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GESTÃO AVANÇAR NA LUTA

ANO�03�-�NÚMERO�012�-�11�DE�MAIO�DE�2021

B O L E T I M

Balanço de Gestão Biênio�2019-2021

 biênio 2019-2021 da Gestão OAvançar na Luta foi composto 
por Ricardo Nóbrega, como Presiden-
te, Maria Raquel Garcia Vega, 1ª Vice-
presidente, Luciane Silva, 2ª Vice-
presidente, Verusca Reis, 1ª Secretá-
ria, Carlos Veiga de Carvalho, 1º 
Tesoureiro, e José Arica, 2º Secretário. 
Um sindicato forte tem de atuar em 
muitas frentes, excepcionalmente, em 
um momento de tantos ataques aos 
servidores públicos no Brasil e, em 
particular, no Rio de Janeiro, desde 
2016. Dentre as frentes de atuação da 
Associação de Docentes da Universi-
dade Estadual do Rio de Janeiro 
(ADUENF), podemos destacar, como 
essenciais para a universidade e para 
seus associados e associadas, a defesa 
dos interesses da categoria. Nessa 
gestão, a ADUENF priorizou a reformu-
lação de sua assessoria jurídica, apro-
ximando-se mais de sua base, produzin-
do informes jurídicos fundamentais e 
potencializando a luta por direitos.

Uma segunda frente exigiu de nossa 
Associação participação intensa nas 
frentes de resistência contra os cortes 
na educação, contra as Reformas 
Trabalhista e Previdenciária (e, agora, 
a Reforma Administrativa) contra 
processos de privatização, como o da 
Cedae e dos Correios. Compreende-
mos como fundamental a luta articulada 
a outras categorias e, por esta razão, a 
Gestão Avançar na Luta participou 
ativamente do Fórum Permanente dos 
Servidores Públicos do Rio de Janeiro 
(FOSPERJ). Esse Fórum é central para 
nossa categoria, pois tem aberto impor-
tantes linhas de combate à precarizaç-
ão do serviço público. Em março de 
2020, exigimos, na ALERJ, a recomposi-
ção inflacionária das perdas acumuladas 
pelos servidores. O posicionamento e 
atuação contra a Reforma Administrati-
va, pela não privatização da Cedae, em 
solidariedade aos profissionais da 
saúde, no debate dos impactos do Regi-
me de Recuperação Fiscal e na luta 

contra a volta presencial das aulas com-
põem a pauta de realizações do 
FOSPERJ.

Em agosto de 2019, participamos da 
Greve Nacional da Educação na praça 
São Salvador. Ao longo destes dois anos, 
estivemos ativos em atos de defesa das 
universidades, da ciência e tecnologia, 
da autonomia universitária (encontro 
realizado no CCH, com a participação 
de docentes da UNIRIO, UNICAMP e da 
UECE) e mobilizados contra o projeto 
“Future-se”, um ataque frontal às liber-
dades democráticas e as possibilidades 
de acesso ao ensino superior gratuito. 
Ainda em agosto, participamos de reu-
nião com servidores e do mandato do 
deputado Flávio Serafini (PSOL) na 
organização de plenária sobre o 
RIOPREVIDÊNCIA.

Nosso Café ADUENF teve uma vida 
curta, mas mostrou a necessidade de um 
espaço de cultura e encontro no Cam-
pus Leonel Brizola.
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A participação ativa em nossa sindi-
cato nacional ANDES é outra marca 
dessa gestão. Enviamos representações 
indicadas em nossas Assembleias para o 
XVII Encontro do Setor das Iess e Imes 
em Gurupi-TO, que teve como tema 
“Na defesa das Universidades Estaduais e 
Municipais, dos direitos e das liberdades 
democráticas,  nossa resposta é a 
resistência”. Também estivemos presen-
tes no 39º Congresso do ANDES em 
São Paulo, cujo tema foi “Por liberdades 
democráticas, autonomia universitária 
e em defesa da educação pública e gratu-
ita”. Este encontro reuniu aproximada-
mente 700 docentes de todo o país na 
Universidade de São Paulo. Além dos 
encontros, participamos de reuniões de 
setor, atividades de mobilização e 
recentemente do I Encontro de Profes-
soras da base do ANDES-SN RJ.

