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Entre as inúmeras máximas, ou ditados célebres, 
que todos nós aprendemos, no percorrer das nossas 
vidas, existe um muito importante, que faz referência 
em como converter uma mentira em verdade; “uma 
mentira repetida muitas vezes pode chegar a se 
converter em uma verdade”. Claro, que para que 
isso aconteça não podem existir exemplos que de-
mostrem o contrário, pois nesse caso o embuste fi ca 
visível e todo aquele esforço por enganar as pessoas 
fi ca em evidencia. Um desses embustes está rela-
cionado com a inefi ciência do funcionalismo público. 

Na tentativa de poder entender o motivo de tanta 
animosidade contra o funcionalismo público, fomos à 
procura da defi nição, encontrando o seguinte; “Fun-
cionário público é a pessoa legalmente investida em 
cargo público”. Continuando a leitura do documento 
pode se verifi car a forma principal de contratação 
dos funcionários públicos; “Os concursos serão 
de provas ou de títulos, ou de provas e títulos, na 
conformidade das leis e regulamentos ou, na falta 
destes, de acordo com as instruções expedidas 
pelo órgão competente”. Faltaria então encontrar 
quais seriam as funções dos Funcionários Públicos, 
continuando a minha leitura encontrei 18 deveres, 
11 proibições,12 responsabilidades, diferentes às do 
cargo concursado, e mais de 30 puniçõespossíveis 
para os inúmeros casos possíveis de falta.

Nada faz sentido, se o funcionário público é 
escolhido, entre muitos, por meio de concurso pú-
blico, apresenta tantas reponsabilidades, deveres e 
funções, pode ser punido de diversas formas sendo 
que o número de proibições que lhe são impostas 
é tão alto, como pode não ser efi ciente?  Será 
que sem concurso ou com menos proibições ou 
responsabilidades a efi ciência no serviço prestado 
seria maior? Será que a contratação do serviço por 
uma empresa terceirizada, ou por meio das mal 
chamadas “organizações sociais”, resultará num 
funcionário mais efi ciente?

Pois claro que não!!!!. O que está de fundo de tudo 
isso é o caráter neoliberal dos governos de turno 

que, na tentativa de economizar o dinheiro pago aos 
funcionários públicos, contratados num regime real 
de direitos trabalhistas, enaltecem a possibilidade da 
utilização dos serviços prestados pelas empresas 
terceirizadas de plantão. Para fundamentar a sua 
teoria, os governos de turno apontam que o gasto 
excessivo na contratação dos funcionários públicos, 
além da inefi ciência dos mesmos, como as principais 
causas dos problemas existentes nas áreas públicas 
como educação, saúde e segurança onde, após 
sugarem tudo o que podem, reduzirem ao mínimo os 
recursos, criam condições de trabalho extremamente 
desfavoráveis, onde, além de impossibilitar ao traba-
lhador o desenvolvimento das suas as suas funções, 
também contribui com a desmotivação dos mesmos.

Para explicar este horizonte sombrio podemos 
utilizar, por exemplo, a educação básica. Se em 
décadas anteriores poderíamos contar com um 
ensino de elevada qualidade onde as principais 
escolas eram as escolas públicas, o deterioro físico 
das escolas,o deteriorodas condições de trabalho 
e a destruição proposital do plano da carreira de 
magistério tem quase acabado com a escola pública, 
transmitindo uma insegurança tal, que faz com que 
os que hoje precisamos desse serviço tenhamos 
preferido matricular os nossos fi lhos nas escolas 
particulares, em detrimento das escolas públicas. 
Logicamente tudo tem seu preço, se por um lado 
temos a aparente segurança da escola particular, 
também temos a proliferação das apostilas, do 
conhecimento resumido e específi co em detrimento 
da educação geral e do aprendizado. Escolhemos 
a metodologia compacta de ensino para passar em 
um determinado vestibular, em detrimento do saber, 
do pensar e do raciocinar. Escolhemos o desenvolvi-
mento de um ser cada vez menos humano cada vez 
menos social e depois nos assustamos ao presenciar 
a apatia geral que reina na sociedade atual. 

A mesma metodologia é repetida uma e outra vez 
sobre cada uma das áreas principais do serviço pú-
blico, fazendo inclusive propaganda extremamente 

negativa, cada vez que se mostram os problemas 
existentes, e não as caudas que levaram ao mesmo. 
Dessa forma parece que a raiz de tudo aquilo é 
inefi ciência do serviço público em geral e do funcio-
nalismo público em particular. 

