciais para a ampliação do direito à educação.
- Propor aos reitores o lançamento de documento que reafirma o compromisso das
IFEs de estreitar as relações com as diferentes esferas administrativas públicas e organizações
sociais para a busca de soluções para os problemas presentes na sociedade.
- Reivindicar aporte suplementar de recursos orçamentários às IFEs para a construção
de novos mecanismos de suporte aos alunos com vistas a recuperação destes – tanto por conta
de evasão/abandono quanto do ponto de vista cognitivo, diante da retomada das aulas
presenciais.
- Reafirmar nossa posição em defesa da aprovação de lei orgânica das universidades
consagrando o seu caráter autônomo e o impedimento de intervenção política dos
governantes nas IFEs.
- Defender a recuperação do caráter essencial do trabalho docente garantindo a
aposentadoria integral aos professores, cumprido os requisitos mínimos de idade e
contribuição.
Por fim, precisamos fazer o debate dos problemas que nos afligem, estarmos atentos,
conscientes e disponíveis para a luta, pois os direitos obtidos ao longo do tempo vieram das
conquistas decorrentes da luta dos colegas que nos antecederam ou ainda permanecem
conosco. Precisamos lembrar que: “Direito não se obtém, se conquista”.
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CAMPANHA SALARIAL 2022 DOS DOCENTES FEDERAIS
Eduardo Rolim de Oliveira
ADUFRGS-Sindical, eroliv@gmail.com

Palavras-chave: Campanha Salarial 2022
Contextualização
Pelo IPCA, as perdas salariais dos docentes federias, desde março de 2015
chegaram a e 29,08% em outubro de 2021.
O PROIFES-Federação há muito tem publicado estudos sobre os salários dos
professores federais, e como já foi demonstrado, o maior salário real da categoria, no
período de 1995 a 2015, foi ao final do acordo firmado pela entidade em 2012, que
previu reajustes reais em março de 2013, 14 e 15 que levaram os salários ao maior
patamar do período. Com os acordos de 2007 a 2012 que o PROIFES negociara,
foram recuperadas as perdas da década de 1990, quando em 1999 atingiu-se o fundo
do poço. Essa recuperação se deu inclusive para os aposentados na Classe de
Adjunto, sendo a reconquista da paridade com os ativos, com o fim da GED em 2008,
uma das maiores conquistas do PROIFES. Certo que os ativos do MS, que puderam
ter a promoção à Associado (ou DIV) e Titular, tiveram aumentos reais mais
expressivos. Outro grupo que teve uma valorização importante foram os professores
da antiga Carreira de Magistério de 1º e 2º Graus, que migraram em 2008 para a nova
carreira do EBTT, pois acabou a diferença de mais de 20% que os separava dos
colegas do MS, outra das maiores conquistas do PROIFES nesse período.
O acordo de 2015, firmado pelo PROIFES, previu reajustes de 5,5% em
agosto de 2016 e de 5,0% em janeiro de 2017, que foram os últimos reajustes lineares
da categoria. Como dito anteriormente, descontando-se estes reajustes, o salário de
março de 2015 sofreu uma perda de 29,08% no período que vai até outubro de 2021.
No momento em que este artigo está sendo escrito a previsão da Pesquisa Focus
para a inflação do ano de 2021 é de 8,69%, o que levará essa perda em janeiro de
2022 a 31,25%. Ou seja, como a LC173/2020 proibiu reajustes em 2021, iniciamos o
ano que vem, depois de 5 anos sem reajuste, com perda de mais de 30% em nosso
poder de compra, com a inflação se acelerando, e o IPCA dos últimos 12 meses, está
em 10,25%.
Normalmente o PROIFES usava como índice de perdas o ICV do DIEESE,
porém com a pandemia, esse índice deixou de ser calculado a partir de fevereiro de
2020. Assim, decidimos usar o IPCA, calculado pelo IBGE que é o índice oficial da
inflação. Para efeito de comparação, em março/2020, as perdas desde março/2015
eram de 13,82% pelo ICV e de 16,04% pelo IPCA, em função das diferentes
metodologias utilizadas em cada índice.
Uma vez definido que as perdas atuais montam a 29,08% em 6 anos, observase que a sensação destas perdas não é igual para todos os professores. Elas se
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referem à desvalorização do piso da categoria, que é reajustado apenas quando de
aumento do Vencimento Básico, o que desde 2015 só ocorreu em 2016 e 2017, no
índice acumulado de 10,8%, bem abaixo da inflação do período que foi de 42,99%.
Aqueles que tiveram progressões nestes 6 anos obviamente têm uma diminuição do
poder de compra menor, e isto ainda fica mais evidente em função das três parcelas
de reestruturação das carreiras, previstas no acordo firmado pelo PROIFES em 2015,
que nos meses de agosto de 2017, 2018 e 2019, elevaram os valores de VB (acima
do piso) em média 8%, trazendo impactos bem diferentes para os que tiveram
progressões e sobretudo promoções, a passagem para Associado (ou DIV) e Titular
impacta o VB em 25 e 10%, respectivamente. Estes aumentos de VB ainda causam
aumentos de RT, que pelo acordo de 2015 passou a ser proporcional ao VB e
igualmente de parcelas que incidem sobre o VB, como anuênios (que só existem para
os que entraram até 1997) e adicionais como o de insalubridade (que só são devidos
aos ativos). Isto posto, mostra-se que é bem variada a sensação que os docentes
experimentaram em seu poder de compra, dependendo de sua posição na carreira.
Ainda há de se considerar que os professores, nas consultas realizadas pelo
PROIFES em 2015, não aceitaram ter 4 parcelas de reajuste, como proposto pelo
governo, preferindo assinar um acordo com apenas 2 parcelas, apostando em
negociações futuras, que nunca ocorreram. As categorias que aceitaram o acordo em
4 parcelas, receberam em janeiro de 2018 e 2019, respectivamente reajustes de 4,5
e 4,0%. Se, em nosso caso, tivéssemos tido esses reajustes as perdas seriam hoje
de 18,77%. Mas quem podia em 2015 prever o golpe de 2016?
Porém, desde setembro de 2019 a corrosão salarial vale para todos. E é
importante citar que o montante das perdas para outros servidores públicos, sobretudo
os de menor remuneração, é ainda bem superior, pois estes servidores não tiveram
os mesmos reajustes acima da inflação que os professores tiveram com os acordos
do PROIFES em 2007, 2008, 2011 e 2012.
Concluindo, este artigo traz dados que ajudam os professores a conhecer a
realidade de suas perdas salariais, mas é óbvio que todos sabemos que nosso poder
de compra caiu bem mais neste período por razões indiretas, mas que sentimos no
bolso. Os aumentos da contribuição previdenciária em 2020, especialmente dos
aposentados com doenças incapacitantes, a não correção da Tabela do IR também
não traz uma compensação da inflação como seria devido, e sem dúvida, o aumento
de gastos que tivemos com a pandemia e o trabalho doméstico hão de ser bem
considerados. Ademais, temos uma clara política do governo de cortar arbitrariamente
benefícios como fez com a IN28, agrava ainda mais estas perdas. E não temos nada
de bom a vislumbrar no futuro, pois com a aprovação da PEC 32, prevê-se que em
2024 o Poder Executivo da União atingirá os 95% de limite, o que impedirá a
concessão de reajustes aos servidores, o que significa que se não tivermos reajustes
em 2022 ou 2023, certamente passaremos um período tão longo sem reajuste como
tivemos na década de 1990. E é importante que se tenha em conta que se essa PEC
for aprovada, o estouro do limite de gastos com pessoal poderá levar à redução dos
salários em 25% e até em demissão de servidores estáveis. Ou seja, mais do que um
diagnóstico este artigo é um alerta e uma conclamação aos professores. Ou lutamos
muito e convencemos a sociedade a revogar a EC95 e a derrotar a PEC 32, ou
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teremos uma profunda desvalorização das carreiras do MS e do EBTT, com graves
consequências para o Brasil.
Análise e discussão da temática
O Acordo 19/2015 foi fruto de uma negociação que durou quase todo aquele
ano, após a retomada das negociações em março de 2015. Seu conteúdo foi oriundo
da contraproposta que o CD do PROIFES apresentou ao governo em 30/09 e que foi
integralmente aceita em 18/11/2015. O Acordo foi transformado na Lei 13.325/2016,
de 29/07/2016, sancionada por Temer sem nenhum veto, já após o golpe, em uma
tentativa daquele governo de manter entendimento com os servidores federais. Na
realidade, no Governo Temer, mesmo que a entidade tenha sido recebida pela SESu
em fevereiro de 2017, não houve efetivamente nenhuma negociação. No atual
governo Bolsonaro, o PROIFES só foi recebido uma única vez, igualmente na SESu,
após a posse de Milton Ribeiro no MEC, mas a conversa ainda que cordial com o
secretário, não produziu nada. Ou seja, falar em Campanha Salarial 2022 neste
ambiente pós-golpe pode parecer apenas uma peça retórica, mas é a obrigação da
entidade sindical sempre atualizar sua pauta e é isso que deveremos aprovar neste
XVII Encontro Nacional do PROIFES-Federação e apresentar ao governo.
Em 2015 o acordo previu, além dos reajustes de 2016 e 2017 que montaram
a 10,8%, reajustes nos benefícios de auxílio–alimentação (que passou de 373 para
458 reais), auxílio pré-escolar (que passou de R$ 73,07 para 321 reais) e o
ressarcimento de saúde per capita (cuja média foi reajustada de R$ 117,78 para 145
reais). Esses benefícios foram reajustados em janeiro de 2016 e têm hoje uma
defasagem de 30,74%,
Mas, sem dúvida a parte mais importante daquele acordo foi a reestruturação
das Carreiras de MS e EBTT, que passaram a ter uma estrutura lógica, com os
seguintes parâmetros:
- RT/VB (em percentuais)
Para DE: 10, 20, 50 e 115 respectivamente para as titulações de aperfeiçoado,
especialista, mestre e doutor.
Para 40h: 7,5, 15, 37,5 e 86,25 respectivamente para as titulações de
aperfeiçoado, especialista, mestre e doutor.
Para 20h: 5, 10, 25 e 57,5 respectivamente para as titulações de aperfeiçoado,
especialista, mestre e doutor.
Proporção de VB entre os Regimes de Trabalho: 1:1,4:2, respectivamente
para os regimes de 20h, 40h e DE.
Steps entre níveis
VB, classes A (ou D I) e B (ou D II) – nível 2 é 5% superior ao nível 1; e
- VB, classes C (ou D III) e D (ou D IV) – níveis 2,3 e 4 são, respectivamente,
4% superiores ao nível imediatamente anterior.
- Steps entre classes
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- Valor do VB é 5,5% superior entre as classes A (ou D I) - nível 2 e as classes
B (ou D II) - nível 1 e entre as classes B (ou D II) - nível 2 e as classes C (ou D III) nível 1;
- Valor do VB é 25% superior entre as classes C (ou D III) - nível 4 e as classes
D (ou D IV) - nível 1; e
- Valor do VB é 10% superior entre as classes D (ou D IV) - nível 4 e a classe
E (ou Titular).
A consequência desta série de relações pode ser entendida quando se avalia
a situação dos doutores, que hoje são a grande maioria dos docentes ativos e a maior
parte dos aposentados:
- Razão entre a remuneração total (VB + RT) é igual a 1:1,7:2,7
respectivamente entre 20h, 40h e DE.
Para ilustrar, estes valores são:
Classe E (ou Titular): R$ 7.519,71, R$ 12.418,30 e R$ 20.530,01
respectivamente para 20h, 40h e DE.
Classe A (ou D I(nível 1: R$ 3.522,21, R$ 5.831,21 e R$ 9.615,19
respectivamente para 20h, 40h e DE.
Ou seja, hoje ao menos no caso dos doutores DE estamos em situação não
tão distante da que se tinha na Carreira em 1987, na instalação do PUCRCE, que
apresentava a razão 1:2:3,2 respectivamente entre 20h, 40h e DE, mostrando que é
preciso ainda mais valorizar a DE para se chegar a estes valores histórico,
considerando-se que mais de 85% dos docentes são DE no Brasil hoje.
O piso salarial terá que ser revisto em breve, pois hoje temos um piso para as
Classes A (ou D I) apenas com graduação (sem RT portanto) de R$ 2.236,32, R$
3.130,85 e R$ 4.472,64 respectivamente para 20h, 40h e DE. A estimativa hoje para
o piso do professor de ensino básico no Brasil no ano de 2022 é de R$ 4.397,91 se
tiver o reajuste de 31,3% do custo mínimo por aluno do Fundeb, reajustando o piso
de 2020 que é o atual, no valor de R$ 3.349,56. Claro que os governadores e prefeitos
estão pressionando para que se mude este índice para o IPCA. Mas de qualquer
forma, considerando o piso de 40h, nossas Carreiras desde 2020 já têm uma
defasagem de 6,99% em relação ao piso que passará para 40,47% se houver este
aumento de 31,3%, o que mostra mais ainda a necessidade de que tenhamos um
reajuste de pelo menos 32% em janeiro de 2022 para que se recupera as perdas
acumuladas e, mas para que se regularize nossas carreiras em relação ao piso
nacional sem quebrar a estrutura lógica, é necessário um reajuste de 41% em janeiro
de 2022, caso se confirme o reajuste de 31,3% do piso do magistério.
Mas a reestruturação das carreiras não se completou e a proposta original do
PROIFES em 2015 tinha como proposta steps entre níveis de 5% e entre classe de
10%, além de um percentual para os doutores em DE de 120% na relação RT/VB.
Esses pontos deveriam ser retomados em uma pauta mínima a ser apresentada ao
governo.
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Propostas
O XVII Encontro Nacional do PROIFES-Federação aprova a pauta mínima da
Campanha Salarial dos docentes federais para 2022:
1. Reajuste emergencial em janeiro de 2022 de 41% no VB da Classe A (ou D I)
nível 1, com o correspondente impacto proporcional nos demais níveis e classes
e na RT, conforme malha atual. Os benefícios de auxílio-alimentação, auxílio préescolar e ressarcimento de saúde per capita devem ser reajustados no mínimo
em 32% na mesma data.
2. Calendário de reajuste do percentual RT/VVB de DE doutor para 20% e dos steps
em níveis e classes para 5 e 10% respectivamente.
3. Reajuste anual que reponha a inflação do ano anterior.

