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O governo trocou o reajuste salarial por uma gratificação para o funcionalismo, de acordo
com a proposta apresentada pelo Ministério do Planejamento. Isso quer dizer que o percentual não
incidirá sobre outros itens incorporados aos nossos salários, como as ações judiciais (28% e 26%). A
gratificação vai variar entre 10,79% e 29,38%. Os aposentados vão receber salários menores que os dos
trabalhadores da ativa. Exceção: no caso dos aposentados da base da Fasubra , pelo menos desta vez, o
percentual será igual ao dos ativos, uma vez que a GAE  foi incorporada – conquista da greve de 2001 dos
aposentados . Nesta terça-feira, dia 6, haverá nova rodada de negociações: representantes do funciona-
lismo querem a definição de uma política salarial e não aceitam diferenciação entre ativos e aposenta-
dos. Páginas 4, 5 e 8

Não é reajuste...
é só gratificação!

Assembléia às 10h desta quarta-feira, dia 7, no CT

VIOLÊNCIA NO FUNDÃO

Nem reitor escapa
O reitor da UFRJ, Aloísio Teixeira, foi vítima do descaso com a  segurança

no campus do Fundão. Na noite de quarta-feira, 30 de março, por volta das
19h30, ao deixar, sozinho, o prédio da Reitoria, Aloísio Teixeira teve o seu
carro roubado depois de ser abordado por dois bandidos armados na altura
do Cenpes. O carro do reitor foi abandonado em seguida, nas proximidades
do Hospital Universitário.

Reunião de funcionários da Praia Vermelha nesta terça-feira, 6 de abril, às 10h, no auditório do CFCH

NAS RUAS. No dia 17 de março
foi lançada, em Brasília, a
campanha salarial do
funcionalismo. Diante do curso
das negociações, o desafio da
luta vai exigir mobilização e
unidade na defesa dos interesses
dos trabalhadores do setor
público - para próximo dia 14 está
prevista uma paralisação nacional
com atos nos estados. Este é
um dos temas da assembléia do
dia 7 no CT. Não falte.
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Doispontos

Nossa ação dos 28%, como se sabe con-
quistou sentença final e irrecorrível que re-
conhece direito ao índice integral. O não-
cumprimento da sentença por parte do go-
verno federal e da Reitoria incorre em crime
de responsabilidade, segundo opinião até
do Ministério Público.Tal crime, com certe-
za, é praticado dentro da lógica do governo

Alguns acontecimentos estão interferindo
na liberação das contas de alguns sindicaliza-
dos. Assim que este problema foi detectado, o
advogado  Júlio Romero foi acionado para to-
mar as providências cabíveis. Cabe esclarecer
aos participantes da ação que sofreram estor-

FGTS: advogado acionado

28%: proposta à Greenhalgh

em conter gastos e manter o arrocho sobre
os servidores.

Diante disso a diretoria propôs à cate-
goria, em assembléia no mês passado, con-
forme registramos no Jornal do SINTUFRJ a
contratação do advogado Luiz Eduardo Gre-
enhalgh - renomado criminalista com expe-
riência em situações em que é requerido

trânsito político e conhecimento das diver-
sas esferas do Estado -para reforçar a luta
pelo pagamento do índice de 28,86% inte-
gral. A diretoria apresentou também a pro-
posta do advogado para sua remuneração.
A categoria indicou a diretoria para formu-
lar uma contraproposta.

A nova proposta da diretoria foi aceita pelo

Veja de forma simplificada a
contraproposta do SINTUFRJ:

O que o advogado Luís Eduardo Green-
halgh vai fazer?

Ele atuará buscando responsabilizar os
dirigentes do governo federal e da Reitoria
por crime de responsabilidade e má conduta
administrativa. Suas iniciativas buscarão sem-
pre, criar as condições para que a decisão da
Justiça, que manda pagar os 28,86% desde
maio de 1999, seja cumprida. Isto só aconte-
cerá efetivamente com a implantação do índi-
ce de 28,86% integral nos contracheques. Caso
contrário, o advogado nada receberá.

Como serão pagos os honorários do ad-
vogado?