Em contraposição a este horizonte desolador 
encontramos às universidades públicas, pois em-
bora tenham tratado de aplicar a mesma receita, a 
luta perene de toda a comunidade universitária em 
defesa do ensino público, gratuito e de qualidade 
tem se mostrado um antídoto efi ciente, fazendo 
com que a qualidade, das mesmas mantenha-se 
até hoje. Evidentemente, mais uma vez,tudo tem 
sem seu preço, e na tentativa de acabarem com 
qualquer exemplo que deixe em evidencia o em-
buste da inefi ciência do funcionalismo público, os 
governos de turnos não vão poupar esforços para 
acabar com o mau exemplo que as universidades 
estão oferecendo. Neste sentido é que temos que 
estar alertas, pois este ano se apresenta como um 
ano crítico no desenvolvimento da vida universitária.

No caso das universidades estaduais do estado 
do Rio de Janeiro, a situação não é diferente, pois 
muito embora não tenham sido colocadas as forças 
policiais contra os movimentos dos professores, 
técnicos e alunos, iniciamos um ano muito contur-
bado, com um régio corte orçamentário, que numa 
das universidades chegou a quase 40 % do se 
orçamento anual. A Universidade Estadual da zona 
Oeste (Uezo) continua sem ter campus próprio, e 
consequentemente impossibilitada de funcionar de 
forma íntegra, com um corpo docente sem plano 
de cargo e vencimentos, com um quadro técnico 
reduzido ao mínimo possível e com estudantes 
impossibilitados de formação plena. 

Na Universidade do Estado Rio de Janeiro (Uerj) 
a situação não é melhor. O atraso no pagamento 
dos serviços terceirizados fez com que o calendário 
acadêmico tivesse que ser adiado, tamanha era a 
quantidade de lixo existente no campus do mara-
canã. Por outro lado o uso continuo e acintoso de 

professores substitutos, em detrimento da realização 
de concursos, criou um caos na universidade quan-
do, por força jurídica, a reitoria foi impossibilitada 
de utilizar desse supérfl uo recurso como forma de 
contratação. Várias vagas foram abertas, porém, a 
realização dos concursos e efetivação dos aprova-
dos nos cargos levará algum tempo. Para fi nalizar, 
os professores reclamam da mais de 85 % de perdas 
salariais, pois desde a implementação do plano de 
carreiras, os vencimentos na são atualizados. 

Na Uenf, iniciamos o ano com um corte orçamen-
tário de R$ 10 milhões. Até o mês de maio, quase 
na metade do ano, só tinham sido repassados, pelo 
governo de Estado, 14 % dos recursos existentes no 
nosso já minguado orçamento. As bolsas dos estu-
dantes estão, ainda hoje, atrasadas, os auxílios ali-
mentação dos professores e técnicos foram cortados 
de forma arbitrária e ilegal, o pagamento do auxilio 
insalubridade não é pago conforme estipula a Lei, 
e mais uma vez, os vencimentos estão defasados, 
gerando uma perda que varia entre 55 e 100 %, em 
função da categoria que seja analisada. 

Frente a este quadro os professores técnicos 
e estudantes das universidades públicas do país 
têm escolhido o caminho da luta, de resistência, 
da defesa do ensino público, gratuito e de qualida-
de. O ataque vem de todos os níveis de governo 
-do federal ao municipal,  pois no fi nal das contas 
representamos um ponto importante na defesa do 
funcionalismo público. 

Evidentemente a luta será dura e se dá dentro e 
fora das Universidades. Os governos não vão poupar 
recursos para desacreditar o movimento. Entretanto, 
caro cidadão, sempre que ver um professor, um es-
tudante ou técnico universitário protestando na rua, 
em detrimento da sala de aulas, signifi ca que está 
em curso a luta pelo direito de todos a receberem 
ensino gratuito, público e de qualidade. 

Apoiemos o movimento em defesa da EDUCA-
ÇÃO PÚBLICA, GRATUITA E DE QUALIDADE!

por luciane soares da silva, professora 
do laboratório de estudos do estado e 
da sociedade Civil (lesCe), CCH, UenF

No momento de fechamento deste texto, 
uma nova informação sobre assalto ocor-
rido no entorno da Universidade Estadual 
no Norte Fluminense, causa pavor entre 
os estudantes. É o terceiro em menos 
de três meses. O “Programa Estadual de 
Integração da Segurança” (PROEIS) foi 
recebidocom críticas pela comunidade 
acadêmica.

