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O professor Darcy Ribeiro soube, como poucos,
expressar o espírito de quem faz da educação
pública sua causa maior: “Só há duas opções nesta
vida: se resignar ou se indignar. E eu não vou me
resignar nunca.”
Este foi o pensamento que inspirou a ADUENF ao
longo de 2021, fazendo-se presente numa série de
ações da Gestão Transparência, Respeito e Luta pela
Base. Num ano marcado por intensas lutas em
defesa dos docentes e servidores, dos excluídos, do
ensino público e de uma universidade autônoma e
democrática, os ideais do criador da Universidade
Estadual do Norte Fluminense nunca estiveram tão
vivos.
São estes mesmos ideais que inspiram a Campanha
EM DEFESA DA UENF, que tem como tema “UENF
Vive e Pulsa Resistência”. Lançada no dia 23 de
novembro, ela tem como objetivos questionar a
precariedade vivida pela Universidade Estadual do
Norte Fluminense Darcy Ribeiro, além de construir                  

UM 2021 DE LUTAS
EM DEFESA DA EDUCAÇÃO

coletivamente saídas a curto e médio prazo e
chamar a atenção para a defesa dos direitos dos
docentes, técnicos e demais categorias profissionais
durante o período de pandemia e na transição para
um possível retorno presencial.
O movimento também quer denunciar como os
cortes na ciência e tecnologia vêm afetando a
universidade e as demais instituições de ensino
superior do estado do Rio de Janeiro.
Pelo sucesso da campanha, que já conta com a
adesão de diversas lideranças políticas, sociais e
sindicais, o ano termina com saldo positivo. Apesar
das ações covardes contra os servidores públicos,
materializadas no Regime de Recuperação Fiscal
(RRF), a luta está mais viva do que nunca.
Em 2022, ano que marca o centenário do
nascimento de Darcy Ribeiro, o movimento se
fortalecerá ainda mais na defesa da universidade
sonhada pelo seu idealizador. E nesta caminhada, a
ADUENF conta com você.



No início de dezembro, a
ADUENF se filiou ao
Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (DIEESE).
Com isso, os servidores da
Universidade Estadual do
Norte Fluminense Darcy
Ribeiro ganharam um
importante aliado nas
discussões sobre a
economia do país e nas
negociações por
recomposição salarial.
Criado em 1955 e mantido
pelo movimento sindical
brasileiro, o DIEESE é
responsável pela
elaboração de pesquisas,
estudos e estatísticas que
subsidiam as demandas dos
trabalhadores. A entidade
também oferece assessoria
presencial nas mesas de
negociação com entidades
patronais, empresas e
governos.
Na luta pelos direitos dos
trabalhadores, é
fundamental ter acesso a
dados sobre emprego e
desemprego, inflação e
valor da cesta básica, entre
outros. São temas que
influenciam diretamente
nas negociações por
aumento e recomposição
salarial, mesmo dentro do
Regime de Recuperação
Fiscal (RRF).
Com a filiação ao DIEESE, a
ADUENF qualifica sua luta
sindical e se fortalece para
as rodadas de negociações
coletivas com a
Administração Pública.

ADUENF
SE FILIA
AO DIEESE

Num dia histórico, a diretoria da ADUENF levou a campanha EM
DEFESA DA UENF à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro (ALERJ). Diversos deputados manifestaram seu apoio e seu
compromisso na luta pela valorização dos profissionais da
Universidade Estadual do Norte Fluminense.
As reuniões aconteceram nos gabinetes dos deputados estaduais
Bruno Dauaire (PSC), Dani Monteiro (PSOL), Eliomar Coelho (PSOL),
Enfermeira Rejane (PCdoB), Flávio Serafini (PSOL) – que preside a
Comissão de Educação da ALERJ -, Luiz Paulo (Cidadania), Martha
Rocha (PDT), Mônica Francisco (PSOL), Renata Souza (PSOL),
Waldeck Carneiro (PT) e Zeidan (PT). Cada parlamentar recebeu a
cópia de um manifesto que denuncia o descumprimento de direitos
por parte da Administração Pública, prejudicando os docentes.