A proposta da diretoria para os sindicali-
zados é que todos nós sobre a parte que, por-
ventura, venha a ser implantada. Desta for-
ma, se o advogado obtiver êxito em suas ini-
ciativas, este terá direito a honorários de 15%
sobre os valores implantados em determina-
do mês e nos meses retroativos até maio de
99 os quais, porventura, sejam pagos.

Isso quer dizer que vamos ter que pagar
durante todo o ano?

Não. Depois de cobrado os honorários
devidos, os sindicalizados não pagam mais
nada.

E os atrasados?
O contrato proposto ao advogado é para

buscar viabilizar a implantação da decisão. A
luta para o pagamento dos precatórios deve-

Em novembro de 1999 edição do Jornal do SINTUFRJ  publicava proposta para contratação do advogado
Luiz Eduardo Greenhalgh para reforçar a luta pelo pagamento do índice de 28%. A proposta foi aprovada

em assembléia realizada no dia 1 de dezembro no auditório do CT. Republicamos aqui proposta e na
próxima edição publicaremos a íntegra do contrato assinado com o advogado.

advogado. Mas este respondeu somente no
dia 23 de novembro. o que impediu a diretoria
de socializá-la amplamente antes da assem-
bléia da última quinta-feira, dia 25. Por este
motivo, nesta assembléia, a categoria delibe-
rou pela realização de outra, em 1° de dezem-
bro, próxima quarta-feira, para definir a ques-
tão. Será às 14h, no auditório do CT .

rá ser conduzida pelo Departamento Jurídi-
co da entidade, que não receberá honorários
por parte dos sindicalizados para isso. Neste
caso, a UFRJ, como parte perdedora, pagará
honorários de sucumbência ao profissional
responsável pela ação.

Alguns exemplos
Sempre é bom lembrar que em 1998 o

governo federal, através da Medida Provisó-
ria 1.704/98, estendeu administrativamen-
te para todo o funcionalismo a decisão do
STF que favoreceu 11 servidores que impe-
traram ação em Brasília. Com essa iniciativa
ele buscou fazer duas coisas: por um lado,
dar de bonzinho em ano eleitora1; por outro
lado, confundir os servidores para obrigá-los
a aderir a acordos lesivos, em que estes abri-
riam mão de suas ações em troca de atrasa-
dos muitas vezes menor que o devido.

No ano passado, então, a maioria dos ser-
vidores recebeu de 12% a 16,07% (veja tabe-
la completa no www.sintufr.org.br). Ficaram
de fora, além dos professores universitários.
os profissionais de níveis auxiliar, interme-
diário e superior classe D, padrões I. II e III e
os de nível superior, classe A, padrões l, II e
III. Caso obtenhamos êxito em nossa emprei-
tada, os sindica1izados nesta situação rece-
berão integralmente o índice de 28,86%. Para
os demais, será paga a diferença.

Veja exemplos:
Caso 1 - Imaginemos um servidor de ní-

vel auxiliar D-IV, que recebia, em junho de
98, vencimentos de R$ 84, 77, mais GAE,

26,05%, anuênios e insalubridade. Ele rece-
bia um salário bruto de R$310,36. Com a MP,
passou a receber mais 12,74%, ou seja, R$
349,90. Ele tem direito agora a mais 15,33%,
passará para R$ 403,54. Pagará honorários
de 15% sobre a diferença, o que correspon-
de, aproximadamente, R$8,05 (oito reais e
cinco centavos).

Caso 2 - Uma servidora de nível interme-
diário A-III recebia em maio de 98, entre ven-
cimentos, GAE, anuênios e 26,05%, aproxi-
madamente R$ 1.078,63.

Com a MP 1.704 de 30/6/99, ela passou a
receber R$1.249,27. Para completar 28,86%
precisa receber mais 10,12%. Isso quer dizer
que ela poderá chegar a R$1.375, 70. Pela
difereça, destinará ao advogado, aproxima-
damente, R$18,96 (dezoito reais e noventa e
seis centavos)

Caso 3 - Um servidor ou servidora de ní-
vel superior B-VI, recebia aproximadamente
R$ 1.120,27. Passou a receber, cornos 12%
que o governo lhe estendeu R$1.254,70. Na
verdade, deveria ter recebido R$ 1.443,49.
Para chegar lá faltam 15,05%. Caso seja con-
templada, pagará de honorários R$28,32
(vinte e oito reais e trinta e dois centavos).