Referências
O texto foi baseado na Lei 13.325/2016 e no acordo 19/2015 entre PROIFESFederação e Governo Federal, disponíveis na internet.
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CARREIRA E SALÁRIO DOCENTE
Gil Vicente Reis de Figueiredo
ADUFSCar Sindicato, gvrf2011@gmail.com

A fundação do PROIFES, em outubro de 2004, encontrou a carreira e os
salários docentes num de seus piores momentos da história. Naquele momento, um
adjunto 4, com doutorado e Dedicação Exclusiva, ganhava R$1.179,51 de Vencimento
Básico (VB) e sua remuneração total, acrescidos a GAE (Gratificação de Atividade
Executiva), a GED (Gratificação de Estímulo à docência) e a VPI (Vantagem
Pecuniária Individual), alcançava R$5.471,60. O VB era, assim, uma parcela muito
pequena – 21,6% - dos vencimentos do professor, representando essa situação um
enorme risco, pois as chamadas ‘gratificações’ poderiam, claro, ser cortadas ou
reduzidas a qualquer momento.
O salário total, ainda assim, era muito baixo, e representava 83,4%, em valor
real, daquele pago ao mesmo adjunto 4 em janeiro de 1995. Pior que isso, o docente
entrava na universidade, se tivesse o doutorado, já como adjunto 1, e em seis anos a
sua carreira acabava, pois chegava a adjunto 4, última classe e nível da carreira, já
que, para chegar a titular, precisava fazer concurso, o que dependia da existência de
vaga – àquela época um evento pouco provável. A estrutura da carreira em si própria
estava totalmente desestruturada, em decorrência de diversos fatores: a malha
salarial era um agrupamento amorfo de números sem qualquer relação lógica entre
si, o que dificultava sobremaneira qualquer processo de negociação. Esse foi o quadro
encontrado nos idos de 2004. A partir da consolidação do PROIFES, ao longo dos
anos que se seguiram, foram assinados acordos – quase que todos unicamente pela
entidade – que levaram:
 à criação da classe de associado (2006);
 à incorporação da GAE (que era de 160% sobre o VB) em 2007;
 à criação da carreira de EBTT (2008);
 ao fim do caráter produtivista da GED (2008);
 à incorporação das restantes gratificações (2011);
 à redução do número de níveis de auxiliar e assistente (2012);
 à criação da classe de titular internamente à carreira (2012);
 à estruturação das carreiras, com a construção de malha lógica (2015).
Junto com essas vitórias de caráter qualitativo, a recuperação salarial, com a
progressiva elevação de seu valor real, foi uma constante entre 2004 e 2015. Neste
ano, o último acordo assinado, ainda com o governo Dilma, exatamente o que garantiu
a reestruturação da carreira, permitiu ainda a extensão de recomposições salariais
que duraram até agosto de 2019; a partir daí, pela absoluta indisposição do atual
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governo de abrir qualquer tipo de negociação, os nossos salários iniciaram uma
trajetória de queda intermitente.
Esse cenário de recuperação salarial – e depois declínio – pode ser visto no
gráfico que se segue, que mostra os valores dos salários reais de um docente que
ingressou na universidade em 1995, com doutorado, na posição de adjunto 1 e em
regime de dedicação exclusiva, e progrediu de dois em dois anos até chegar a
professor titular. A correção monetária levou em conta os índices de inflação do
DIEESE, até quando foram calculados, e depois o IPCA; a projeção feita, até o fim
deste ano, considera a projeção de inflação de 8,59%, para 2021 (Focus, 11/10/2021).
É possível ver que um titular precisaria receber quase 20% a mais, em janeiro
de 2022, para chegar ao seu ‘salário pico’ de março de 2015. E isso porque, com a
reestruturação de 2015, foi beneficiado com recomposições de cerca de 3% em
agosto de 2017, agosto de 2018 e agosto de 2019. Não fosse isso, seu prejuízo
salarial teria sido em torno de 30%. Essas são as perdas acumuladas desde a última
negociação (dez/2015); se considerada a projeção acima (Focus), o índice de perdas
será exatamente de 31,13%.
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Salários reais: doutor, da ativa, DE, ingresso/95, como Adj1 (3 anuênios),
progressão p/Assoc.1, mai/06; Assoc.2, mai/08, Assoc.3, mai/10, Assoc.4,
mai/12, Titular, mai/14. Período: jan/95-dez/21. Hipótese: a inflação de
2021 será de 8,59% (Focus, 11/10/
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Além desse enorme declínio de poder aquisitivo, que hoje, portanto, já se
aproxima de superar os 30%, não pudemos negociar até o momento o
aperfeiçoamento da estrutura lógica da nossa carreira.
 2022, para chegar ao seu ‘salário pico’ de março de 2015. E isso porque,
com a reestruturação de 2015, foi beneficiado com recomposições de
cerca de 3% em agosto de 2017, agosto de 2018 e agosto de 2019. Não
fosse isso, seu prejuízo salarial teria sido em torno de 30%. Essas são as
perdas acumuladas desde a última negociação (dez/2015); se
considerada a projeção acima (Focus), o índice de perdas será
exatamente de 31,13%.
 5% entre os níveis de cada classe;
 10% entre as classes;
 RT/VB de 10% (aperfeiçoados), 20% (especialistas), 50% (mestres) e
120% (doutores).
Defendíamos também uma valorização do regime de trabalho de Dedicação
Exclusiva, com uma ampliação da relação entre os salários de DE e os de 40h,
chegando a 120% em dois anos (e não 100%, como é hoje). E havia ainda uma pauta
não atendida em negociações anteriores, que ficara de ser discutida em ‘Grupos de
Trabalho’.
Todo esse processo de negociação foi estancado, com a chegada ao poder
do atual governo, que não tem se disposto a promover nenhum tipo de negociação
com os docentes.
Propostas, em termos de demanda para 2022:
1. Retomada e a reafirmação da integralidade da pauta de negociação já aprovada
pelo PROIFES, visando o aperfeiçoamento da malha salarial e a valorização dos
docentes em regime de dedicação exclusiva; e
2. Professor Reajuste salarial linear equivalente às perdas efetivamente verificadas
desde a negociação de 2015 até janeiro de 2022 – no momento projetadas em
31,13%.
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OS IMPACTOS DA PEC 32 PARA OS DOCENTES FEDERAIS
Eduardo Rolim de Oliveira
ADUFRGS-Sindical, eroliv@gmail.com

