
WITZEL E
 DESESTATIZAÇÃO:

ADUENF�em�defesa
�da�Educação�Pública,

�da�Ciência
e�da�Tecnologia!

ANO�02�-�NUMERO�007�-�18�DE�MAIO�DE�2020 GESTÃO AVANÇAR NA LUTA

B O L E T I M

ESPECIAL ON-LINE

s professores, estudantes e Otrabalhadores da UENF nos 
posicionamos contrários ao Projeto de 
Lei (PL) 2419/2020, que propõe a 
privatização das Universidades Públi-
cas, Fundações e Empresas Estaduais 
do Rio de Janeiro. Manifestamos à 
Assembleia Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (ALERJ) nossa visão e 
propostas:

1- Repudiamos a atitude do governa-
dor do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, 
que em meio a pandemia, na noite de 
véspera de feriado, enviou o PL 
2419/2020, numa tentativa de retomar 
o Programa de Desestatização, revo-
gando artigos que salvaguardam as 
universidades estaduais – UERJ, UEZO 
e UENF, empresas públicas e funda-
ções.

UENF�NA�LUTA�PARA�BARRAR�O�PROJETO�DE�PRIVATIZAÇÃO�DE�WITZEL!

�noite�da�segunda-feira�20/04/2020,�o�governador�do�Rio�de�janeiro,�Wilson�Witzel,�enviou�um�Projeto�de�ALei�para�a�ALERJ�(PL�2419/2020)�autorizando�a�retomada�do�Programa�de�Desestatização�(PED),�baseado�
0 0 0 0na�Lei�n �2470,�de�28�de�novembro�de�1995.�O�PL�revoga�os�artigos�9 �e�10 �da�Lei�n �7941,�de�20�de�abril�de�

2018,�autorizando�a�extinção�ou�privatização�das�Fundações�Leão�XIII,�FIA�(Fundação�para�Infância�e�Adoles-
cência),�FAPERJ�(Carlos�Chagas�Filho�de�Amparo�à�Pesquisa),�CECIERJ�(Centro�de�Ciências�e�Educação�Superior�
a�Distância)�e�todas�as�Sociedades�de�Economia�Mista,�Empresas�e�Universidades�Públicas�do�Rio�de�Janeiro.�

2- Somos contrários ao proposto 
pelo governo Witzel, que ameaça não 
pagar o salário dos servidores a partir 
de julho de 2020. Os trabalhadores, 
bem como os bolsistas e a população 
fluminense não podem pagar a conta 
da crise! Em meio à pandemia global 
causada pelo novo coronavírus, as 
universidades brasileiras se destacam 
na produção de conhecimento que 
ajuda no combate à doença. Pesquisa-
dores, graduandos e pós-graduandos 
das universidades públicas estão usan-
do seus laboratórios para produzir 
insumos (ajudando a abastecer o Siste-
ma de Saúde) e tecnologia (que permi-
te produzir respiradores pulmonares 
em menos de duas horas, com um custo 
15 vezes mais barato que os modelos 
disponíveis no mercado). Esses casos 
são exemplos da importância da pes-

quisa de ponta produzida nas universi-
dades públicas brasileiras que não visa 
o lucro e sim, a vida e bem estar da 
população.

 
3 - O chefe do executivo ao afirmar 

que “otimizar os escassos recursos 
públicos para atividades que, de fato, 
resultem em impacto na vida do cida-
dão” e “garantir as entregas essenciais 
e prioritárias a população” deixa claro 
que a educação não é prioridade para o 
governo estadual; porém, as 217 pes-
quisas sobre a covid-19 no Brasil estão 
sendo feitas dentro das universidades, 
incluindo os estudos realizados nas 
universidades estaduais do Rio de 
Janeiro.

 
4-  Propomos que sejam destinados 

recursos para a saúde, pesquisa e direi-
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tos sociais da população através da 
suspensão do pagamento da dívida. No 
início da pandemia o Banco Central 
destinou R$1,2 trilhão ao sistema 
financeiro, enquanto o orçamento da 
saúde de 2020 tem menos R$20 
bilhões. Precisamos de mais dinheiro 
para salvar vidas e investir nos serviços 
públicos, ao invés de priorizar o siste-
ma financeiro. Defendemos a imediata 
revogação de Emenda Constitucional 
95 que congelou o orçamento público 
por 20 anos e que o Estado deixe de 

aplicar as medidas de privatização, 
congelamento de salários e demissão 
impostas pelo Regime de Recuperação 
Fiscal. 