É importante lembrar
Estes casos - fictícios – servem de refe-

rência para que a categoria tenha a idéia da
ordem de grandeza dos valores em questão.
Não se pode esquecer no entanto, estes se-
rão pagos de acordo com o número de meses,
a partir de maio de 99, que, por ventura, ve-

nham a ser implantados.
Outra questão importante é que a deci-

são judicial deverá contemplar todos os itens
do salário que compõem o que se pode cha-
mar de remuneração permanente, diferente
do que ocorreu com a MP do governo federal.
Por isso é que não utilizamos em nossos
exemplos diferenças individuais, vantagens
pessoais, gratificações de caráter permanen-
te. As ações do advogado Luís Eduardo Gree-
nhalgh, com as da equipe do SINTUFRJ, bus-
carão corrigir estas distorções.

Concluindo
Esta proposta está inserida em um con-

texto no qual o Sindicato e o advogado Luís
Eduardo Greenhalgh estabelecem um con-
trato de risco. Só haverá cobrança de honorá-
rios em caso de êxito.

Ao propormos à categoria O estabeleci-
mento de um contrato com este profissional
não estamos dando garantias de êxito em
curto, médio ou longo prazos.

Trata-se de uma tentativa de ação, fren-
te ao absurdo descumprimento de uma de-
cisão judicial, em que buscamos abreviar o
tempo de espera por este direito em um mo-
mento onde as pessoas precisam de melho-
res condições para si e suas famílias.

Acreditando ter conseguido explicar com
simplicidade a nossa proposta,convocamos
todos os sindicalizados envolvidos na ação
para a assembléia geral de 1° de dezembro
de 1999, às 14 h, no auditório do CT .

Diretoria do SINTUFRJ

no em suas contas, ou seja, que tiveram o di-
nheiro disponibilizado e depois retirado, sob
alegação de cancelamento judicial, que já foi
peticionado ao juízo um esclarecimento da si-
tuação que provocou este problema, bem como
uma solução da questão apresentada. E como

todos nós sabemos não existe outra forma de
se dirigir aos juízes que não seja através de
petições e/ou outros artifícios legais de repre-
sentação. O advogado está tomando providên-
cias para que a CEF acelere a liberação das
contas.
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CRISE

Bastou uma semana à fren-
te da Faculdade de Direito
para que o decano do Centro
de Ciências Jurídicas e
Econômicas(CCJE), Alcino
Ferreira Câmara, constatasse
o caos administrativo na uni-
dade. “Uma situação terrível
que não tem paralelo em
toda a UFRJ”,  afirmou. Ele já
mandou duas kombis cheias
de documentos para o Fun-
dão para exame da comissão
encarregada de conduzir o
processo disciplinar instau-
rado contra o diretor afasta-
do da faculdade, Armênio Al-
bino da Cruz. O diretor do
CCJE vai responder pela di-
reção da unidade por 60 dias.

“A situação é a mais ab-
surda e caótica que alguém
poderia prever”, disse. Alci-
no afirmou que alguns do-
centes não davam aula, ter-
ceirizando a função. “Tinham
substitutos contratados por
eles”, informou. No quadro
de professores, constatou o
decano, há juízes federais e
até um deputado federal,
além de docentes recém-for-
mados. O diretor em exercí-
cio confirmou a denúncia dos
alunos, segundo a qual mui-
tos professores davam aulas
armados.

PERPLEXIDADE - Segundo
Alcino Câmara, até agora só fo-
ram encontradas evidências
de irregularidades administra-
tivas. A unidade, com três mil
alunos, funcionava com ape-
nas 24 professores do quadro.
Os cerca de 70 restantes são
substitutos, e a maioria desses

Faculdade de Direito

Pior
impossível

professores têm contratos pre-
cários, cuja validade é de ape-
nas dois anos. A maioria des-
ses contratos já venceu há
muito tempo, segundo o dire-
tor em exercício. Ele também
não encontrou nenhuma pro-
va documental de realização
de concursos para contratação
dos professores substitutos.
“Cadê as atas, a banca...?”