Palavras-chave: Reforma Administrativa, PEC32, Desmonte do Estado
Contextualização
A PEC32 foi vendida pelo Governo Bolsonaro como uma medida de
“modernização” do Estado e de combate a privilégios de servidores públicos. Na
realidade é mais um dos produtos que este Governo, comandado na prática por Paulo
Guedes, prometeu entregar ao Mercado Especulativo, em continuidade ao desmonte
do Estado brasileiro inaugurado, nesta quadra histórica, no Governo Temer, após o
Golpe de 2016, que passou pela Emenda Constitucional 95/2016 (EC95), que bisa
congelar por 20 anos os gastos públicos em Educação, Saúde e Assistência Social,
limitando-os ao reajuste inflacionário, abrindo espaço para o repasse de recursos
públicos para o Mercado Financeiro Especulativo, que não tem limites, e obviamente
crescerá muito em relação ao PIB nestes 20 anos. Depois tivemos a Reforma da
Previdência com a EC103/2019, que novamente foi a porta aberta para o mercado se
apropriar da previdência pública, diminuindo as aposentadorias, as pensões e levando
a que a previdência complementar passasse a ser uma alternativa para os
trabalhadores que querem preservar seu futuro. Esta bomba relógio ainda está para
explodir, com a abertura de mercado da previdência complementar pública e com a
extinção do RPPS, e consequente transferência dos servidores públicos para o INSS.
O desmonte das garantias constitucionais de 1988 passou ainda pela Reforma
Trabalhista e agora se apresenta com a face da PEC32, que nada mais é que o
aprofundamento da Reforma do Estado de FHC, que começou o trabalho com a
EC19/1998, que é a base do que agora está sendo proposto. Lá, já estavam a
avaliação de desempenho punitiva, a exoneração de servidores mão estáveis e a
perspectiva gerencial na administração pública. A PEC32 vai bem mais longe, ao
propor a criação do serviço público exercido pela iniciativa privada e com a ousadia
de propor a exoneração por insuficiência de desempenho, mesmo dos atuais
servidores estáveis e o garroteamento dos entes federados, ao transferir para a União
a prerrogativa exclusiva de legislar sobre as normas de organização do serviço
público, impondo a contratação de servidores públicos de forma temporária, sem
concurso público e sem estabilidade, a mercê dos governantes de plantão e do
Mercado Especulativo, Impor ao país, gravando na Constituição, um modelo
econômico que é de governo e não de Estado é um ataque brutal à democracia, com
paralelo ao que faz o Talibã no Afeganistão, que molda o Estado à sua feição. O que
FHC tentou e não conseguiu, Guedes e Bolsonaro tentam de novo, transformar o
Estado brasileiro em um Estado neoliberal, e seu sucesso tornará muito mais difícil a
implantação de qualquer programa de governo que busque distribuir renda, com o
investimento público e que garanta direitos ao povo, de acesso aos serviços gratuitos
e de qualidade, de Educação, de Saúde e Desenvolvimento. O Serviço Público que
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sairá da PEC32 é um serviço frágil, com servidores privilegiados nas áreas de gestão,
nos militares e polícias, além dos juízes, procuradores e advogados, enquanto a
massa dos servidores, incluindo professores, médicos e técnicos em geral será uma
subclasse, sem estabilidade, contratados sem concurso e por tempo determinado,
sem autonomia de exercício profissional, sem garantias para contestar o poder. Será
um Estado submisso aos poderosos e subserviente aos seus interesses particulares.
Dizem que o mercado não gostou do substitutivo aprovado na Comissão Especial,
pois acha que ele é muito “desidratado” e que por isso talvez nem valha a pena o
desgaste para aprová-lo. É verdade que o texto original era bem pior, pois consagrava
o princípio da subsidiariedade do serviço público, dava ao “Rei” o poder absoluto de
extinguir órgãos e criava várias formas de servidores, com menos direitos ainda. Mas
não podemos baixar os braços, a versão que está na Câmara é péssima para o Brasil,
ao criar um serviço público sem estabilidade e sem concurso. Não podemos aceitar
esta PEC em nenhuma hipótese e sua derrota é essencial e deve ser a pauta principal
do PROIFES-Federação no presente.
Análise e discussão da temática
A PEC32, ao introduzir no Art. 22 da CF dois novos incisos (XXX e XXXI) passa
a centralizar na União todas as regras pera concursos, para progressões, para
contratação por tempo determinado e de avaliação do desempenho, Isso tira a
competência dos demais entes federados, e torna muito mais fácil a mudança das
regras segundo a vontade do governo central, e pior, desconstitucionaliza esses
direitos que passam a ser deliberados em leis ordinárias, acabando com pilares do
atual Serviço Público, como o Concurso Público e a Estabilidade.
É introduzido pelo novo inciso IX do Art. 37 a possibilidade de contratação de
servidores por tempo determinado em “regime de direito administrativo”, mesmo para
exercer funções permanentes, em caráter transitório, com regras definidas em lei
federal. Mesmo antes da aprovação desta Lei, as contratações temporárias já passam
a ser autorizadas pela PEC, por até 10 anos, com carência de 2 anos para uma nova
recontratação. Estes servidores temporários não precisarão fazer concurso, podendo
ser contratados por processo seletivo simplificado, e em situação de calamidade ou
greve podem ser contratados por até 2 anos sem seleção nenhuma. E terão menos
direitos que os demais trabalhadores, até mesmo da iniciativa privada, pois não terão
direito à garantia contra demissão arbitrária, seguro-desemprego, FGTS, aviso-prévio
proporcional e seguro contra acidentes de trabalho, entre outras garantias. E mesmo
a questão previdenciária não está clara, pois ao delegar à lei as normas desta
contratação a PEC não lhes dá nenhuma garantia de que estariam no RJU e se
aposentariam pelo RPPS.
No inciso XXIII do Art. 37 se cria mais uma discriminação, pois as novas
vedações não se aplicam aos militares e aos membros dos Poderes Judiciário e do
Ministério Público. Os professores federais contratados após a EC perderão o direito
a férias de 45 dias, ganhos retroativos de aumentos de salário ou parcelas
remuneratórias, e quaisquer parcelas indenizatórias não definidas em lei. Isso mesmo
para os que vierem a ser contratados por concurso público e com a nova estabilidade
relativa que a PEC cria. Esse inciso XXIII do §1ª do Art. 37 não se aplica a quem
ingressou ames da promulgação da EC, o que fará com que haja 2 tipos de professor
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no mesmo departamento, um com 45 dias de férias e outro só com direito a 30, por
exemplo. Mas é bom que fique claro que a própria PEC diz que esta garantia para os
antigos não será óbice para revogação destes direitos caso a Lei que os criou seja
modificada ou revogada, o que mostra que as garantias são frágeis, pois também
estão desconstitucionalizadas.
Nos novos parágrafos 11(e 11-A e 11-B), 17, 18 e 19 do Art. 37 se cristalizam
os privilégios de alguns servidores, pois se abre uma brecha para que Lei retire do
teto de remuneração do serviço público parcelas remuneratórias de alguns, e os
pagamentos em moeda estrangeira e para servidores no exterior.
Talvez a maior novidade na PEC, coma criação do Art. 37-A que traz a
possibilidade da execução do serviço público em convênio com a iniciativa privada,
compartilhando meios e recursos humanos de particulares, com ou sem contrapartida
financeira, Só não poderá ser executada atividade de cargo típico de Estado, como
definido pelo novo Art. 247. O pior é que as normas que regulamentarão os
instrumentos de cooperação serão definidas em lei infraconstitucional.
A revogação deste § 5º Art. 39 acaba com a obrigação de estabelecimento de
uma relação entre o menor e o maior salários dos servidores, que mesmo que nunca
aplicada desde a EC19/1998 era um possível argumento de negociação salarial, que
não existirá mais.
Outro tema central na PEC é que se torna obrigatório com o novo Art. 39-A um
remodelado sistema de avaliação de desempenho, que terá como objetivo inclusive
determinar remuneração, classificação para cargos de confiança e até para promoção.
Ou seja, retira o caráter do sistema de avaliação que os docentes têm hoje, que é
vinculado à Carreira. Esta avaliação que será individual terá como parâmetro metas
não definidas de desempenho institucional e poderá servir para exoneração de
docentes em estágio probatório após 2 semestres de “desempenho insatisfatório”.
Importante entender-se que este sistema de avaliação de desempenho poderá levar
à exoneração todos os servidores estáveis, mesmo os atuais servidores, caso tenham
2 ciclos de avaliação semestral insatisfatórios ou 3 não consecutivos em 5 anos. A
demissão poderá se dar por decisão judicial transitada em julgado ou proferida por
órgão colegiado da justiça, como previsto no inciso I do Art. 41, isso é uma contradição
inaceitável na Constituição.
A estabilidade passa a ser relativa, pois o servidor, mesmo estável poderá ser
demitido por processo administrativo, após avaliação de desempenho insatisfatória,
sem processo judicial, conforme o inciso II do § 1º do Art, 41. Ou seja, aquela retórica
de que “a PEC só é para os novos” é falsa. A perda da estabilidade está baseada em
dois princípios, o de desempenho insatisfatório, nesse novo processo de avaliação e
no princípio da diminuição de gastos públicos.
Absurdamente, o servidor “estável” poderá ser demitido se Lei federal definir
seu cargo como desnecessário, inclusive com a criação de um ranking de “demitíveis”
baseado em média de avaliações, em tempo de serviço e idade, conforme os §§33º e
3º-B do Art. 41.
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A PEC veda que a Lei federal que definirá as regras de exoneração de
servidores estáveis, em função de ultrapassem do limite de gastos com pessoal seja
feita por MP, lembrando que este limite de gastos de pessoal existe desde FHC com
a EC19/1998, mas que a partir da EC109/2020 do “Orçamento de Guerra”, pode ser
definido por Lei Complementar. Ou seja, se aprofunda a teia de medidas
infraconstitucionais que preveem a exoneração de servidores estáveis. A PEC inclui
dentre as medidas de redução de despesas que podem ser acionadas, se
ultrapassado o tal limite de gastos com pessoal, além da redução de cargos de
confiança em 20% e de demissão de não estáveis, a redução da jornada em 25% com
redução proporcional de salários de servidores, como prevê o Art. 169, e ainda a
citada demissão de servidores estáveis, inclusive os atuais servidores.
No novo Art, 247 se consolida a discriminação entre os servidores, na medida
em que se estabelece que a Lei que determinará a exoneração dos servidores
estáveis ao ultrapassar o limite de gastos, deverá tratar de forma diferenciada os
ocupantes de cargos típicos de Estado, que são os das carreiras do fisco, da gestão,
altos funcionários do Legislativo e Judiciário, mas também advogados e defensores
públicos. Curioso é ver a colocação nestes cargos de todas as áreas de segurança,
aí incluídos até guardas municipais e agentes de trânsito. Ou seja, a PEC entende
que os professores federais podem ser demitidos para economizar, mas ao mesmo
tempo os guardas de trânsito serão preservados. Essa á noção de serviço público da
Bolsonaro, os professores e os médicos não são estáveis, mas os agentes de trânsito
o serão.
Mesmo que a avaliação de desempenho dependa de nova Lei, a PEC já cria
regras gerais, para avaliação a cada 12 meses, dos órgãos e dos servidores, baseado
em critérios gerenciais, com metas individuais e sem vinculação com a carreira como
é hoje. E ainda haverá uma pesquisa de satisfação dos usuários feita pelo gov.br,
como critério de avaliação. E, ainda que sem Lei que regulamente a perda de cargo
de servidores estáveis, este processo já pode ser instaurado e a exoneração se dará
após 2 ciclos insatisfatórios
Por outro lado, a PEC aprofunda o afastamento das empresa públicas das
atividades econômicas, limitando sua atuação, como já era previsto desde FHC, na
EC19/2019, com a introdução no Art, 173, de proibição de acordos coletivos nas
empresas públicas, que evitem demissões e proibindo a estabilidade, tudo tem que
ser igual à iniciativa privada, e confere às empresas públicas ainda mais o princípio
da subsidiariedade, que gralhas à nossa luta e à rejeição social, Guedes e Bolsonaro
não conseguira, implantar no serviço público como um todo, neste momento. São
incluídos no RGPS os empregados públicos, que junto com os empregados das
empresas públicas terão a compulsória aos 75 anos, mas agora também com o
vínculo empregatício extinto, o que não estava na versão da EC103.
Uma grande surpresa. a PEC muda a Reforma da Previdência, criando regras
especiais para a concessão de pensão por morte de policial em serviço. E, de forma
impressionante, a PEC dá aos policiais civis e agentes penitenciários a aposentadoria
integral, mesmo para os que entraram após 2004, e dá aos pensionistas, desde que
a morte se der no exercício da função, pensão integral e vitalícia. Ou seja, Bolsonaro
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dá a estes policiais o tratamento de militares no que tange à Previdência. Essa regra
é dada pelo Art. 2º da PEC32.
Ou seja, em uma rápida análise se pode concluir que a PEC 32 é nefasta para
o serviço público em geral e para os professores de Universidades e Institutos
Federais em particular. Criará uma grande instabilidade interna, com uma profunda
divisão entre servidores novos e antigos, que já existe com as diferenças
previdenciárias, mas se aprofundará, pois os novos terão ainda menos direitos, como
d de férias de 30 dias apenas.
Pior que tudo para as Instituições de Ensino é a perda da estabilidade, e a
insegurança que isso criará. A liberdade de cátedra é um princípio fundante da criação
científica, a independência de pensar, de criticar e de fiscalizar será fatal para um
sistema universitário autônomo, além de abrir espaço para um serviço público menos
profissional, com contratados por tempo determinado e sujeitos à demissão arbitrária
e com motivações políticas. Esse é um retrocesso brutal.
E não há como se concluir uma análise da PEC32 sem considerar fortemente
o retrocesso do serviço público oferecido pela iniciativa privada, talvez o fim maior de
Guedes e Bolsonaro, levar para o mercado privado a oferta dos serviços públicos, o
que obviamente não serve aos interesses dos mais pobres e vulneráveis, que só têm
nas escolas e universidades públicas e no SUS acesso aos serviços mais básicos.
Esse é o maior risco que o povo brasileiro terá com esta PEC.
Propostas
1. O XVII Encontro Nacional do PROIFES-Federação deve ratificar a rejeição
integral da PEC32 e a entidade deve envidar todos os esforços políticos e
materiais para derrotá-la no Congresso Nacional.
Referências
O texto se baseia no substitutivo aprovado na Comissão Especial em 23/09/2021 e
na CF1988, disponíveis na internet.
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OS RISCOS PARA O FUTURO DO RPPS
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Palavras-chave: Defesa do RPPS, defesa da Funpresp, privatização
Contextualização
Passados 2 anos da aprovação da EC103 temos que ter consciência de que
a Reforma da Previdência de Bolsonaro e Guedes não foi concluída e que temos
muitas lutas pela frente ainda. No texto há muitos elementos de
desconstitucionalização, em especial estão previstas Leis para definir forma de cálculo
e tempo de contribuição, definição de critérios para aposentadoria por incapacidade e
pensões e, pior que tudo, uma Lei complementar definirá todas as regras do RPPS,
inclusive sua extinção. Ou seja, o governo ganhou em 2019 um “cheque em branco”
para fazer mudanças sem necessidade de quórum constitucional,
Igualmente uma Lei Complementar poderá completamente inviabilizar a
Funpresp, abrindo o mercado da previdência complementar para os bancos, o que
pode significar o fim da entidade e trazer graves prejuízos aos professores das 4ª e 5ª
Gerações.
Ou seja, além da luta contra a PEC32 temos que terçar armas contra a
privatização da previdência pública, que se depender de Guedes será concluída em
muito breve tempo.
Análise e discussão da temática
É evidente que saber que todas as regras de aposentadoria e pensão que
foram desconstitucionalizadas e portanto podem ser mudadas com maioria simples, é
preocupante, mas as mudanças que a EC103 trouxe, no sentido de acabar com o
RPPS são muito mais, porque aqui o risco não é de se ter que trabalhar alguns anos
a mais, mas sim o risco de ver toda a proteção de aposentadorias e pensões do RPPS
não existirem mais, e todos os servidores serem jogados para o RGPS, isto valendo
para todos, inclusive os que já estão aposentados há anos e acham que nada mais
mudará em suas vidas. E veja-se que lei poderá fazer isso, retirando inclusive a
garantia que temos hoje, de que se o RPPS for extinto, o Tesouro Nacional bancaria
as aposentadorias e pensões. De repente, se a política do governo atual for bemsucedida, todos nós servidores públicos estaremos no bolo geral do INSS, sem as
garantias que sempre esperamos ter na aposentadoria, por sermos servidores
públicos. É verdade que nossa luta impediu em 2019 a instauração do Regime de
Capitalização Individual, o sonho maior de Paulo Guedes, mas ele e seu bando de
exterminadores do serviço público não desistiram e dia após dia abrem seu saco de
maldades encomendada pelo mercado financeiro.
A primeira pedra neste edifício de desmonte do RPPS eles colocaram com o
Decreto 10;620/2021 em que Bolsonaro determina, de forma flagrantemente
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inconstitucional como pode ser visto a seguir, que a gestão das aposentadorias e
pensões das autarquias seja feita pelo INSS. Isso é inconstitucional pois não pode
existir 2 órgãos gestores do mesmo RPPS, o que ocorrerá, pois este Decreto não
afeta a Administração Direta, na mesma prática da PEC32 de discriminar os
servidores em classes. Apesar de termos uma ADI no STF que a Ministra Rosa Weber
está sentada em cima, o governo não para e seus apaniguados circulam pelas
universidades dando as ordens para implantar esta medida. Recentemente inclusive
editaram a Portaria 365/2021 do INSS com o cronograma em que as universidades
terão as aposentadorias e pensões de seus servidores sequestradas. Minha
Universidade, a UFRGS ingressará em julho de 2022, mas as demais instituições da
base da ADUFRGS-Sindical ingressarão já em março de 2022.
A seguir, eu destaco da EC103/2019 aqueles trechos onde aparecem
claramente este caminho até e extinção do RPPS. Iniciando pelas alterações na parte
permanente da CF88 que são feitas pelo Art. 1º da PEC, a saber:
Art. 1º A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:
.............................................................................................
"Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo
e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