Dois argumentos foram centrais na 
defesa do convênio PROEIS: o primeiro 
teria relação com o corte de custos que, 
segundo o prefeito do campus, seria de 
R$ 2 milhões de reais, com a diminuição 
do número de guardas patrimoniais. mas, 
como divulgado pelo professor marcos 
Pedlowski, a renovação com a empresa de 
segurança patrimonial HOPEVIG custou 
R$ 7,32 milhões de reais por 12 meses 
de serviço. O que somado ao pagamento 
pelo PROEIS, descontruiria a justifi cativa 
apresentada pelo prefeito. Quanto a se-
gurança, no dia 23 de julho de 2014, em 
debate promovido pelo DCE no auditório 

do P4, Gustavo Xavier informara que “a 
prefeitura da Uenf deverá implantar em 
breve um projeto de monitoramento do 
campus, através de câmeras”. Dentro 
deste pacote de medidas o segundo 
argumento para implantação do Proeis, 
defendia que a presença da Polícia militar 
do Rio de Janeiro no campus Leonel Brizo-
la, seria uma solução “à série de casos de 
violência ocorridos recentemente dentro do 
campus”. Quem participa da vida cotidiana 
desta Universidade, provavelmente foi 
surpreendido por esta informação. Princi-
palmente porque à época, a comunidade 
universitária estava engajada no debate 
sobre a alteração de princípios do regime 
de contratação (quebra da DE). E mais do 
que isto, o convênio era proposto após um 
período de ocupação dos estudantes do 
prédio da reitoria, com atividades diárias, 
absolutamente fundamentais durante o 
período de greve. 

Onde foram registrados os casos vio-
lência que justifi cariam a assinatura de 
um convênio? Parece-me uma concepção 
unilateral de violência “dentro” do campus. 
Quais os benefícios para nossa Universi-
dade?

No Plano de Trabalho dois itens, um 
tanto gerais, merecem destaque. Nas 
justifi cativas para celebração do convênio 
lemos que “a intervenção policial se faz 
necessária não só em razão do Poder de 
Polícia conferido ao policial militar, princi-
palmente pelo aspecto preventivo, dado 
inegável respeito e sensação de segurança 
imposto pela instituição”. E posteriormente 
o item sobre metas a serem atingidas, “au-
mentar o nível de segurança aos servidores 
e usuários do campus da Universidade 
do Estado do Norte Fluminense em con-
formidade com as metas estabelecidas 
pela Uenf”.

Os casos recentes de assaltos, na saída 
lateral da Uenf, em quadras próximas e 
este último, a dois alunos, possibilitam algu-
mas refl exões: o custo-benefício do Proeis 
em tempos de crise na Uenf, nos permite 
a abertura de uma discussão sobre revo-
gação do convênio, caso ele não atenda 
aos objetivos propostos; é irônico perceber 
um aumento na sensação de insegurança 
após a presença dos policiais no interior do 
Campus; é deletério que alunos, professo-
res e funcionários tenham de mudar suas 
rotinas de trabalho e pesquisa por medo 

da criminalidade urbana. Fazer dezenas 
de boletins de ocorrência não resolverá 
nosso problema e nem é necessário já que 
a Reitoria celebrou um Termo de Coopera-
ção Técnica para atuação da Policia militar 
dentro do campus. Em cidades com indica-
dores altos criminalidade, isto representaria 
um efetivo exclusivo para um território 
relativamente pequeno se comparado com 
um bairro como Jockey, por exemplo. mas 
a falta de transparência do Proeis-Uenf não 
nos permite compreender exatamente as 
escalas dos policiais militares, a forma de 
atuação, as razões do aumento do número 
de assaltos no entorno da Uenf. A leitura 
do termo de cooperação nos permite in-
ferir que esta seria uma das atribuições 
da Pm no campus. mas concretamente 
o resultado da presença dos policiais não 
tem produzido a esperada “segurança dos 
usuários no entorno do Campus”. Afi nal, 
para que (m) serve este Convênio?
1 Blog do Pedlowski http://blogdopedlowski.
com/2014/12/02/uenf-e-a-militarizacao-da-in-seguran-
ca-interna-a-adesao-ao-proeis-nao-era-para-baratear/

2 Plano de Trabalho e Termo de Cooperação :http://
www.uenf.br/dic/ascom/2014/07/10/ascom-infor-
ma-10-07-14/

prOEiS E vida nO CaMpUS lEOnEl BriZOla: SEnSaçÃO 
dE (in)SEGUrança E altEraçÃO daS rOtinaS

defender o caráter público da educação é fundamental!