SOLUÇÕES - O problema
de falta de professores deve-
rá ser resolvido pela Reito-

ria, de acordo com o diretor
em exercício. A expectativa é
de realização de concurso
para substitutos, até porque
a crise de falta de professo-
res vai se agravar com a saída
dos que estão em condições
irregulares. Para reerguer o
prestígio da instituição, Alci-
no Câmara informou que es-
tão sendo convidados para
dar aulas na faculdade mes-
tres como Sacha Calmon, ti-
tular da UFMG, e outros re-
nomados. A Reitoria colocou
à disposição funcionários

CEG retira
nota

O Conselho de Ensino
e Graduação (CEG) na ses-
são de quarta-feira, 31 de
março, decidiu retirar a
nota de repúdio à ocupa-
ção do gabinete do então
diretor da Faculdade de
Direito pelos estudantes. A
representante dos técni-
cos-administrativos no
Conselho, Vera Barradas,
que havia votado contra a
nota, disse que esta foi fei-
ta no calor dos aconteci-
mentos, sobre pressão ve-
lada da professora Maria
da Penha, conselheira e
mulher do diretor, Armê-
nio da Cruz. Na sessão do
Conselho Universitário
(Consuni) do dia 25, os
conselheiros haviam con-
denado a nota do CEG e
anunciaram que iriam pe-
dir esclarecimentos ao
Conselho.

“Em sessão de 31 de
março, o CEG decidiu retirar
a nota aprovada na sessão
do dia 24. Para esclarecer a
comunidade, o CEG reitera
que o intuito da nota era o de
trazer para o cenário de dis-
cussões uma palavra de ape-
lo à manutenção das ações
nos limites da não-violência.
Esse, porém, parece não ter
sido o entendimento gerado
pela interpretação do texto do
CEG. Assim, firme no seu pro-
pósito de contribuir para a
superação da situação de cri-
se que se instalou na Facul-
dade Nacional de Direito, o
CEG retira a nota e reafirma
seu integral apoio às vias ins-
titucionais de solução de
questões acadêmicas e admi-
nistrativas.”

Mobilização derrubou Armênio
O diretor da Faculdade de Direito, Armênio Albino da Cruz, foi afastado no início da

noite de sexta-feira, dia 26 de março, pelo reitor Aloísio Teixeira. Era o final de um processo
iniciado com a instalação de uma comissão de sindicância em outubro do ano passado,
constituída para apurar denúncias de irregularidades contra a direção da unidade.

O relatório final da comissão de sindicância recomendou a instauração de processo
disciplinar para apurar a responsabilidade do diretor da faculdade impedir interferência
na apuração dos fatos. Como a Reitoria demorasse a atender à recomendação, os estudan-
tes ocuparam o gabinete do diretor na quarta-feira, dia 24. Na sessão do Conselho Univer-
sitário dia 25, eles lotaram o salão do Conselho. Não teve jeito: os conselheiros votaram
pela instalação de um processo disciplinar e recomendaram o afastamento imediato do
diretor, o que aconteceu no início da noite de sexta-feira, dia 26.

mais experientes para dar su-
porte na reforma administra-
tiva e na informatização da
faculdade.

E apesar de reconhecer a
complexidade em adminis-
trar três mil alunos com pro-
blemas distintos, Alcino Câ-
mara está otimista. Disse que
todo o processo iniciado com
o afastamento do diretor Ar-
mênio da Cruz obedeceu ri-
gorosamente ao RJU, o que
garante que nenhuma limi-
nar irá impedir o trabalho de
recuperação da Faculdade de
Direito.

A LUTA NA TEVÊ. Estudantes de Direito assistem ao noticiário sobre a ocupação do gabinete
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UNIVERSIDADE
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ENCONTRO REGIONAL

Viçosa, MG – O Encontro
Regional da Fasubra, realiza-
do na Universidade Federal
de Viçosa (UFV), durante os
dias 25, 26 e 27 de março, e
que teve a participação de de-
legações dos estados, de Mi-
nas Gerais, Espírito Santo e
Rio de Janeiro, encerrou-se
com um saldo positivo. Os
debates sobre conjuntura, re-
formas sindical, trabalhista e
universitária, campanha sa-
larial/carreira e aposentados
serviram para esclarecer mui-
tas questões acerca das pro-
postas do governo e situar os
delegados a respeito das po-
sições que estão em debate
no movimento.