Aqui no caput foi dada a senha. Antes i que estava era que os servidores
tinham a garantia de Regime Próprio de Previdência, isso caiu e entrou esta redação
que apenas diz que o RPPS é do modo descrito.
Seguindo nas alterações do Art. 40:
§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:
I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de
readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da
continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente
federativo;
...........................................................................................................................................
III - no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de
idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida
mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais
requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo.
§ 2º Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o § 2º do art. 201
ou superiores ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, observado o disposto
nos §§ 14 a 16.
§ 3º As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo.

Vejam nos parágrafos acima que tudo é jogado para ser normatizado por leis
infraconstitucionais, que ainda não existem, e por enquanto valem as disposições
transitórias dos demais artigos da EC que são as regras que conhecemos hoje.
Seguindo no Art. 40:
§ 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio
de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º.
§ 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de
contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação
biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.
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§ 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de
contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente
socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art.
52 e os incisos I a IV do caput do art. 144.
§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de
contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva
exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a
caracterização por categoria profissional ou ocupação.
§ 5º Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades
decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das
funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do
respectivo ente federativo.
§ 6º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada
a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras
vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no Regime Geral
de Previdência Social.
§ 7º Observado o disposto no § 2º do art. 201, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo
dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a
qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o § 4º-B decorrente de agressão
sofrida no exercício ou em razão da função.
...........................................................................................................................................
§ 9º O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria,
observado o disposto nos §§ 9º e 9º-A do art. 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de
disponibilidade.
...........................................................................................................................................
§ 12. Além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de previdência social, no que couber,
os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social.

Vejam que no § 12 é clara a intenção de igualar o RPPS ao RGPS.
Sugue o Art. 40:
§ 13. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime
Geral de Previdência Social.
§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder
Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado
o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das
pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 16.

O § 14 inovou ao tornar obrigatória a implantação do RPC para todos as
esferas, antes era opcional, após a EC41/2003.
Ainda o Art. 40:
§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 oferecerá plano de benefícios somente na
modalidade contribuição definida, observará o disposto no art. 202 e será efetivado por intermédio de entidade
fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar.
............................................................................................................................................

Aqui começam as mudanças realmente novas, que apontam firmemente no
caminho da desconstitucionalização e da migração dos servidores para o RGPS. Inicia
no § 19 com o abono de permanência e se segue nos §§ 20 e 22 onde o crime é
confessado:
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§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo
efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em
atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição
previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.
§ 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade
gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e
fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza
jurídica definidos na lei complementar de que trata o § 22.

O § 20 é aquele em que pode verificar sem nenhuma dúvida a
inconstitucionalidade do Decreto 10.620 pois ele diz claramente que não pode ter 2
órgãos gestores do RPPS, por que será que a Ministra Rosa Weber ainda não
declarou isso? Neste parágrafo também se inventam os critérios gerenciais de déficit
que serão as justificavas para a extinção do RPPS, é a bomba relógio armada, com a
receita da explosão detalhada no § 22. A revogação do § 21 foi só para tirar dos
aposentados com doenças incapacitantes a isenção de 2 tetos que tinham,
aumentando muito para estes o valor do desconto previdenciário:
§ 21. (Revogado).
§ 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá,
para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão,
dispondo, entre outros aspectos, sobre:
I - requisitos para sua extinção e consequente migração para o Regime Geral de Previdência Social;
II - modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos;
III - fiscalização pela União e controle externo e social;
IV - definição de equilíbrio financeiro e atuarial;
V - condições para instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o art. 249 e para vinculação a
ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza;
VI - mecanismos de equacionamento do deficit atuarial;
VII - estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança,
controle interno e transparência;
VIII - condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas, direta
ou indiretamente, com a gestão do regime;
IX - condições para adesão a consórcio público;
X - parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e
extraordinárias." (NR)

Agora aqui no Art. 149 está a descrição das etapas que serão cumpridas para
que os servidores paguem a conta de tal déficit, ou seja antes de extinguir o RPPS, o
que talvez não seja fácil para eles, terão a oportunidade de confiscar os salários dos
servidores ativos, aposentados e pensionistas, em nome da tal eficiência gerencial
neoliberal do bando de Guedes:
"Art. 149.
................................................................................................................
§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio
de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que
poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de
aposentadoria e de pensões.
(Vigência)
§ 1º-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre
o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo. (Vigência)
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§ 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1º-A para equacionar o deficit atuarial, é facultada a
instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e
dos pensionistas.
(Vigência)
§ 1º-C. A contribuição extraordinária de que trata o § 1º-B deverá ser instituída simultaneamente com outras
medidas para equacionamento do deficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição.
(Vigência)
................................................................................................................................" (NR)

Agora são apresentadas as regras transitórias que estão nos demais artigos
da EC103. No Art. 9º está a “garantia” de que enquanto a lei não definir outra coisa,
ficam valendo as regras atuais. A Lei 9.717/1998 é a que diz que se o RPPS for extinto
os servidores terão suas aposentadorias bancadas pelo Tesouro Nacional:
Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicamse aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto
neste artigo.
§ 1º O equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social deverá ser comprovado por meio de
garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas,
apuradas atuarialmente, que, juntamente com os bens, direitos e ativos vinculados, comparados às obrigações
assumidas, evidenciem a solvência e a liquidez do plano de benefícios.
§ 2º O rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão por
morte.
§ 3º Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário-maternidade serão pagos
diretamente pelo ente federativo e não correrão à conta do regime próprio de previdência social ao qual o servidor
se vincula.
§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos
servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui
déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao
Regime Geral de Previdência Social.
§ 5º Para fins do disposto no § 4º, não será considerada como ausência de déficit a implementação de segregação
da massa de segurados ou a previsão em lei de plano de equacionamento de déficit.
§ 6º A instituição do regime de previdência complementar na forma dos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição
Federal e a adequação do órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social ao § 20 do art. 40 da
Constituição Federal deverão ocorrer no prazo máximo de 2 (dois) anos da data de entrada em vigor desta Emenda
Constitucional.
§ 7º Os recursos de regime próprio de previdência social poderão ser aplicados na concessão de empréstimos a
seus segurados, na modalidade de consignados, observada regulamentação específica estabelecida pelo
Conselho Monetário Nacional.
§ 8º Por meio de lei, poderá ser instituída contribuição extraordinária pelo prazo máximo de 20 (vinte) anos, nos
termos dos §§ 1º-B e 1º-C do art. 149 da Constituição Federal
§ 9º O parcelamento ou a moratória de débitos dos entes federativos com seus regimes próprios de previdência
social fica limitado ao prazo a que se refere o § 11 do art. 195 da Constituição.

Será que eles precisavam ser mais explícitos do que foram no Art. 34?
Art. 34. Na hipótese de extinção por lei de regime previdenciário e migração dos respectivos segurados para o
Regime Geral de Previdência Social, serão observados, até que lei federal disponha sobre a matéria, os seguintes
requisitos pelo ente federativo:
I - assunção integral da responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante a vigência do regime
extinto, bem como daqueles cujos requisitos já tenham sido implementados antes da sua extinção;
II - previsão de mecanismo de ressarcimento ou de complementação de benefícios aos que tenham contribuído
acima do limite máximo do Regime Geral de Previdência Social;
III - vinculação das reservas existentes no momento da extinção, exclusivamente:
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a) ao pagamento dos benefícios concedidos e a conceder, ao ressarcimento de contribuições ou à
complementação de benefícios, na forma dos incisos I e II; e
b) à compensação financeira com o Regime Geral de Previdência Social.
Parágrafo único. A existência de superavit atuarial não constitui óbice à extinção de regime próprio de previdência
social e à consequente migração para o Regime Geral de Previdência Social.
de 2005.