Acolhemos a campanha pela memó-
ria e justiça para Cícero Guedes produ-
zindo um boletim especial e atuando na 
organização das atividades junto a 
sindicatos e movimentos sociais. Cícero 
foi fundamental para conquista do 
Restaurante Universitário da UENF.  
Ainda em novembro de 2019, lançamos 
a Cartilha do ANDES de combate ao 
Racismo com a presença de Caroline 
Lima, professora da Universidade do 
Estado da Bahia e do Coletivo Negro 
José do Patrocínio. Essa cartilha com-
põe com outras atividades o combate 
necessário a todas as formas do racismo 
e demais formas de assédio na socieda-
de brasileira e, particularmente, nas 
universidades.

Um dos pontos altos dessa gestão foi a 

reestruturação jurídica com a contra-
tação da advogada Verônica Triani. 
Cabe destacar a luta pela resolução de 
direitos não pagos (enquadramentos, 
progressões, férias) e a aproximação 
com nossos associados, a partir de 
agenda semanal de atendimentos 
individuais. Hoje temos assembleias 
virtuais, com ótimo número de partici-
pantes, e seguimos focados na defesa 
dos direitos de nossos associados. Tam-
bém seguimos atuando junto à Unimed 
para resolução de situações delicadas, 
principalmente, durante a pandemia. 
Ademais, conseguimos um reajuste 
abaixo dos percentuais apresentados 
pela empresa. Um ganho concreto para 
o bolso dos associados. Devemos frisar 
que garantir um atendimento digno 
aos nossos associados por parte da 
Unimed é uma luta constante.

Estivemos presentes em muitas 
ocasiões na ALERJ, principalmente em 
Audiências junto às Comissões de 
Educação e de Ciência e Tecnologia, 
defendendo a autonomia das universi-
dades e debatendo e necessária auto-
nomia de gestão financeira, tema do 
encontro em dezembro de 2019.

Meses de luta, mas também de come-
moração. Os momentos de encontro em 
nossa sede social e em festas de confra-
ternização aproximaram pessoas, possi-
bilitaram a necessária pausa festiva e 
revelaram alguns artistas. Brincadeiras 
à parte, todas as confraternizações, os 
momentos de entrega de cestas e outras 
campanhas dedicadas aos docentes 
foram muito bem acolhidas e elogiadas. 
Destaque para o Dia da Mulher, com 

cestas orgânicas dos assentamentos 
de Campos, para a campanha de Dia das 
Mães, com vídeos de nossas docentes, e 
para a Cesta de Final de Ano, sucesso 
total e momento de encontro! 

O ano de 2020 iniciou com a urgência 
de repensar a universidade em um 
contexto de pandemia, mas também de 
resistir a ataques, como o do ex-
governador Wilson Witzel, em uma 
tentativa de emplacar a PL 2419/2020 e 
retomar o programa de desestatização 
que atingiria as universidades estaduais. 
A mobilização gerou um desmentido ao 
final do dia, pelo chefe da Casa Civil, 
mas mostrou claramente como seria a 
gestão Witzel: nenhum diálogo com os 
servidores. As Plenárias Unificadas, 
compostas por alunos de graduação e 
pós, servidores técnicos e docentes, 
foram importantes para debater como 
enfrentar esses ataques. 