As propostas dos encon-
tros regionais, que foram rea-
lizados em todo o país, serão
levadas para a plenária da
Federação, marcada para os
dias 16 e 17 de abril.  De Viço-
sa estão sendo levadas as
propostas de alteração da
política econômica do gover-
no, de defesa da universida-
de pública e dos direitos, de
luta pela recomposição das
perdas salariais com corre-
ção das distorções, de não
aceitação da desvinculação
dos aposentados da folha dos
ativos, entre outras.

O SINTUFRJ participou
com uma delegação de 35
companheiros. No segundo
dia do encontro, 26, foram

Agenda passada a limpo
Campanha salarial, reformas e universidade pública na pauta de Viçosa

debatidas as reformas sindi-
cal e trabalhista, como tam-
bém a campanha salarial da
categoria. No último dia, 27,
aconteceu o debate sobre os
aposentados e a plenária fi-
nal, com o encaminhamento
das propostas apresentadas
durantes os três dias do en-
contro.  Além do encontro de
Viçosa, organizado pela Asso-
ciação de Servidores da UFV,
outro também foi realizado na
região Sudeste, o de Uberaba,
entre 19 e 21 de março.

REFORMAS – A mesa so-
bre reforma sindical e traba-
lhista, realizada na manhã do
dia 26, foi composta por Tan-
credo Almada, economista da
UFV, Sérgio Miranda, depu-
tado federal (PCdoB/MG) e
Agnaldo Fernandes, dirigen-
te do SINTUFRJ e da CUT-
Nacional.

O economista Tancredo
Almada criticou a iniciativa
das reformas por parte do
governo, explicando que os
argumentos apresentados até
agora não o convenceram.
Ele tratou de alguns tópicos
da reforma sindical, como
unicidade, imposto sindical
e representatividade. No que
disse respeito à reforma tra-
balhista, ressaltou dois pon-
tos: a flexibilização de direi-
tos e a negociação coletiva.
“No fundo é quebrar prote-

ção mínima que está estabe-
lecida na lei. E o que se quer
fazer hoje é fortalecer o mer-
cado, enfraquecendo o Esta-
do e as organizações sindi-
cais”, concluiu.

O deputado federal Sérgio
Miranda afirmou que os prin-
cipais pontos que regem a
reforma são inaceitáveis. “Na
prática, é o fortalecimento da
cúpula sindical, dando todo
poder às centrais, anulando,
assim, todo o papel dos sin-
dicatos de base”, acrescentou.
As condições colocadas pela
proposta amarram de tal

monta a organização dos tra-
balhadores que se torna pra-
ticamente impossível criar
uma central de servidores
públicos, caso se queira. Mi-
randa esclarece que acaba
não se discutindo a questão
de fundo, a base política e
ideológica que está por trás
da proposta do governo, pois
a reforma sindical segue a
mesma lógica da reforma
previdenciária e tributária.

O sindicalista Agnaldo
Fernandes falou da crítica do
movimento à participação da
CUT no Fórum Nacional do

Trabalho (FNT) e do docu-
mento de oito diretores da
Executiva que apresentaram
uma resolução que define al-
guns pressupostos para nego-
ciar com o governo, baseados
no 8o Congresso da CUT. Ag-
naldo destacou alguns pon-
tos do relatório, para que os
participantes tivessem uma
idéia do que se discute no
FNT, tais como organização,
negociação e direito de greve.

“A CUT compactua com a
proposta de que o Estado de-
termina como os sindicatos
devem se organizar”, disse
Agnaldo. “O que está em jogo
é o futuro do sindicalismo no
Brasil, e o objetivo do gover-
no Lula é suprimir o direito
de organização dos trabalha-
dores, direitos que mais à
frente, com a reforma traba-
lhista, serão flexibilizados. O
objetivo deste processo é de-
sonerar a folha de pagamen-
to dos patrões e acabar com
as nossas conquistas e direi-
tos. O que teremos no fim será
abrir mão de direitos, e se não
nos organizarmos e nos mo-
bilizarmos, estaremos fada-
dos ao fracasso”, sentenciou.