O segundo grande risco que os professores correm é o da inviabilização da
Funpresp, que pode se dar pela abertura do patrocínio pela União de planos de
benefício complementar oferecidos por entidades abertas, ou seja, bancos. Essa
concorrência com a Funpresp poderá ser desastrosa para os 50 mil professores que
hoje já são participantes e todos os que virão no futuro. A exclusividade no patrocínio
da Funpresp é essencial para que a entidade tenha escala, acumule um grande fundo
que pode vir a garantir, se bem gerido, o futuro das aposentadorias. E pior, os bancos
têm “bala na agulha” para oferecer benefícios sedutores que venham a enganar os
servidores a aderir a entidades das quais não participará da gestão e que visam lucro,
o que obviamente não serve a seus interesses pois reduzirá seu capital acumulado.
Essa é mais uma encomenda que o mercado fez a Guedes e que este e seu bando
tenta cumprir. Como o PROIFES e a ANAPAR tem denunciado, há um projeto no
forno, ou no caldeirão, de maldades do bando de Guedes que visa justamente esta
abertura de mercado, e pior com mudanças severas nas Leis Complementares 1808
e 109, que hoje regem os RPC no Brasil, e que trazem mínimas garantias de
governança e de fiscalização ao sistema. Vejam que na EC103 já se previa esta
abertura de mercado e inclusive a mudança das regras de composição dos conselhos.
Tudo isso é muito preocupante e tem que ser combatido.
Na parte permanente da CF, o Ary. 1º da EC modifica o Art. 202:
"Art. 202. ................................................................................................................
...........................................................................................................................................
§ 4º Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas
autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto
patrocinadores de planos de benefícios previdenciários, e as entidades de previdência complementar.
§ 5º A lei complementar de que trata o § 4º aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou
concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de planos de benefícios em entidades
de previdência complementar.
§ 6º Lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades
fechadas de previdência complementar instituídas pelos patrocinadores de que trata o § 4º e disciplinará a inserção
dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e
deliberação." (NR)

Já no Art. 33 da EC103 é dada uma dica importante para a nossa luta, não
permitir que se aprove a tal Lei Complementar citada no Art. 202, pois enquanto isso
ocorrer a Funpresp ainda terá a exclusividade:
Art. 33. Até que seja disciplinada a relação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e entidades
abertas de previdência complementar na forma do disposto nos §§ 4º e 5º do art. 202 da Constituição Federal,
somente entidades fechadas de previdência complementar estão autorizadas a administrar planos de benefícios
patrocinados pela União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações,
sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente.

Então, pelo exposto, fica claro que a Reforma da Previdência de Bolsonaro e
Guedes não está concluída e que mesmo que a PEC32 seja nossa pauta prioritária,
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não podemos deixar de ter outras frentes de atenção de luta, em defesa do RPPS e
da Funpresp ao mesmo tempo. A luta contra Guedes é em todas as frentes, é todos
os dias e exige muita unidade dos servidores, muito estudo e capacidade de reação
Por isso a aproximação do PROIFES com a ANAPAR é estratégica para que ambas
as entidades aumentem sua capacidade de ação, na defesa dos professores federais
e dos demais servidores públicos.
Propostas
1. Luta incessante contra a extinção do RPPS, com ações políticas, educativas e de
formação dos professores.
2. Intensificação das ações jurídicas contra o Decreto 10.620/2021, com interposição
de ações, orientadas pelo Fórum Jurídico do PROIFES, em todos os estados.
3. Intensificação da parceria do PROIFES com a ANAPAR, sobretudo agora na luta
contra as mudanças no RPC e nas LC108 e 109.
Referências
O trabalho se baseou no texto da EC103/2019 disponível na Internet,
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OS DESAFIOS PARA APOSENTANDOS E APOSENTADOS
FRENTE ÀS VÁRIAS REFORMAS
Ana Maria Irribarem Soares da Trindade
Sindiedutec, anamariairribarem@gmail.com

Palavras-chave: Aposentadoria; reformas.
Contextualização
Desde 1998 a aposentadoria dos servidores da educação vem sofrendo
profundas modificações, todas no sentido de dificultar tanto a vida do servidor que
quer se aposentar e não encontra amparo, quanto nas condições de aposentadoria
dos inativos.
Após 1998, os servidores perderam a prerrogativa de uma aposentadoria
diferenciada dos demais trabalhadores. Em 2003, houve a reforma que acabou com
a paridade entre ativos e aposentados. Além disso, os aposentados passaram a
contribuir com a previdência social, fato que achatou os vencimentos dos inativos.
Também a partir de 2003, o servidor passa a se aposentar pela média das 80%
melhores contribuições.
O ano de 2013 foi marcado pela vigência da previdência complementar. Os
servidores que ingressaram a partir daquele ano têm direito, no máximo, ao valor do
teto do INSS a título de aposentadoria. O servidor que quiser se aposentar com valor
maior, terá que optar por um fundo de pensão.
Em 2019, as reformas se aprofundaram. Foram reestruturados o tempo de
contribuição e idade dos servidores que almejam a aposentadoria. A idade dos
homens foi aumentada em cinco anos e a das mulheres em sete anos. Permanece a
redução de cinco anos na idade e tempo de contribuição para os trabalhadores do
ensino infantil, fundamental e médio. Há regras de transição. O servidor pode optar
por um pedágio de 100% do tempo que faltava para sua aposentadoria em novembro
de 2019, data da publicação da EC ou por uma regra de pontos. Os pontos são
equivalentes à soma da idade do servidor mais o tempo de contribuição. A regra iniciase em 2019 e a cada ano vai sendo acrescido um ponto, chegando a 105 pontos para
homens em 2028 e 100 pontos para mulheres em 2033. Nota-se que a reforma da
previdência foi mais perversa com as mulheres em especial, já que a idade dos
homens foi aumentada em cinco anos e a das mulheres foi aumentada em sete anos.
Impactos da EC 103/2019 para os aposentados
A EC 103, a reforma da previdência, traz também modificações para quem já
estava aposentado em 2019. Vale a pena fazer um novo resgate histórico.
Na EC 41/2003 houve o fim da paridade e integralidade entre ativos e
aposentados. Além disso, a partir de 2003 o aposentado passa a contribuir com a
seguridade social.
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Já a EC103/2019 aumentou a contribuição para a seguridade em 5,45%. As
contribuições variam de 7,5% a 22% dos vencimentos que excedem o teto do INSS,
dependendo da faixa salarial. Além disso, a reforma da previdência acabou com o
duplo teto do servidor/pensionista portador de doença grave ou incapacitante. É um
duro baque para o aposentao que necessita maior apoio financeiro para arcar com
despesas médicas e remédios. Para dificultar ainda mais a situação, existe a previsão
de que se houver déficit atuarial por parte do governo, a contribuição do aposentado
poderá não só incidir não apenas sobre o que superar o teto do INSS, mas sobre o
que ficar acima do salário mínimo. É uma ameaça de perda saarial que assombra o
servidor que contribuiu a vida toda com grande parte dos proventos e que pode ter
sua aposentadoria sugada pela má gestão das entidades governamentais.
O arrocho salarial dos aposentados não acaba por aí. A pensão por morte do
titular foi fixada em 60% dos proventos, com acréscimo de 10% a cada filho menor de
idade. Ainda, caso o pensionista receba mais de um benefício, terá que optar pelo de
maior valor e receberá um percentual do segundo benefício.
Mais recentemente, o Decreto nº 10.620/2021, publicado no Diário Oficial da
União de 5 de fevereiro de 2021, faz várias mudanças no Regime Próprio de
Previdência dos Servidores (RPPS) consideradas inconstitucionais por especialistas.
Quando esse instrumento entrou em vigor, funcionários de autarquias, institutos e
fundações federais (como universidades, Banco Central, Fundação Palmares ou
Ibama) passaram a ter as aposentadorias geridas não mais pela União, mas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Uma estratégia que prejudica não apenas
o funcionalismo, mas a população de baixa renda que sofre na fila de espera para ter
acesso aos benefícios. A medida pode sinalizar para a privatização do INSS, que
agora passa a gerir mais dinheiro e fica mais atraente a instituições financeiras.
Também promove uma divisão sem sentido entre servidores, podendo sinalizar a uma
distinção entre servidores com carreiras típicas de estado e servidores “comuns”.
Para encerrar, temos a ameaça da PEC 32, a reforma administrativa tão
defendida pelo atual governo. Os defensores da reforma advogam que ela só vai
modificar carreiras de novos integrantes do serviço público. Não é verdade. Por
exemplo, o texto da PEC 32 prevê extinção de cargos que se tornarem “obsoletos”.
Ninguém garante que o cargo de professor venha a ser extinto. Estamos diante de
tantos absurdos, que a possibilidade é real. O servidor aposentado que tem paridade
com um cargo extinto vai cair no esquecimento. Isso é uma possibilidade real e grave.
Análise e discussão da temática
A partir dos elementos aqui apresentados, urge prestar mais atenção aos
aposentandos e aposentados. Medidas judiciais e políticas devem ser tomadas pela
federação a fim de diminuir as atuais punições que tem sido sofridas por quem
contribuiu uma vida inteira e que merece descanso. O aposentado, muitas vezes, tem
sido invisibilizado, seja pela descontinuidade de vínculo, seja pela idade.
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Propostas
1. Atuar junto ao Congresso Nacional, articulando com parlamentares, na luta pela
valorização do professor aposentado.
2. Promover eventos como debates, lives e workshops, destinados
conscientização dos servidores aposentados quanto a formas de luta.

a

3. Defender a recuperação do caráter essencial do trabalho docente garantindo a
aposentadoria integral aos professores, cumprido os requisitos mínimos de idade
e contribuição.
Referências
BORDAS et al. Regras de transição para Aposentadoria de Servidores Públicos
Federais. Disponível em: https://www.adufg.org.br/files/1593088575-ebookservidores-federais-1.pdf
BRASIL. EC 103. Disponível em :
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm
CORREIO BRAZILIENSE Decreto muda gestão de previdência do servidor público;
disponíve em: https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2021/02/4907258decreto-muda-gestao-de-previdencia-do-servidor-publico-confira.html
PROIFES FEDERAÇÃO, Cartilha – A aposentadoria dos professores das IFES:
ontem, hoje e amanhã. Disponível em: https://www.proifes.org.br/editora/cartilha-aaposentadoria-dos-professores-das-ifes-ontem-hoje-e-amanha/
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PRESENÇA DOS IDOSOS: A IMPORTÂNCIA NA PAUTA DO
SINDICATO DOCENTE
Joviniano Soares de Carvalho Neto
Apub, apub@apub.org.br