5- Convocamos os parlamentares do 
Estado do Rio de Janeiro a se posicio-
narem contrários a PL 2419/2020 e a 
se somarem na luta em defesa das 
Universidades Públicas, Fundações, 
Empresas Estaduais e da vida do povo 
do Rio de Janeiro.

A ADUENF vem cumprimentar os 
docentes e técnicos administrativos 

0da UENF neste 1  de Maio. Instituído 
como DIA DO TRABALHADOR em 

01889, em Bruxelas, o 1  de Maio é 
uma jornada de luta, de protesta e de 
c r í t i c a  à s  e s t r u t u r a s 
s o c i o e c o n ô m i c a s  e  u m 
reconhecimento às  lutas  por 
melhores condições de trabalho do 
sindicalismo internacional.
E 0m 1  de Maio de 1886, como parte 
das lutas dos trabalhadores dos 
Estados Unidos, os sindicatos de 
C h i c a go  i n i c i a m  u m a  g reve , 
reivindicando principalmente a 
redução da jornada de trabalho, 
que chegava a 17 horas, para 8 
h o r a s .  N o s  c o n f r o n t o s  d o s 
trabalhadores com as forças policiais 
e milícias armadas organizadas pelas 
empresas resultam dezenas de 
feridos, quatro mortos e muitos 
presos. Oito dirigentes sindicais 
foram acusados de conspiração. 
Julgados em 45 dias e condenados 
fraudulentamente (em  foram 1893
inocentados e reabilitados pelo 
gove r n a do r  de  ,  q u e I l l i n o i s
confirmou ter sido o chefe da polícia 
quem organizara os confrontos para 
justificar a ), cinco foram repressão
condenados à forca, dois foram 
condenados a prisão perpétua e um 
se suicidou. Estes sindicalistas são 
conhecidos pelo sindicalismo 
internacional como os Mártires de 
Chicago.

Plenária�virtual�da�uenf�dá�exemplo�
de�unidade�entre�estudantes�e

�trabalhadores,�em�tempos�de�crise.

Nossa Plenária Unificada do 
dia 06 de maio de 2020 foi abso-
lutamente exitosa, com a marca 
de 84 participantes online, con-
cluindo definições importantes 
para o cronograma de lutas e 
defesa dos ataques aos direitos 
do servidor público e Universi-
dades .

E hoje acordamos com mais 
um ataque aos direitos adquiri-
dos pelos servidores. O que 
deixa claro qual o objetivo do 

governo Witzel: destruir o cará-
ter público das Universidades. 

Hoje, volta ao noticiário a 
proposta de um plano detalha-
do de desestatização. Embora as 
Universidades “fiquem de fora” 
devemos lembrar que não há 
possibilidade de confiar no 
governo. Por esta razão damos 
início a luta unificada interna e 
externa. E nossa posição é de 
que nenhuma Fundação deve 
ser desestatizada.

84 participantes online
organizam os próximos

passos da luta em defesa
da Universidade Pública.

A DEFESA DA UNIVERSIDADE

EM PERÍODO DE PANDEMIA 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Illinois
https://pt.wikipedia.org/wiki/Repress%C3%A3o_pol%C3%ADtica


DESESTATIZAÇÃO, CONTINGENCIAMENTOS E AMEAÇAS
 DE NOVOS ATRASOS SALARIAIS:

 

inda traumatizados e endi-Avidados pelos atrasos sala-
riais de 2016 e 2017, quan-

do chegaram a ter em duas ocasiões 
seus salários atrasados em quatro 
meses, os trabalhadores das universi-
dades recentemente se veem nova-
mente diante de sérios ataques a sua 
carreira, suas condições de trabalho e 
até mesmo à própria existência de suas 
instituições.

Nos últimos dois meses, podemos 
destacar três ataques principais reali-
zados pelo governo de Wilson Witzel: 
1) o contingenciamento de recursos; 
2) a ameaça de novos atrasos salariais e 
3) a ressurreição do Programa Estadu-
al de Desestatização.