Com esse brado, os que estavam 
presentes na ALERJ na tumultuada 
seção em que foi votado nosso re-
ajuste, no último dia possível para 
concessões salariais em 2014, sal-
daram a aprovação dos índices que 
giravam em torno de 35%. Refeitos 
das tensas e desgastantes greves, 
negociações e expedições semanais 
à capital do estado, e com o resulta-
do no bolso, já podemos avaliar com 
mais clareza o saldo daquela mobili-
zação, e já adianto que a conclusão 
é que temos que voltar à luta.

O ano de 2015 começou particular-
mente mal, com o governo cortando e 
contingenciando o orçamento da Univer-
sidade, que viu as dividas e os atrasos 
de pagamento das mais diversas obriga-
ções se acumularem. Sofremos ainda o 
congelamento dos valores do adicional 
de insalubridade e cortes no auxilio 
alimentação, particularmente perverso 
para os nossos colegas de nível funda-
mental, elementar e médio, para quem 
os R$ 400,00 chega a representar cerca 
de 30% do salário. Pior ainda a situação 
dos estudantes, de graduação e de pós, 
que viram suas bolsas atrasarem por 
3 meses, muitos dos quais aguardam 
até hoje a regularização da situação, 
mesmo depois da impressionante 
demonstração de força e união, com 
greves e mobilizações que culminaram 
com o fechamento do campus por dois 
dias inteiros.

No meio desse cenário, ninguém 
verbalizava o medo, mas pairava no ar 
a tensão de não vermos implementada 
a segunda parcela do reajuste. Para 
alívio, o temor não se concretizou e 
recebemos a segunda parcela, mas 
o clima não está para comemorações 
ufanistas. Os problemas criados com 
o desconto do auxilio alimentação, 
congelamento do adicional de insalu-
bridade e atrasos de pagamento ofus-
caram o brilho da conquista e, como 
podemos observar na tabela abaixo 
(ou ao lado, depende da diagramação) 
ainda observamos uma defasagem 
média de 57,65% em relação aos sa-
lários de 1999.  A tabela traz os valores 
acumulados, desde 1999 até abril de 
2015, dos seis principais índices que 
medem a inflação, bem como as mé-
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Expediente

A existência de uma conjuntura financeira e 
fiscal bastante problemática no Brasil tem sido 
utilizada pelos diferentes níveis de governo 
para promover uma verdadeira guerra à edu-
cação pública. No plano estadual, o corte de 
quase R$ 150 milhões do orçamento aprovado 
pela Alerj para as três universidades fluminen-
ses (Uenf, Uerj, Uezo)  resultou em situações 
dramáticas que afetam o funcionamento das 
instituições.  Exemplos dos problemas criados 
pelos cortes orçamentários não faltam, e in-
cluem o atraso de salários dos trabalhadores 
terceirizados,  cortes ilegais e arbitrários em 
direitos trabalhistas, e descumprimento do ca-
lendário de pagamento de bolsas estudantis. 

Para fazer frente a essa política de ataque à 
educação pública e gratuita, os trabalhadores 
da educação vem promovendo uma série de 
greves em diferentes partes do Brasil, sempre 
sob pesada repressão policial, como foi o caso 
dos professores da rede estadual do Paraná 
sob as ordens do governador Beto Richa. Já 
no plano federal , uma poderosa greve que 
atinge a maioria das universidades está em 
curso para fazer frente aos cortes promovidos 
pelo Ministério da Fazenda, sob a égide do 
malfadado ajuste fiscal.

No plano das universidades estaduais, 
essa conjuntura de lutas aponta para a 
necessidade de fazermos a mais ampla 
unidade entre as diferentes instituições para 
fazer frente aos cortes promovidos pelo go-
verno Pezão. Para isso, temos tomado uma 
série de passos importantes para unificar 
as ações não apenas dentro da Uenf, mas 
também com nossos colegas da Uerj e da 
Uezo. É essa unidade que nos tornará mais 
fortes e mais capazes de resistir aos cortes 
que ameaçam o patrimônio público que são 
as universidades estaduais.

Com nossa unidade política, vamos deixar 
claro que não aceitamos a tentativa do go-
verno Pezão de inviabilizar a Uenf.  Afinal,  
só lutando podemos garantir nossos direitos!