“A avaliação é muito boa.
Os debates foram muito

importantes. Contribuíram
 para os esclarecimentos
dos participantes sobre

os problemas principais que
serão tratados na reforma

sindical e trabalhista.”
Irany Campos, Sindifes-UFMG

Fotos: Elson Rebello

MESA. Agnaldo Fernandes, representando a CUT Nacional, e o deputado Sérgio Miranda
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ENCONTRO REGIONAL

Viçosa, MG – O plenário
do Centro de Vivência da UFV
atraiu centenas de servido-
res ávidos por novidades em
relação a um assunto que
mexe com todos: o bolso. O
debate sobre campanha sa-
larial e carreira girou em tor-
no de duas propostas de luta:
greve unificada com os servi-
dores públicos federais ou
greve do setor de educação.
Mas o debate não ficou ape-
nas restrito à questão sala-
rial, pois a luta pela carreira,
dentro do movimento dos
trabalhadores das universi-
dades, é uma das grandes
frentes de batalha da catego-
ria. A mesa foi composta pelo
diretor da Fasubra, Paulo
Henrique, e por Agnaldo Fer-
nandes.

Paulo Henrique fez um
histórico da luta pela carrei-
ra nas universidades federais
e do processo de descaracte-
rização que foi feito pelos go-
vernos ao longo dos anos do
pouco que havia de estrutu-
ração. A Fasubra, por sua vez,
começou a discutir a questão
da carreira e montou uma
proposta. Fez uma greve para
reivindicar uma política para
a carreira (primeiramente era
reirarquização), para estabe-
lecer uma nova hierarquia
entre as carreiras. Esta pro-
posta evoluiu para o Plano
de Cargo Único (PCU). Hou-
ve o acordo de greve no go-
verno FHC, e passou-se a co-
brar no governo Lula o cum-
primento do acordo.

CARREIRA – “Existe uma
mesa com o governo para dis-
cutir diretrizes gerais para
depois  termos a carreira. A
mesa de negociação existen-
te está no papel, pois até hoje
não produziu nada. A luta é
em duas frentes: mesa de ne-
gociação para forçar o cum-
primento do acordo e a cam-
panha salarial, em que a ple-
nária da Fasubra tem a deli-

Salários e carreira
Uma polêmica: greve unificada ou greve do setor de educação?

beração para lutar pela re-
composição e buscar a iso-
nomia. O debate hoje é como
estaremos trabalhando este
objetivo”, explica Paulo Hen-
rique. Sobre esta questão, diz
ele, duas teses aparecem nos
encontros da Fasubra: greve
unificada de todo o serviço
público como única forma de
arrancar algo do governo; e
greve só da educação, pois
não dá para ficar esperando
o conjunto dos SPFs, haja vis-
ta que a maior parte das cate-
gorias não está mobilizada.

Agnaldo Fernandes expli-
cou as negociações e os pas-
sos do movimento em torno
da carreira. Segundo ele, o
PCU surgiu como desdobra-
mento do acordo de greve, e
o primeiro passo era acertar
a tabela salarial, antecipan-
do-se, assim, os elementos
do projeto de carreira. Ini-
ciou-se uma discussão com a
equipe de transição do go-
verno Lula, e a certa altura
das conversas o próprio mi-
nistro José Dirceu se compro-
meteu a implementar a car-
reira. O movimento estava
em greve pela questão da Pre-
vidência e buscava-se o cum-

primento do acordo de gre-
ve. Não se chegou a bom ter-
mo, e o governo acabou
apresentando uma propos-
ta. Esta proposta sofreu alte-
ração por parte do governo
e acabou sendo assinada
pela direção da Federação.
“Não há nada em relação à
carreira, e o que o governo
vem demonstrando é um
desrespeito em relação à Fe-
deração”, afirma. Quanto à
campanha salarial, Agnaldo
acredita que é preciso cons-
truir nesse momento o má-
ximo de unidade possível da
classe trabalhadora: “Eu de-