Palavras-chave: Participação, Idadismo e Ação Sindical
A unidade da categoria docente, integrando ativos e aposentados, tem sofrido
impactos nos últimos anos em função, das mudanças tecnológicas e políticas do
Estado Brasileiro.
Esses impactos aceleraram nos últimos dois anos, quando convergiram, de
um lado, políticas liberais conservadoras, ataques e cortes de verbas nas
universidades (e na cultura, ciência e tecnologia) e de outro, a partir de 2020, a
pandemia da COVID19.
A dimensão e o modo como ocorrem os ataques, para nós revela o quanto a
unidade da categoria deve ser realçada e quanto o papel dos aposentados se torna
importante para a defesa e reconstrução da universidade e, inclusive, da construção
de um projeto nacional.
Defesa Dos Direitos Dos Aposentados e o Idadismo
A categoria docente é uma na qual a categoria do aposentado e idoso podem
ser mais facilmente consideradas equivalentes. Os docentes, com estabilidade
razoável, prestígio social e carreira, em grande parte se aposentam, ou são
aposentados compulsoriamente quando idosos. Ainda que com especificidades, os
docentes aposentados compartilham de problemas dos idosos no atual momento
histórico, mesmo antes da pandemia do COVID19. Muito já se tem falado sobre os
impactos das mudanças tecnológicas, do obsoletismo do papel impresso (incluindo
livros e jornais), do novo papel das redes sociais, da emersão da pós-verdade e dos
“fake News”, nas quais as narrativas substituem a valorização da busca da verdade
factica. Uma característica da sociedade capitalista atual seria a valorização (ou
exacerbação) do individualismo e do narcisismo que substitui a privacidade pela
exposição e intensificação da antiga busca pela juventude e corpo sarado. Todo esse
quadro fortalece a desvalorização do velho.
Em um momento histórico em que a sociedade (e o movimento docente)
fortalecem a identificação e críticas de preconceitos é importante incluir na pauta a
velhofobia, o idadismo (ageismo ou etarismo): o preconceito contra os idosos é
compreensível que dialeticamente crescessem os movimentos e organizações dos
direitos dos mesmos. Em 1991, a ONU definiu a Resolução 46/91 aprovada em (16
de dezembro de 1991) com 18 direitos do idosos reunidos em subtítulos:
INDEPENDENCIA, PARTICIPAÇÃO, ASSISTENCIA, AUTOREALIZAÇÃO E
DIGNIDADE. Ainda que com especificidades. Os professores idosos também
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enfrentam uma cultura que ameaça os velhos e aposentados com mitos, estereótipos,
preconceitos e discriminação.
Mitos e estereótipos diferentes e até contraditórios entre si: Os velhos seriam
dóceis, acolhedores, confiáveis e dispostos a trabalhar, inclusive, no voluntariado;
experientes e capazes de fazer múltiplas tarefas; velhos para trabalhar; analfabetos
ou semianalfabetos tecnológicos; frágeis e necessitados de cuidados: crianças de
novo; mais vulneráveis não só a doenças quanto a golpes de vigaristas.
Os mitos e estereótipos contém, muitas vezes, parte da verdade. Mas,
generalizam e ampliam situações que se referem apenas a algumas pessoas. São
parte de um mosaico de problemas que precisam ser enfrentados por ações de apoio
(por exemplo: fornecimento de treinamento digital) ou combate (por exemplo:
esclarecimento das vítimas e de familiares contra a infantilização e a perda da
autonomia). Destaque-se que aos mitos e estereótipos somam-se fatos objetivos – a
dificuldade de acessibilidade nos transportes públicos e pelas ruas, os problemas de
saúde, a necessidade ou obrigatoriedade de aposentadoria que, entre os funcionários,
inclusive, professores é chamada de expulsória ao invés de compulsória. É um
conjunto de situações que podem levar ao isolamento social e a solidão, que, por sua
vez, aceleram doenças cardíacas, ansiedade e depressão. A defesa dos direitos dos
idosos em geral deve ser considerada parte da luta maior pelos direitos humanos.
Ainda que de modo algo diferenciado compõem uma cultura que também
ameaça os professores velhos e aposentados.
A Especificidade Dos Professores Federais
Os professores federais aposentados tem algumas especificidades. Como
funcionários federais tem garantia do emprego até a aposentadoria. A profissão
intelectual, ainda que com necessidade de constante atualização (que o contato com
os alunos aliás propicia) não penaliza e as vezes valoriza a idade. Não se ouve falar
em jogador de futebol com mais de ciquenta anos, mas de intelectuais produtivos com
mais de oitenta anos. A produção de conhecimento é um contínuo. Os professores
reconhecem e citam seus antigos mestres. As pessoas ainda atribuem valor social ao
título de professor universitário e muitos deles continuam presentes em academias e
instituições ou como referência social. Podem participar, com pleno direito, do
sindicato docente e outras entidades.
Isso não significa a inexistência de problemas. Um antigo – o afastamento das
atividades pode ser traumática (“o que você está fazendo aqui?”). Um mais recente
atinge a unidade da própria categoria docente – as sucessivas reformas da
Previdência que dividiram a categoria em várias gerações – quanto mais novo na
universidade, com menos direitos. A segurança dos professores mais novos não se
baseará apenas no valor da aposentadoria pela universidade, mas pelo recebimento
de fundos (oportunidade de explicar as possíveis vantagens do FUNPRESV) ou outros
empregos. Os salários das aposentadorias dos últimos três anos estão congelados,
enquanto as despesas aumentam. As mudanças tecnológicas de um lado os coloca
como alvo de milhares de notícias, quando nem sempre se pode checar a sua
veracidade e ameaça de obsoletismo seus livros e biblioteca. A pandemia maximizou
os problemas.
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O Impacto da Pandemia
O impacto da pandemia foi maior entre os professores idosos. De início, o
mais evidente: a imposição da conversão digital. Os professores ativos foram
obrigados a, rápida e traumaticamente, transitarem das aulas presenciais para as
virtuais. A necessidade de contarem com espaço e equipamentos adequados,
aprender a gravar, traduzir para nova linguagem, gravar, editar, postar os conteúdos,
e manter contato com os alunos. O preço foi alto (ansiedade, cansaço, depressão).
Mas, a alternativa era a obsolescência e o isolamento. Mesmo os aposentados que
interromperam as atividades de ensino, tiveram a necessidade de concentrar contatos
no celular (WhatsApp) e computadores o que em si, já é problemático. Para os idosos
os impactos foram ainda maiores seus familiares e amigos enfatizaram o “fique em
casa” e não podiam ir visitá-los.
Os Cuidados e os Medos entre os Idosos também foram maiores. De fato,
entre eles, a letalidade do COVID19 é maior e muitos receberam a notícia da morte
por COVID19 de parentes e amigos que, nem ao enterro puderam comparecer. Alguns
superaram o COVID19 – vitoriosos devem enfrentar suas sequelas.
A Contribuição dos Idosos
Ao tempo em que a pandemia mostra os idosos como mais isolados e
vulneráveis, voltando as atividades com mais cuidado, a realidade atual indica a
importância da sua presença e atuação.
O serviço público e as universidades federais estão sob ataques que incluem
corte de verbas, suspensão e redução de concursos, intervenção ou tentativa de
intervenção na autonomia (inclusive eleição de Reitores) e, o mais amplo,
desvalorização do próprio servidor público e dos serviços por ele prestados.
Nesse quadro, a universidade e o movimento docente devem incluir entre
suas prioridades lembrar e valorizar a história e contribuição dos aposentados, muitos
dos quais, aliás, tem reconhecimento social. Os aposentados também podem
testemunhar como enfrentaram e superaram corte de verbas, suspensão de
concursos (nos tempos de FHC por exemplo) ditadura, censura, perseguições
conservadoras, dificuldades para ensinar, pesquisar e difundir.
Muitos aposentados continuam ativos e dispostos a participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão. Do mesmo modo, uns podem alocar parte do seu
tempo em tarefas e espaços no sindicato que, aliás, tem entre suas funções ser ponto
de encontro e congraçamento da categoria.
Lembrando Napoleão em batalha decisiva a “Velha Guarda” pode ser muito
importante.
Conclusões e Propostas
Com base, inclusive, na experiência da Apub e do movimento docente
propomos que se recomende aos sindicatos federados:
1. Participar do MOSAP e de Conselhos Estaduais do Idoso
2. Manter diretorias e Comissão de Aposentados na sua Estrutura
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3. Promover encontros e atividades se Congraçamento para os aposentados
4. Reconhecer a autonomia da Comissão de Aposentados para definir atividades,
dentre as quais a promoção de encontro dos aposentados e acompanhamento de
demandas de idosos e aposentados
5. Incluir na pauta do sindicato e se existente, da sua Comissão de Direitos
Humanos, a divulgação dos direitos dos idosos e o combate ao idadismo
6. Reconhecer, promover e divulgar vida e obra de professores, vivos ou falecidos
que contribuíram para a ampliação do conhecimento em suas áreas de atuação
7. Promover meios de atualização de informações relevantes e acompanhamento e
apoio aos que enfrentam problemas de saúde.
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EIXO 4
Organização do
movimento sindical
frente aos novos
desafios

Coordenadores do Eixo 4:
Nilton Ferreira Brandão
Emanuel Lins Freire Vasconcellos
Coordenadora da Mesa 4:
Adriana de Oliveira Delgado Silva
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Espera-se como reflexão neste eixo uma avaliação da história do PROIFES, após mais
de 15 anos desde a sua fundação. A constituição de 1988 potencializou a organização dos
servidores públicos federais. Enquanto um segmento dos trabalhadores da educação
apoderou e encastelou-se em estruturas centralizadas e burocratizadas, outro optou por
resgatar a independência, a pluralidade e a autonomia construídas em cada universidade
como reação às proibições legais e ao autoritarismo da ditadura militar. Quais os avanços da
consolidação de uma federação de sindicatos autônomos nas Universidades, Institutos
Federais e Escolas Militares? Quais os impactos das vitórias alcançadas após a assinatura de
quatro acordos com o governo federal durante os governos Lula e Dilma? Sem estes acordos,
incluindo a criação da Carreira do Magistério do Ensino Básico Técnico e Tecnológico e sua
equiparação com a Carreira do Magistério Superior, como estaria a educação federal hoje?
Como estariam os salários e a estrutura da carreira dos professores e professoras hoje?
Não basta, porém, avaliar o passado. Espera-se que as reflexões neste eixo apontem
horizontes, caminhos futuros. Após um curto período de avanços, a conjuntura mudou
drasticamente com o golpe de 2016, a aprovação da PEC da Morte (EC103) que vem
promovendo cortes permanentes nos investimentos em educação e as reformas aprovadas
sob a égide de um governo ultra neoliberal (reforma trabalhista, terceirização, reforma da
previdência, etc.). Que tipo de sindicato será preciso para enfrentar a destruição dos direitos e
a proteção do serviço público e da sociedade? Como reposicionar os nossos sindicatos e
conquistar novos aliados? Não podemos esquecer que esta luta entre o velho e o novo se dá
no seio das estruturas vigentes nas nossas universidades e, mais recentemente, nas unidades
dos Institutos Federais presentes de forma descentralizada em todos os estados brasileiros. Há
ainda as escolas militares e outros espaços de educação federal, caso dos CEFETs, escolas de
aplicação e escolas técnicas federais. Este espaço de reflexão e luta não está vazio – em
política, não existem espaços vazios: são espaços ocupados ou em disputa. Quais as
alternativas a serem oferecidas pelo PROIFES? Como resgatar a autonomia destes sindicatos?
Como criar e sustentar novas alternativas de organização sindical nas Universidades e
Institutos Federais? Desafio adicional: como conciliar esta disputa com a necessária unidade
dos trabalhadores na luta contra o desmonte do estado patrocinado pelo atual governo?
Desafios enormes, mas dignos da competência dos professores federais, filiados ao
PROIFES-Federação. Um futuro alegre e digno nos espera. Sejam todos bem-vindos ao bom
combate!
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A NECESSÁRIA RADICALIDADE SINDICAL E AS DIFICULDADES
DE ALIANÇAS AMPLAS PARA O ENFRENTAMENTO DO GOVERNO
Lúcio Olímpio de Carvalho Vieira
ADUFRGS-Sindical, presidencia@adufrgs.org.br