CAMPANHA PELA UENF GANHA
APOIO DE DEPUTADOS NA ALERJ

1 - Descumprimento sistemático das movimentações funcionais
desde 2015, o que significa, na prática, o congelamento das
remunerações, mesmo após os docentes cumprirem todos os
critérios previstos em lei para a evolução na carreira;

2 - Descumprimento da Resolução CONSUNI nº 05, de 06 de julho de
2006, que garante um período de férias de 45 dias por ano;

3 - Não pagamento do terço constitucional de férias;

4 - Descumprimento às normas protetivas ao meio ambiente de
trabalho saudável, sem o fornecimento de Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs), falta de laudos técnicos dos locais de
trabalho e disponibilização de Perfis Profissiográficos
Previdenciários (PPPs), não pagamento dos adicionais de
insalubridade e concessão de direitos como aposentadoria especial
ou conversão do tempo especial em tempo comum;

5 - Não pagamentos dos triênios e licenças-prêmio;

6 - Descumprimento sistemático do princípio da gestão democrática
do ensino público, com desrespeito à hierarquia dos órgãos
colegiados que compõem a Administração Superior da UENF;

7 - Recusa à negociação, ausência de diálogo e
desvalorização da organização sindical.

 

PRINCIPAIS PONTOS DO MANIFESTO

Recebendo o apoio da deputada Mônica Francisco Reunião no gabinete da deputada estadual Zeidan
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O RRF insere o Rio de Janeiro num regime de grande
austeridade fiscal nos próximos dez anos, represen-
tando uma ameaça real à continuidade dos serviços
públicos. Uma covardia, que mexe com a vida de 416
mil famílias.
A ADUENF, que atua ativamente na luta contra o RRF
desde a criação do Fórum Permanente dos
Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
(FOSPERJ), continuará mobilizando os servidores da
UENF e exercendo papel central na pressão sobre os
parlamentares e o governo.

Lutar é preciso. E foi com esse espírito que a ADUENF
participou ativamente do movimento contra a Proposta
de Emenda à Constituição (PEC) no 63/2021 - o Regime
de Recuperação Fiscal (RRF), pacote de maldades do
Governo do Estado que cortou direitos dos servidores.
Entre outros absurdos, o RRF aumentou a idade de
aposentadoria do servidor comum (65 anos para
homens e 62 anos para mulheres), além de alterar o
cálculo das contribuições para o valor de aposentadoria
e acabar com os triênios.
Em setembro, a ADUENF percorreu o Campus Leonel
Brizola, conversando com os docentes, técnicos, alunos
e terceirizados, alertando para a retirada de direitos,
como os triênios e a alteração nas regras de
aposentadoria. Foram semanas de conversas,
mobilizações e protestos, culminando com um grande
movimento popular no Rio de Janeiro, no dia 5 de
outubro, data em que o RRF foi votado pela ALERJ.

RRF: ESSA CONTA

Diretores da ADUENF em dia de movimento na ALERJ contra a aprovação do RRF

Nos dias 22 e 23 de novembro, a
professora Raquel Garcia, presidente
da ADUENF, representou os
servidores da UENF em Brasília, na
jornada de lutas contra a PEC 32 – a
reforma administrativa proposta pelo
governo de Jair Bolsonaro que corta
direitos do funcionalismo público.
O movimento teve como vitória
parcial o adiamento da votação na
Câmara. Mas é preciso continuar. A
ADUENF está somando forças junto a
diversas centrais sindicais,
movimentos sociais e classes
trabalhadores. Neste momento, a
união de todos e todas é decisiva no
enfrentamento dessa luta, que é de
todos os servidores públicos do país.

MAS A LUTA SIM
NÃO É NOSSA

EM BRASÍLIA
CONTRA A PEC 32

23/11 – Plenária de lançamento da
Campanha EM DEFESA DA UENF
15/10 – Participação na live do
FOSPERJ sobre o novo RRF
08/1 – Live em Defesa das Universidades
Estaduais e do Ensino Superior Público
do Estado do Rio de Janeiro
22/09 – Plenária virtual contra a PEC
32 e o RRF
12/08 – Sessão de cinema (“A
Batalha do Passinho”) e debate
Cultura e Periferia
11/08 – Debate sobre o apagão do
CNPq
30/06 – Debate “O Futuro do Rio de
Janeiro e o RRF”
31/05 – Live “A luta por moradia no
Brasil”

ISOLADOS,
PORÉM UNIDOS
Durante todo o ano, em respeito
às regras de isolamento social, a
ADUENF promoveu diversos
eventos virtuais:
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Presença da ADUENF no ato Fora Bolsonaro em frente à Câmara Municipal Entrega de agasalhos a famílias de Novo Horizonte

Recebendo a visita da deputada Dani Monteiro na UENF: unidos pela defesa dos docentes

Entrega de alimentos orgânicos na Portelinha

Percorrendo o campus Leonel Brizola na campanha contra o RRF

Doação de cestas básicas às terceirizadas

Visita do deputado Waldeck Carneiro Doação de feijão à população vulnerável

Ato Fora Bolsonaro na Praça São Salvador, com movimentos sociais

Caixão simbólico no ato Fora Bolsonaro
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