Com a pandemia do coronavírus e a 
proposta do governo Witzel de trans-
ferir recursos da Educação e outros 
setores para a Saúde, as universidades 
estaduais do Rio de Janeiro se veem 
novamente diante de contingencia-
mento de recursos para seu funciona-
mento regular. Diante desse cenário, 
as comissões de Educação e Ciência e 
Tecnologia da ALERJ convocaram os 
reitores das universidades estaduais 
fluminenses para uma reunião. Ao 
tomar ciência de sua realização, os 
sindicatos das universidades pressio-
naram para que pudessem dela tam-
bém participar, no que tiveram êxito e 
puderam dar suas contribuições e 
fazer reivindicações.

Registre-se que, no caso particular 
da UENF, a Reitoria não informou aos 
servidores e nem mesmo ao Comitê de 
Crise a ocorrência dessa reunião, de 
grande interesse de todas as categorias 
de trabalhadores. Esse episódio indica 
a imperiosa necessidade de mais trans-
parência e fortalecimento da democra-
cia interna na Universidade, a começar 

pela divulgação da agenda pública do 
Reitor.

Além disso, sob a alegação de frus-
tração de receitas diante da decretação 
das medidas de distanciamento social 
e da queda dos preços do petróleo, o 
governo Witzel tem declarado à 
imprensa que não haveria recursos 
suficientes para pagamento dos 
salários dos servidores após o mês de 
julho e anunciando, desde já, o não 
pagamento de seus adicionais de insa-
lubridade e periculosidade, além de 
benefícios como o auxílio transporte e 
alimentação. O governador Witzel 
alinha-se, assim, ao Ministro Paulo 
Guedes, que também deseja transferir 
aos servidores o ônus de uma crise 
econômica, política e sanitária pela 
qual não são responsáveis.

Nessa conjuntura, chamamos tam-
bém a atenção para situação dos traba-
lhadores terceirizados, vulnerabiliza-
dos pela retirada dos direitos e garanti-
as trabalhistas, nos posicionando 
contra as demissões que estão em 
curso e também contra o não paga-
mento de seus direitos, como o auxílio 
transporte e alimentação.

Por fim, novamente sob o pretexto 
de necessidade diante da pandemia, o 

governo Witzel enviou à ALERJ, em 
regime de urgência, o PL 2419/2020, 
que reedita o Programa Estadual de 
Desestatização, de 1995. Posto em 
prática pelo ex-governador Marcello 
Alencar, esse programa foi responsá-
vel pela privatização da CERJ, do 
BANERJ e do Metrô Rio. Desta vez, 
propõe a privatização de empresas 
públicas e de capital misto (como a 
SEDAE) e revoga a proibição de extin-
ção das universidades públicas estadu-
ais, da FAPERJ, da Fundação Teatro 
M u n i c i p a l ,  d a  P E SAGRO  e  d a 
EMATER, entre outras, que foi estabe-
lecida pelo Regime de Responsabilida-
de Fiscal.

Basta de ataques! A universidade 
pública, a saúde pública, a assistência 
social pública e os serviços públicos 
como um todo são fundamentais para 
o combate ao coronavírus, fornecendo 
não só cuidados universais imediatos 
para a população, mas também pesqui-
sando soluções para o tratamento e 
cura dessa seríssima enfermidade que 
tem ceifado tantas vidas.

A ADUENF tem participado e se 
posicionado criticamente das audiên-
cias públicas virtuais da ALERJ, emiti-
do notas contra os ataques que os 
docentes e a coletividade dos trabalha-

OS�MAIS�RECENTES�ATAQUES�ÀS�UNIVERSIDADES
�ESTADUAIS�DO�RIO�DE�JANEIRO
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dores sofrem no cotidiano. Em vez de 
aceitar os cortes orçamentários e os 
ataques à carreira e às condições de 
trabalho, tem lutado e construído 
alianças políticas para a reposição das 
perdas inflacionárias, a implementa-
ção das progressões aprovadas e não 
pagas, e cobrado a efetiva implementa-
ção da autonomia da gestão financeira 
das universidades por meio do paga-
mento dos duodécimos, que está 
sendo descumprido pelo governo 
estadual desde o primeiro ano de sua 
aprovação.