Palavras-chave: sindicato, negociação, conjuntura política
Os dados das mais recentes pesquisas eleitorais indicam claramente para o
enfraquecimento do apoio que havia ao nome do atual Presidente da República. O
comportamento dos partidos, sejam os tradicionais representantes das esquerdas ou
mesmo aqueles que em primeiro momento apoiaram o atual governo, e que agora
buscam se desprender de sua imagem, fazem a leitura de que a fragilização do
governo leva ao enfraquecimento da marca Bolsonaro e, até mesmo, uma perda de
respaldo ou reconhecimento com inevitável perda de apelo eleitoral.
O risco está no não reconhecimento que bolsonarismo é mais do que o nome,
trata-se de um notável movimento de forte apelo social, de caráter político-religioso,
submisso à interesses do capital, no plano econômico e fortemente arraigado ao
conservadorismo cultural. Que explora os temores de um retorno do Brasil ao lugar
onde nunca esteve – o comunismo ou socialismo – ou mesmo o vínculo do governo
anterior a possíveis fraudes e toda uma variedade de crimes contra o estado brasileiro.
Evidencia-se no deslocamento dos partidos a busca de consolidar grupos: a
esquerda, em eterna disputa por hegemonia interna, tem no ex-presidente Lula (PT)
seu principal expoente eleitoral, mas encontra dificuldades de construir uma base
suficientemente alargada para garantir sua eleição, mesmo que seu nome apareça
em primeiro lugar, tanto no primeiro como no segundo turno das eleições para 2022.
Mas há dados que enevoam as perspectivas eleitorais; o movimento paralelo no
espaço da esquerda que faz o PDT (Ciro Gomes), o PSB flertando com Luiza Trajano
e mesmo o ex-PCdoB Flávio Dino e, tendo ainda o nome de Guilherme Boulos do
PSOL. Por outro lado, os partidos ao centro ou mesmo centro direita e a direita
tradicional, tentam consolidar uma nova via capaz de aproveitar um possível
esvaziamento do espaço ocupado hoje por Bolsonaro. Dados que reforçam esta
crença estão nos resultados das pesquisas eleitorais que mostram que qualquer
candidato ganharia de Bolsonaro no 2º turno. Neste campo político as disputadas
ainda são mais acirradas: PSDB (Dória que governa São Paulo, maior e mais rico
estado brasileiro, Eduardo Leite, que governa o Rio Grande do Sul), MDB, buscando
construir alternativas como o nome da senadora Simone Tebet, o DEM com Luiz
Henrique Mandetta ou Rodrigo Maia, são alguns que se oferecem como melhor
alternativa, além dos que correm por fora como Sérgio Moro e outros do mundo
televisivo.
A possibilidade de uma ampla frente pela democracia para derrotar o
obscurantismo antidemocrático, golpista, altamente conservador nos costumes e
fortemente liberal na economia com facetas fascistas, parece que definitivamente
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perde força. Por um lado, a esquerda mais consequente se sente acuada pelos
partidos esquerdistas para fazer movimentos em direção ao campo democrático e se
sente deslumbrada pela possibilidade de retornar ao governo. Teme que movimento
diferente esvazie o seu símbolo de represente deste campo.
A impressão de iminente derrota do nome de Jair Bolsonaro pode ser falsa. A
impossibilidade de criação de um nome alternativo ao binômio Lula-Bolsonaro pode
levar à reaglutinar as forças com consequências variadas. A possibilidade de tanto
Lula com Bolsonaro se tornarem inelegível não pode ser descartada.
Neste cenário, o Movimento Sindical, fragilizado pelas mudanças na legislação
que retirou muito do financiamento das lutas, o crescente desemprego e a
informalidade no mundo do trabalho, tem se apoiado fundamentalmente nos
sindicatos dos servidores públicos. Este sindicalismo é muito menos contestador no
campo político de transformação do estado em relação aos trabalhadores industriais,
pela sua origem de classe e interesses individuais. Portanto, marcadamente, os
movimentos que observamos são de caráter fortemente coorporativo e, na medida
que sobem o tom para a esfera política que possa estreitar suas relações com
partidos, provoca cisões que levam ao esvaziamento dos movimentos de rua, ainda
mais agravado pelas divisões entre as diversas centrais sindicais, muito submetidas
às políticas partidárias.
O desafio que se apresenta ao movimento sindical é da representação global
dos trabalhadores pela definição clara das bandeiras que lhes interessam: a defesa
da democracia. No entanto precisa ser decodificada nos seus significados reais: direito
à vida, ao emprego, da valorização do salário, da renda mínima, da previdência social
universal, do direito à saúde (defesa do SUS), da educação como um direito social
(educação pública), do direito à moradia, entre outros.
Na esfera dos professores públicos federais, estão a garantia da carreira, dos
salários, das condições de trabalho (saúde, recursos materiais), estabilidade no
emprego, do caráter público e autônomo com a respectiva liberdade acadêmica das
instituições federais de ensino.
Claro que as bandeiras gerais dos trabalhadores não são estranhas aos
professores, pois também vivem do trabalho, porém tem apelo mais difuso, menos
mobilizador.
Ameaças à democracia, ao estado democrático, à liberdade; possibilidade de
retorno a ditadura, de golpes, de um novo estado militar, do fascismo, são capazes de
colocar em prontidão este contingente de trabalhadores do setor público, por seu
caráter amplo e por representarem ameaças reais aos seus direitos.
Para o enfrentamento desses desafios, o movimento sindical é instado a
analisar uma conjuntura que aponta para o aparente esgotamento da candidatura de
Bolsonaro que ao mesmo tempo leva ao esvaziamento da proposta de uma ampla
frente democrática. Pode ser um erro de avaliação do movimento sindical
acostumados ultimamente a ações exclusivamente conjunturais, imediatas, sem
ponderar as consequências a mais longo prazo. Estes erros não são novos. A recente
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perfilação aos governos do campo democrático, especialmente entre os anos 2003 e
2013, levou a maior parte do movimento sindical a perder a capacidade de reação
exatamente por não entender a importância de um movimento sindical independente
e mobilizador.
Temos um quadro eleitoral incerto para 2022, no entanto se o movimento
sindical não tiver pautas claras à sua base e que influenciem os partidos (em vez de
ser pautado por esses) podemos reprisar esses mesmos erros.
Propostas
1.

Apresentar as lutas que pretendemos desenvolver neste cenário e as
reivindicações a serem apresentadas à base sindical, à sociedade e aos diferentes
partidos cobrando compromissos com elas.
Específicas
A garantia da carreira, dos salários, das condições de trabalho (saúde, recursos
materiais), estabilidade no emprego, do caráter público e autônomo com a
respectiva liberdade acadêmica das instituições federais de ensino.
Essa pauta materializa os direitos tanto dos professores quanto do acesso aos
serviços públicos pela sociedade.
Gerais
Defesa da democracia, da vida, do emprego, do poder aquisitivo, da valorização
do salário mínimo, da renda mínima, da previdência social universal, do direito à
saúde (defesa do SUS), da educação como um direito social (educação pública),
do direito à moradia.

2. Explicitar à nossa base que as conquistas dependem fundamentalmente da
capacidade de mobilização da categoria. Que o sucesso obtido em qualquer
negociação não foi dádiva deste ou daquele governo, mas decorrente desta
capacidade de articular mobilização com negociação bem conduzida.
3. Estreitar as relações da Federação, indicando aos nossos sindicatos, com demais
associações sindicais, culturais, acadêmicas, sociais e partidos para reforçar a
nossas lutas.
4. Reafirmar a independência do nosso movimento sindical em relação à partidos e
governos.
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DESAFIOS PARA O CRESCIMENTO DO PROIFES
Nilton F. Brandão
SINDIEDUTEC-Sindicato, presidência@proifes.org.br