Ao longo de 2020, a ADUENF reali-
zou vários debates sobre ensino remo-
to, saúde mental do trabalhador, defe-
sa das Universidades, crise econômica 
no norte fluminense, ciência e tecno-
logia, arte e resistência. Sempre com a 
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presença de docentes e convidados 
especiais. Tivemos conosco pesquisa-
doras da UFF, o ex-reitor da UFRJ 
Roberto Leher, o professor José Luiz 
Vianna, a aluna da Unicamp Ana Vitó-
ria Garcia Canellas, os cineastas Emílio 
Domingos e Fernando Souza. Nossa 
live sobre o caso Foreman teve a parti-
cipação de Mônica Costa, residente em 
Washington D.C., e Ali Momade, 
moçambicano e doutor em Sociologia 
Política pelo PPGSP. Ainda realizamos 
o Cine Aduenf com debates sobre 
intolerância religiosa e sobre o direito à 
terra, em homenagem a Cícero Guedes. 
O trabalho de Bruna Machel, na asses-
soria de comunicação, foi 
fundamental para a confec-
ção de boletins, realização 
de reuniões e melhorias de 
nossa página. Com ela, 
também Mariana Carvalhi-
do, a quem prestamos 
especiais agradecimentos, 
e Vinícius Siqueira de 
Azevedo, compondo uma 
equipe de apoio essencial.

Nossa comunicação não 
ficou restrita aos muros da 
universidade e participa-
mos com outros sindicatos (Sindipe-
tro, Bancários, Sinasefe, Sepe, etc.) em 
outdoors contrários a reformas, como 
a da Previdência, além de atos cons-
tantes nas áreas centrais da cidade e na 
capital, Rio de Janeiro, em atos nacio-
nais.

Em maio, visitamos o campus Leonel 
Brizola para a entrega de máscaras e 
álcool gel a professores, técnicos, alu-
nos, trabalhadores do restaurante 
universitário, seguranças e população 

frequentadora de nosso campus. Ações 
desta natureza também contemplaram 
os moradores da Portelinha. Além das 
máscaras, ao longo de todo ano de 
2020, a ADUENF manteve um compro-
misso de entrega de cestas às terceiri-
zadas e colaborou com campanhas 
coletivas de solidariedade. Recebeu 
no final do ano a doação de 40 cestas 
tendo a presença do MST em nossa 
sede para entrega. A população selecio-
nada foi a da Portelinha, certamente, 
um reconhecimento ao trabalho da 
Associação que apontou-a como uma 
comunidade em extrema vulnerabili-
dade social.

Ao longo de 2020, a ADUENF pautou 
direitos como insalubridade, enqua-
dramentos e progressões. Debate que 
se estende por 2021, exigindo que 
esses direitos sejam contemplados. 
Ofícios e uma ação civil pública 
demonstram o compromisso dessa 
gestão com a implementação de direi-
t o s  q u e  p o d e r i a m 
amenizar, minimamente, as perdas 
salariais acumuladas ao longo dos 
últimos anos.

A ADUENF teve também papel 
decisivo na convocação de 12 concur-
sados, que já se arrastava há quase um 
ano. Depois do contato do grupo de 
professores com a ADUENF, nossa nova 
assessoria jurídica entrou com uma 
medida extrajudicial, dando 30 dias 
para que a Reitoria convocasse os pro-
fessores recém-concursados. Quase no 
final do prazo dado pela assessoria 
jurídica à Reitoria da UENF, os professo-
res começaram a ser convocados e 
tomar posse.

Nossas decisões foram construídas 
em assembleias e reuniões que preza-

ram sempre pela transparên-
cia e escuta de nossa base. 

Finalizamos nosso balanço 
de gestão afirmando o com-
promisso da construção de 
área de confraternização em 
Macaé, no atual campus 
Carlos Alberto Dias. Visita-
mos Macaé e esse sonho 
antigo foi finalmente tirado 
do papel pela Gestão Avançar 
na Luta.

Cientes e honrados pelo cum-
primento do papel deste sindica-
to ao longo destes dois anos, 
seguimos na defesa da democra-
cia, dos direitos fundamentais de 
nossos associados e na luta por 
um Brasil mais justo. 

 

TODA SORTE E MUITA LUTA PARA
A PRÓXIMA GESTÃO!
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