Os servidores e a população não 
podem pagar essa conta! Nos posicio-
namos veementemente pela revogação 
da EC 95, que congelou por 20 anos os 
gastos públicos em educação, saúde e 
segurança e que tem dificultado a 
realização dos investimentos necessá-
rios ao combate da pandemia para 
assegurar o pagamento de juros aos 
rentistas. Há outras opções de financi-
amento, como a revisão da concessão 
de isenções fiscais, a execução da 
dívida ativa das empresas e implemen-
tação do imposto sobre as grandes 

fortunas.

FOSPERJ�NA�LUTA�PELO�SERVIDOR�PÚBLICO�FLUMINENSE

O Fórum Permanente de Servi-
dores Públicos do Estado do 

Rio de Janeiro (FOSPERJ) foi criado 
para promover a unidade das entida-
des representativas de servidores 
públicos e fortalecer as lutas das cate-
gorias.

Trata-se de um movimento formado 
por mais de 70 entidades sindicais e 
associativas de servidores públicos das 
diversas carreiras do funcionalismo da 
esfera estadual que buscam valoriza-
ção e dignidade do servidor. 

O FOSPERJ trabalha para integrar as 
entidades para engrossar nossa prime-
ira luta: uma recomposição unificada, 
linear e pra todos. Os servidores do 
Estado estão há anos sem recomposi-
ção inflacionária.

Por meio dos líderes das entidades, o 
Fórum conclama a participação massi-
va de todos os servidores da ativa e 
também aposentados que passaram 

toda uma vida dedicada em servir a 
população.

Para a conquista dos seus objetivos, 
o Fórum promove reuniões que ditam 
as atividades. Esses encontros promo-
vem debates amplos dos pleitos e 
oportunizam uma grande articulação 
de estratégias. Fatores essenciais para 
que cada passo seja dado de forma 
assertiva, além de possibilitar a unida-
de do conjunto dos servidores para 
que as diversas categorias do serviço 
público estadual se encontrem e se 
mantenham mobilizadas e fortaleci-
das.

O FOSPERJ é um movimento legíti-
mo idealizado para defender todo o 
povo brasileiro, pois a medida em que 
os governos estaduais e federal atacam 
o funcionamento do serviço público, 
quem mais sofre é a população que 
precisa de serviços públicos de quali-
dade.

A valorização do servidor público é 
urgente e necessária. Afinal, os direi-
tos previstos na Constituição só che-
gam até os cidadãos pelas mãos do 
servidor público!

V I V A  A  L U T A  D O 
FUNCIONALISMO PÚBLICO DO RIO 
DE JANEIRO!

Nenhum�direito�a�menos!
�vidas�humanas�acima

�de�tudo!
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COVID-19

Os�primeiros�14�dias�de�maio
tiveram�57%�de�todas�as�mortes
em�aproximadamente�2�meses
de�balanço

 Segundo a última atualização do  Ministério da Saúde (14/05), o Brasil chega a 
202.918 casos confirmados e 13.993 óbitos. Segundo o site UOL, baseando-se na pro-
jeção do Observatório CODID-19 BR,  o Brasil pode ter batido a marca dos 21 mil óbi-
tos, considerando a demora habitual entre a ocorrência de um óbito - no SUS, em hospi-
tais privados ou em casa - e sua entrada nas estatísticas oficiais.

    Segundo a Prefeitura Municipal de Campos, até 8 de maio de 2020, foram notifica-
dos no município 398 casos de Síndrome Gripal4 - SG  e 135 casos de Síndrome Respi-
ratória Aguda Grave4 - SRAG, desses, 155 foram confirmados com o coronavirus.

 O fato é que, as medidas de isolamento social no país estão aquém da necessária, no 
que decorre a transmissão comunitária em uma velocidade muito maior que a capacida-
de de testagem, número de leitos em CTI’s e Respiradores ofertados pelo Estado. 

fonte: G1 - 14/05/2020
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A
 QUINZENA

QUE
   PASSOU

           AQPP

Este dia das mães não foi fácil para muitas famílias. Nestes 
momentos de apreensão e cuidados, a ADUENF afirma a 
necessidade do isolamento social. Mas afirma também a 
necessidade dos laços de afeto, de cuidado e atenção para que 
possamos superar esta pandemia. Não é um momento fácil, 
nós sabemos. Às mães desejamos tenham tido um ótimo dia. 
Que tenham recebido palavras de carinho de seus filhos, 
parentes e amigos. Enviamos nossa solidariedade a todas que 
na distância, zelam por seus familiares e tantas outras que 
seguem zelando de perto, dentro da casa, pelo bem estar físico 
e psíquico dos seus.