DELEGAÇÃO . O SINTUFRJ participou com uma das maiores delegações no Encontro da Fasubra

fendo uma greve unificada
dos servidores, mas isso não
quer dizer que não possamos
fazer uma greve do setor da
educação ou da Fasubra. Já
provamos isso. Essa discus-
são não é nova. Mas pode-
mos garantir mais gente do
nosso lado, assim estaremos
mais fortes para enfrentar-
mos o governo. E se cons-
truirmos a luta, não só pela
questão salarial, mas tam-
bém contra as reformas, ha-
verá mais perspectivas. E  te-
mos que ter claro que é uma
batalha muito forte que o go-
verno fará conosco.”

“A batalha será dura,
mas temos que
acreditar na nossa
força e sermos
multiplicadores
destas discussões.
O debate foi
esclarecedor e saio
daqui explodindo,
querendo levar tudo
para refletir com os
companheiros,
despertando a
consciência sobre
esta realidade”.
Vânia Rocha, SINTUFRJ

 “O Encontro foi
superpositivo.
Conseguimos
acumular mais
conhecimentos. Mas
precisamos nos
mobilizar bastante e
enfrentar a grande
decepção com o
governo, assim como
a insatisfação com a
CUT e a Federação,
que não estão dando
a devida importância
para convocar a
categoria para se
defender dos ataques
do governo, seja nas
reformas ou na
questão salarial”.
Estevão Moura,
Sintur/RJ
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DEBATE. Graça Freire (Fasubra), Sebastião Fonseca (ASAV)
e Paulo Henrique (Fasubra)



ÚLTIMAPÁGINA

O golpe militar de 1964 foi o de-
sempate das forças que disputavam
um projeto na sociedade. A favor dos
conservadores. E as reformas educa-
cionais que ocorreram – a universitá-
ria, em 1968 e a do ensino médio, em
1971 – faziam parte desse projeto. A
reforma universitária ocorreu num
dos momentos mais violentos da di-
tadura e foi resultado do embate com
o movimento estudantil, que recla-
mava mais vagas no ensino superior
público. Mas o que se sucedeu foi a
expansão do ensino privado. A cria-
ção da Unicamp e da Universidade
de São Carlos, na mesma época, não
passou de uma gota d'água se com-
parado aos resultados da privatiza-
ção da educação deflagrada pela di-
tadura.

A análise é do professor-convida-
do da Uerj de Educação Brasileira e
mestre aposentado da UFF, Gaudên-
cio Frigotto. Frigotto participou – ao

Ditadura deu força à
privatização do ensino

lado de Libânia Nacif Xavier e Luiz
Antônio Cunha (titulares da Faculda-
de de Educação) – da mesa “64+40:

Reformas Educacionais” do painel
sobre o golpe militar de 1964, organi-
zada pelo CFCH na Praia Vermelha,

na semana passada.* Segundo Frigot-
to, até 1960, 80% dos estudantes cur-
savam universidades públicas, mas,
a partir de 1975, o ensino superior
pago registrou as maiores taxas de
lucro. “Até a década de 1970, a Está-
cio de Sá não tinha 500 alunos" acres-
centou o professor. Para Antônio Cu-
nha, a realidade educacional do país
mudou muito em 30 anos, e foi um
processo complexo que começou em
1961, com as primeiras Leis de Dire-
trizes e Bases, que já introduziu pon-
tos desta mudança.

* Durante uma semana o Centro de
Filosofia e Ciências Humanas da UFRJ
promoveu, na Praia Vermelha (e em
outros locais), um dos mais completos
painéis de reflexão sobre o significado
histórico do golpe militar de 1964, o
qual inaugurou uma ditadura que du-
rou 21 anos. Na próxima edição, publi-
caremos a cobertura do evento.

Foto: Niko Júnior

SUCESSO . Debate sobre ditadura levou centenas de pessoas à Praia Vermelha

64+40:   GOLPE E CAMPOS DA RESISTÊNCIA

Remuneração: Composição salarial dos servidores ( VB + gratifiocações + vantagem pecuniárias). Considerada pela média.

Veja tabela da gratificação divulgada pelo governo