Palavras-chave: expansão, sindicatos autônomos, pluralidade, respeito
Contextualização
A atualização de propostas para a reorganização do projeto organizativo do
PROIFES deve fundamentar-se nos princípios que levara à sua criação e no forte
aprendizado político acumulado em quase duas décadas de luta, período em que o
PROIFES acumulou vitórias e consolidou princípios e reforçou valores. Além disso, a
luta de cada Sindicado Federado precisa combinar as lutas locais com maior
compromisso com as pautas nacionais da Federação.
A realidade que se apresenta é muito complexa. Após o golpe de 2016 foram
implementadas reformas que promoveram mudanças estruturais no mundo do
trabalho. Leis e políticas implementaram a precarização do trabalho formal, criaram
novas formas de trabalho, além de aumentar o trabalho informal e o desemprego.
O PROIFES nasce em um contexto de claro refluxo do movimento docente
brasileiro, incapaz de dar resposta aos professores frente a um país que mudava
politicamente no início do século XXI. O movimento docente renasce no Brasil ao final
da ditadura militar e é protagonista importante da redemocratização do país, e da lita
pela constituição democrática em 1988, onde grandes conquistas e avanços são
obtidos. A Carreira docente de 1987, a unificação entre autarquias e fundações e o
Regime Jurídico Único em 1990 são provas vivas destes avanços.
O PROIFES surge no contexto sindical brasileiro quando os professores se
apercebem que a forma de luta direta combinada com capacidade de proposição seria
a melhor forma de ação sindical para o momento de então e espécie de retomadas
das origens do movimento docente, baseado em um princípio federativo que o
constituiu nos anos 80 é estabelecida. Se fundam sindicatos locais autônomos e uma
nova postura sindical, que buscava negociar com um governo que negociava se
fortalece e leva às maiores conquistas políticas para os docentes nos anos de 2007 a
2015, com criação da carreira do EBTT, com a retomada da isonomia entre ativos e
aposentados em 2008 e evidentes avanços salariais e institucionais, que marcaram
um período de grande avanço para a Universidade Pública com a expansão do
sistema e a criação da rede de Institutos Federais.
O golpe contra a presidenta Dilma em 2016 altera substancialmente esta
realidade. Nos governos Temer e Bolsonaro fecharam-se todas as portas de
negociação sindical, e ao contrário, a postura de tais governos é de busca do
enfraquecimento do movimento sindical e das condições de trabalho e mesmo da
própria existência de um serviço público capaz de dar conta das necessidades da
maioria da população.
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Nesses sentido, não se pode avaliar a situação do PROIFES descolada de
uma análise geral do movimento sindical e o desafio não é de voltar ao passado, a um
tipo de organização verticalizada e aparelhada, mas sim debater as bases da
reinvenção do movimento sindical como um todo e do PROIFES em particular, para
se colocar face a uma realidade muito exigente, de construção de um amplo consenso
social, que defenda a democracia e que resista ao desmonte do serviço público e do
Estado que os setores ultra-liberais deste governo estão impondo à sociedade. É
preciso rediscutir o pacto democrático na sociedade que levou à Constituição de 1988
e que está totalmente ameaçado neste momento, com a própria democracia e as
liberdades individuais e coletivas sendo atacadas.
Tendo como referencial os grandes acertos do PROIFES nestes 17 anos, é
preciso reafirmar o caráter federativo, plural e democrático do PROIFES, um novo tipo
de modelo federativo horizontal, que aposta na autonomia dos sindicatos de base,
sem renunciar à luta direta e sem abrir mão da capacidade de ter propostas para a
sociedade brasileira. Como se reinventar, sem descartar os princípios, eis o grande
desafio.
Análise e discussão da temática
A experiência sindical marcada pelo aparelhamento dos sindicatos por
correntes políticas estreitas que se fez (e em muito ainda se faz) presente deve ser
superada. O novo sindicalismo surgido nas últimas décadas testa esta nova
caminhada e tem a democracia como princípio de organização e de base da luta a ser
travada no novo contexto internacional.
Os sindicatos de base do serviço público e, dentro destes, os de professores
federais, estão desafiados a definir mais claramente o papel que estas entidades
cumprem dentro deste cenário político mundial. Para enfrentar a mudança de
conjuntura definida inicialmente com o golpe de 2016 sem contaminar-se com o
modelo autoritária e centralizado anterior à sua criação. Cabe aos sindicalistas a tarefa
de perceber os limites que trazem as contradições entre a ação política partidária e
sindical e os sentimentos de seus representados e enfrentar a ação repressora
patrocinada pelo atual governo, mas em parte pelos seus próprios erros.
As grandes bandeiras dos sindicatos dos professores públicos federais
continuam sendo: defesa as universidades e institutos federais ampliando, a defesa
de carreiras atraentes e remuneração adequada ao papel social que devem cumprir
os professores, condições de trabalho apropriadas às atividades de ensino, pesquisa
e extensão. Sem esquecer a retomada da expansão da oferta pública de matrículas,
expressa na luta e aprovação do Plano Nacional de Educação.
Estrategicamente, o PROIFES precisa avançar em articulações amplas com
outros atores da sociedade a exemplo da luta vitoriosa na construção da Conferência
Nacional Popular de Educação (CONAPE/2018), quando amplos setores da
sociedade, após serem excluídos dos processos de participação social na formulação
de políticas públicas, construíram ampla mobilização, capaz de mostrar a necessidade
imperativa de cobrar do governo a implementação do Plano Nacional de Educação
construído na CONAE/2014. Coerente com esta história, o PROIFES precisa ser força
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de referência na preparação e realização da CONAPE 2022, ora em organização –
fase das conferências municipais/regionais e estaduais – a ser realizada de 15 a 17
de julho de 2022 em Natal (RN).
Aos 17 anos é uma entidade jovem, com acertos e erros em sua construção
histórica, como produto da ação de seres humanos que é. A permanente autocrítica e
o debate interno, franco e transparente entre seus sindicatos são sua maior virtude.
Seu crescimento deve ser pensado sem renunciar a suas virtudes, do pluralismo e
democracia que são muito mais potentes que seus defeitos, e isto o fez se transformar
na mais importante referência moderna de representação dos professores federais.
Tornou-se forte, a despeito das dificuldades do movimento sindical.
Neste contexto, há a necessidade de pensar formas de superação à criação
de novos sindicatos. Sendo uma Federação de Sindicatos, estar no PROIFES
pressupõe toda uma luta para se constituir Sindicato! “Tornar-se Sindicato” pressupõe
uma trajetória de superação de dificuldades políticas e burocráticas! Diferentemente
de outras concepções em que para estar em uma força política nacional basta criar
uma associação civil simples, ou uma “seção sindical” em que as exigências são muito
fáceis de superação. Há que considerar também que para “ser Sindicato” não basta
superar questões burocráticas. Há um longo trabalho a ser feito e exige uma forte
construção coletiva após a superação das dificuldades políticas e burocráticas.
Normalmente, Sindicato não nasce grande!
Ao pensar no fortalecimento e a expansão da Federação não é de menor
importância o fortalecimento dos seus Sindicatos. Não é saudável que a cada eleição
nos nossos sindicatos seja um sobressalto com o risco de que os saudistas do
centralismo e do esquerdismo inconsequente ameace a filiação dos nossos
sindicatos. Neste sentido, há que se pensar formas de inclusão nos estatutos de
dispositivos que condicione a saída da federação ao diálogo amplo e plural na base
do Sindicato.
Cabe então destacar o locus de atuação da Federação: a universidades
federais brasileiras, os Institutos Federais, os espaços de educação militar (colégios
militares, AFA, etc.) e uma base difusa em todo o Brasil, representada por aqueles e
aquelas que querem se livrar das forças do atraso, mas ainda se encontram em um
estágio de baixa organização política para se livrar dessas forças. Espaços que
passamos a analisar.
Ao pensar o crescimento nas Universidades Federais tem que ser
considerado que não existem espaços vazios em política. Proibidos de se
organizarem como entidades político sindicais, os trabalhadores das Universidades
construíram de forma autônoma suas organizações e formas de representações
denominadas Associações de Professores. Muitas destas associações já
completaram ou estão próximas de completarem meio século de história. Sendo
autônomas, articularam de forma federativas (década de 80) para ação conjunto na
defesa das pautas da educação.
O que se viu a partir desta configuração foi uma centralização de pautas que
não mais dialogaram com as demandas da Educação, em especial da Educação
Federal. As Associações históricas de representação nas universidades perderam sua
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autonomia. Seus Estatutos viraram Regimentos. Seu patrimônio passou para uma
Entidade Nacional e a Associação virou mera guardiã (fiel depositárias) dos bens
adquiridos com o financiamento de seus professores e professoras. O grau de
dependência é tal que, nas universidades novas, a organização em seções sindicais
sequer tem Cadastro de Pessoa Jurídica nos órgãos competentes. Ou seja, não
existem como entidades! Regra geral é o que se pretende – e na prática o que
acontece – para as históricas representações em cada Universidade Federal.
Diante desta realidade, cabe ao PROIFES como primeira proposta de ação
resgatar o princípio federativo das representações dos trabalhadores em todas as
Universidades Federais do Brasil. Mostrar que ser Sindicato autônomo é dar o
protagonismo da ação política para os atores em cada Universidade. É empoderar as
lideranças locais para que tenham força para negociar com os reitores e reitoras em
cada local, com os respaldos legais que a legislação permite. Regatar o Cadastro de
Pessoa Jurídica e passar a ser de fato uma Instituição representativa dos
trabalhadores da autarquia que trabalham. É legítimo que dele as Entidades que
sustentaram as lutas históricas em suas Universidades usufruam.
Mas não é fácil sair da zona de conforto. A consolidação de uma estrutura cria
laços e compromissos, mesmo quando equivocada. É o caso: aquele princípio
federativo da década de oitenta tornou-se uma máquina federal, ocupada por
lideranças de diversas matizes, em sua maioria usufruindo-se desta estrutura.
Consideremos também que há muitas lideranças positivas que relembram que todas
as lutas realizadas nestes anos levaram a vitórias importantes para os trabalhadores
e trabalhadoras da educação, para as Universidades e para a educação brasileira.
Para estes casos a disputa não é simples. Há que convencer estas lideranças que a
autonomia e o princípio federativo foram as formas que garantiram as vitórias
históricas da categoria.
Esta disputa no seio das Universidades não é simples, mas é possível. Podese, por exemplo, construir Núcleos de Oposição, comprometido com as bandeiras do
PROIFES, para construir consensos progressivos na base da categoria. Nucleados
em torno das bandeiras do PROIFES, estas lideranças poderão mostrar para a
categoria que não existe um sindicato de fato nacional, uma vez que diversos Estados
já possuem Sindicatos Autônomos, muitos com registro Sindical; que seção sindical
não é sindicato e, portanto, é perfeitamente possível que novos Sindicatos Autônomos
sejam construídos desde o seu início, obedecendo à legislação vigente.
Havendo este grupo comprometido com tal proposta, o diferencial histórico do
PROIFES é um forte atrativo: a recuperação da carreira e remuneração diferenciada,
conquistas dos acordos assinados; o respeito à pluralidade de ideias, recolocando a
academia como locus adequado do debate político e do contraditório, onde o
pensamento diferente é respeitado e não eliminado; o acolhimento dos que não
conseguem participar das intermináveis assembleias, promovendo sua acolhida
através do aperfeiçoamento de ferramentas tecnológicas, consultas e votações on
line; soma-se ainda a vantagem de participação direta nas instâncias deliberativas da
Federação, poupando energia política e recursos dos filiados com eternas disputas
que dividem e nada somam.
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E nos Institutos Federais, quais são os espaços de luta? Os Institutos Federais
de Educação, Ciência e Tecnologia são ainda uma novidade no cenário da educação
brasileira. Neles, o cenário é bastante semelhante ao das Universidades Federais.
Seria repetitivo especificar aqui a concepção de “sindicato nacional” com sua
consequente estrutura centralizada. Repetitivo também seria dissertar sobre a ação
das lideranças que veem no PROIFES uma ameaça e, regra geral, não medem
esforços ou palavras para desconstruir a Federação. A deformação que fazem da
história do PROIFES e das conquistas para os professores e professoras federais são
muito semelhantes. As pretensas estruturas que se julgam únicas estão bastante
afinadas na atuação nacional.
Os Institutos Federais precisam urgentemente de alternativa de
representação sindical. Embora dito acima que compõem uma realidade semelhante
às Universidades Federais, isto é verdade apenas ao que diz respeito à visão de
lideranças que compõem um mesmo e deternubado espectro político. Os Institutos
não têm o mesmo componente histórico das Universidades, embora tenham uma
origem também centenária.
A forma associativa que existia para as Escolas Técnicas – em número muito
distante da quantidade de unidades existentes hoje – tem em seus registros históricos
de representação apenas a antiga carreira do magistério do primeiro e segundo graus.
A Carreira do Ensino Básico Técnico e Tecnológico é algo novo, fruto da intervenção
e ação política do PROIFES-Federação.
Os Institutos Federais são todos concebidos – condição fundante de sua
criação – com o conceito de multi campia. Além disso, a sua concepção também
previu o preenchimento do que se chamou “vazios educacionais”, regiões de difícil
acesso ou de baixo índice de desenvolvimento humano (IDH). Adicionado a duas
outras concepções – aqui com forte atuação do PROIFES – que são as prerrogativas
do ensino, pesquisa e extensão de forma equivalente às Universidades Federais,
portanto, ensino superior, (os professores das escolas técnicas em geral tinham como
atribuição basicamente o ensino) e, por consequência, a equiparação com a carreira
do magistério superior, esta nova realidade desenhou um novo cenário para a
educação Federal.
Se a representação existente antes não dava conta sequer das poucas
unidades de educação técnica existente nas Universidades, de longe compreenderam
(até hoje) esta nova realidade. Embora haja alguma organização em poucos locais
das mais de seiscentos e cinquenta escolas que compõem a Rede Federal, em sua
grande maioria os professores e professoras dos Institutos estão abandonados.
Portanto, os Institutos Federais são um amplo espaço de atuação do PROIFES
As escolas militares estão espalhadas em diversas regiões do país. Estas
escolas possuem características diferenciadas com educadores da ala militar – que
não se sindicalizam – mas também educadores civis. Estes podem se sindicalizar e,
regra geral ficam reféns das normativas militares. O PROIFES atua hoje como
representação dos professores e professoras civis com a filiação do Sindicato dos
Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior do Município de Pirassununga
– ADAFA Sindicato e Colégio Militar de Curitiba que constitui um Núcleo sindical do
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– SINDIEDUTEC-Sindicato. No entanto, em muitos momentos a Federação vem
sendo solicitada para dar suporte a demandas em outros espaços, em especial nos
colégios militares vinculados ao Exército Brasileiro. Portanto, este é um desafio que
precisa estar na ordem do dia da expansão da Federação.
Por fim, cabe analisar a atuação do PROIFES no acolhimento do/a docente
que quer de forma imediata filiar-se ao PROIFES. Sabiamente a concepção do Novo
Movimento Docente que tantos avanços trouxe aos professores e professoras das
Universidades e Institutos Federias nesses 15 anos de vida construiu uma alternativa.
Desde o início foi pensando uma alternativa sindical interestadual para acolher
aqueles que não se sentem representados por outros sindicatos. Chamado
inicialmente como PROIFIES-Sindicato, posteriormente teve o nome alterado pelos
seus filiados para SindProifes. É um Sindicato que foi concebido como um grande
“guarda-chuva” para acolher as múltiplas situações de insatisfação com as estruturas
vigentes nas Universidades e que vem atendendo a este proposito também nos
Institutos Federais.
O SindProifes continua tendo um papel estratégico central para a Federação
pela abrangência que tem. Com secretaria funcionando junto à federação em Brasília,
o sindicato já conta com filiados em vinte estado do país, situação que já permite
vislumbrar relativa autonomia financeira. A última gestão do SindProifes vem atuando
fortemente para trazer alternativas de convênios como estratégia para angariar novos
filiados.
Propostas
1 – Para reforçar seus laços com as demais forças políticas que atuam no campo da
educação o PROIFES deve reforçar sua participação no Fórum Nacional Popular
de Educação (FNPE) contribuindo de todas as formas possíveis com a
Conferência Nacional Popular de Educação (CONAPE 2022) que será realizada
em Natarl/RN de 15 a 17 de julho de 2022.
2 – O PROIFES deve organizar as lideranças que atuam nos Sindicatos de Base
filiados à Central Única dos Trabalhadores (CUT) para articular sua atuação junto
às políticas desta Central e buscar articulação com as forças das demais centrais
que atuam no âmbito do Fórum das Centrais Sindicais.
3 – O PROIFES acolherá em seu Conselho Deliberativo, com direito a voz, Núcleos
de Oposição construído nos espaços das Instituições Federais de Ensino como
forma de construir políticas de formação política e disseminação de suas
propostas nos locais em que ainda não houver força suficiente para criação de
sindicatos autônomos.
Referências
1 – Organização do movimento sindical e Expansão do PROIFES. Diversos autores.
Trabalho apresentado no XVI Encontro Nacional do PROFIES.
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2 – Central Única dos Trabalhadores. Direção Executiva Nacional. Texto Base. 16ª
Plenária Nacional da CUT, Plenária João Felício; Kajeld Jakobsen. Unidos e
organizados somos mais fortes!
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