As instituições de ensino do Rio de Janeiro (UFF, UFRJ, IFF Campos, CEFET RJ, UEZO, Colégio 
Pedro II, IFRJ, UENF, UFRRJ, UERJ e UNIRIO), o Conselho Nacional de Secretários de Educação 
(CONSED), a União Nacional dos Estudantes ( ) e a União Brasileira dos Estudantes UNE
Secundaristas ( ), perante a manutenção da abertura das inscrições para o ENEM, em Ubes
11/05/2020, por parte do MEC, manifestaram-se por adiar as inscrições.

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, defende a manutenção das datas: “Isso que tem 
que paralisar tudo é bobagem! O Brasil não pode parar, não vai parar. Todo ano querem acabar 
com o ENEM. Só que a argumentação deles é totalmente equivocada. Eles dizem que as pessoas 
não estão podendo se preparar. Mas está difícil para todo mundo”. As instituições de ensino 
“repudiam qualquer tentativa de difundir uma sensação falseada, como a manutenção do 
cronograma do Exame Nacional do Ensino Médio/ENEM 2020, o qual, caso mantido, ampliará as 
desigualdades de acesso ao ensino superior... que nenhum estudante tenha o seu ingresso na 
universidade prejudicado pela crise da Covid-19”.

AQPP - 1 DIA DAS MÃES

AQPP - 2 O ENEM E O DESEDUCADO WEINTRAUB

adia
ENEM

!
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https://g1.globo.com/tudo-sobre/une/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/ubes/


   A Diretoria da ADUENF chama os membros 
da Universidade a observarmos com cuidado o 
isolamento social, única medida preventiva 
testada até o momento. Algumas atividade 
relativas à pandemia tem sido promovidas pela Diretoria, como a participação na live da 
ANDES (05;05), sobre a defesa Jurídica dos Docentes em Tempos de Pandemia, 
diversas colaborações junto a organizações de apoio à comunidade e entrega de 
máscaras reutilizáveis à professores da UENF (na sede da ADUENF).
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AQPP - 4 DESTEMPERO, IRONIA E CINÍSMO

Da atriz Regina Duarte, em lamentável representação do papel de Secretária de Cultura, em 
entrevista ao vivo na CNN (07/05/2020), destemperada, irônica e cínica, confrontada pelos 
entrevistadores em relação a mortes durante a ditadura militar no Brasil: “Bom, mas... sempre 
houve tortura! Meu Deus do céu!... Stalin, quantas mortes?! Hitler, quantas mortes?! Se a gente 
for ficar arrastando essas mortes, trazendo esse cemitério... Estão carregando um cemitério nas 
costas! Vocês devem estar cansados... Não foi combinado nada disso!”.nenhum estudante tenha o 
seu ingresso na universidade prejudicado pela crise da Covid-19”.

AQPP - 5 CONSELHO DE MINISTROS: EXCELENCIA COMUNICATIVA

Segundo a imprensa nacional, referindo-se 
aos registros audiovisuais da Reunião 
Ministerial de 22/04/2020, exibido por 
ordem do STF no caso Moro, Bolsonaro, em 
clima de botequim, mesmo sem mencionar 
as palavras “superintendente”, “Polícia 
Federal” e nem “investigação”, convenceu 
os assistentes de querer intervir na Polícia 
Federal do Rio de Janeiro, trocando o 
superintendente, para evitar que familiares 
e amigos sofram qualquer investigação.

A DEFESA DA UNIVERSIDADE

EM PERÍODO DE PANDEMIA 

Realização:

Link�na�descrição
Baixe�o�aplicativo�Zoom�antes�da�reunião.

Participe
da próxima
plenária
unicada
da UENF
e acesse
nossas
redes
sociais.

aduenf.sesduenf@gmail.com www.aduenf.org.br/ @aduenf
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