UnidadE para 
avançar na lUta!

a lUta COntinUa. “UEnF, na rUa, a lUta COntinUa!!!” 
artigo
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Entre os dias 4 e 7 de junho de 2015, a ADUENF 
esteve presente no II Congresso Nacional da 
Central Sindical e Popular (Conlutas), central 
sindical a qual está filiado o ANDES-SN. O evento 
ocorreu na cidade de Sumaré (SP),  e a ADUENF 
na condição de seção sindical do ANDES-SN. 
A ADUENF foi representada pelos professores 
Raul Palacio e Frederico Straggiotti, respectiva-

mente presidente e 1o. vice-presidente na gestão 
2015-2017.  Para eles o contato com servido-
res públicos, rodoviários, bancários, operários 
da construção civil, metalúrgicos, professores, 
petroleiros, trabalhadores do campo foi um mo-
mento de intenso aprendizado paras as luta que 
certamente ocorrerão ao longo de seu mandato.  
Longa vida à Conlutas!

CHARGE

adUEnF enviou delegação para 
ii Congresso nacional do Conlutas

ano	 Ipc-fipe	 Icv-dieese	 Igp-di-fgv	 Igp-m-fgv	 Inpc-ibge	 Ipca-ibge	 média  

1999 8,64 9,57 19,99 20,10 8,43 8,94 12,61  
2000 4,38 7,21 9,80 9,95 5,27 5,97 7,10  
2001 7,13 9,43 10,40 10,37 9,44 7,67 9,07  
2002 9,91 12,93 26,41 25,30 14,74 12,53 16,97  
2003 8,17 9,55 7,67 8,71 10,38 9,30 8,96  
2004 6,57 7,69 12,13 12,42 6,13 7,60 8,76  
2005 4,53 4,54 1,22 1,21 5,05 5,69 3,71  
2006 2,54 2,56 3,80 3,85 2,81 3,14 3,12  
2007 4,37 4,79 7,89 7,74 5,16 4,46 5,74  
2008 6,17 6,11 9,11 9,81 6,48 5,90 7,26  
2009 3,65 4,04 -1,44 -1,71 4,11 4,31 2,16  
2010 6,41 6,22 10,88 11,32 6,47 5,91 7,87  
2011 5,80 6,11 5,01 5,10 6,08 6,50 5,77  
2012 5,11 6,41 8,11 7,81 6,20 5,84 6,58  
2013 3,89 6,03 5,53 5,53 5,56 5,91 5,41  
2014 5,21 6,74 3,78 3,67 6,23 6,41 5,34  
2015	(até	abr)	 4,72	 5,57	 3,37	 3,22	 4,95	 4,56	 4,40	 	
acumulado	 156,66	 204,40	 285,62	 288,54	 198,42	 191,09	 218,46	 	
         
       
nível	 em	janeiro		 com
	 de	1999	 218,46%	de	 atualmente	 faltam	para	 	  
		 o	salário		 reposição	 é:	 	chegar	lá:	(%)
	 valia:	 deveria	ser:

associado	IV	 4.100,00	 13.056,88	 9.070,05	 43,96	 	 	 	 	
associado	III	 4.444,61	 14.154,32	 9.738,25	 45,35	 	 	 	 	
associado	II	 4.818,18	 15.344,00	 10.455,68	 46,75	 	 	 	 	
associado	I	 5.189,15	 16.525,39	 11.225,95	 47,21	 	 	 	 	
titular	II	 6.019,00	 19.168,13	 11.975,98	 60,05	 	 	 	 	
titular	I	 7.997,71	 25.469,54	 12.572,54	 102,58

dias desses índices. A tabela também 
traz a defasagem salarial para cada 
faixa de salário docente, tomando por 
base o primeiro padrão de cada faixa. 
Observamos que o caso do Prof. Titu-
lar, com mais de 102% de defasagem 
é de longe o mais grave, e talvez aju-
de a entender a dificuldade de atrair 
renomados profissionais de fora da 
UENF, fenômeno que há tempos não 

se observa. mas também é muito ruim 
a situação do Associado IV, para quem 
a defasagem em relação a 1999 é de 
quase 44%.

Por outro lado, conquistamos, pelo 
menos por enquanto, um salário inicial 
ligeiramente superior ao das federais: 
R$ 9.070,00 aqui contra R$ 8.600,00 
lá, o que talvez permita que voltemos a 
ter candidatos nos nossos concursos. 

Bem como, pela primeira vez desde 
que iniciamos esses cálculos, saímos 
de uma campanha salarial com uma 
defasagem menor do que quando en-
tramos. Vamos à luta para evitar que 
a situação volte a se deteriorar, temos 
que conquistar a implementação da 
data-base, para nós e todo o funciona-
lismo, como vacina contra o acúmulo 
de perdas que corroem os salários.

57,65

na	média,	
faltam:


