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Resignar-se,
nunca. Com

tantos direitos
sendo

desrespeitados
pelo Governo do

Estado e pela
Reitoria, a ADUENF

se mobiliza de
todas as maneiras

em favor dos
docentes da UENF,
seja na Justiça ou

através do diálogo
com os poderes

Executivo e
Legislativo. Em
junho, nasceu a

Campanha
NENHUM DIREITO

A MENOS. As
reivindicações são
muitas, mas abrir
mão não é uma

opção.

Enquadramentos e progressões - Diversos processos aguardam
análise final há anos ou, quando concluídos, estão pendentes de
implantação nos vencimentos. A ADUENF recebeu a sinalização de que
o Governo do Estado executará o pagamento dos processos já
publicados como decreto do governador Cláudio Castro.

PCV - A ADUENF cobra a alteração do Plano de Cargos e Vencimentos (Lei
Estadual 4.800/2006), que se encontra na Casa Civil.

Triênios – Após diversos embates legislativos, o pagamento foi
restabelecido. A ADUENF defende o pagamento dos retroativos.

Auxílios - Os docentes da universidade têm direito aos auxílios educação,
saúde e alimentação, que nem sempre são respeitados. A Assessoria Jurídica
da ADUENF está à disposição para esclarecimentos ou prestar assistência.

Perícias - A ADUENF ingressou com uma ação civil pública pedindo que a UENF
realize as perícias periódicas para a concessão dos adicionais de insalubridade,
verificação de EPIs e confecção do PPP e LTCAT, necessários à aposentadoria
especial e conversão do tempo especial em tempo comum.

Terço e 45 dias de férias – A ADUENF ajuizou ações civis públicas
requerendo  regularização do pagamento do terço de férias sobre os 15
dias concedidos entre os períodos letivos e buscando a concessão de 45
dias de férias em casos de acumulação das atividades de magistério com
cargos comissionados e/ou funções gratificadas.

Condições sanitárias - Com os casos de Covid-19 voltando a aumentar, a
ADUENF cobra da Reitoria as adaptações necessárias nas salas e laboratórios,
além da adoção de um protocolo sanitário claro e transparente para garantir a
segurança de docentes, estudantes, servidores administrativos e terceirizados.



Questões fundamentais ao funcionamento da
UENF, aos direitos dos docentes e à comunidade
acadêmica foram debatidas numa audiência
pública na ALERJ no dia 14 de junho. O debate foi
construído a partir do diálogo da ADUENF com os
deputados Flávio Serafini (PSOL), presidente da
Comissão de Educação da ALERJ; e Waldeck
Carneiro (PT), presidente da Comissão de Ciência e
Tecnologia.
A ADUENF foi representada por sua presidente,
Raquel Garcia. Em sua fala, a professora
destacou a importância de discutir o futuro da
UENF no ano em que se celebra o centenário de
nascimento de Darcy Ribeiro, idealizador e
fundador da universidade. Segundo ela, a
associação endossa o projeto original previsto
por Darcy, com ênfase na pesquisa e extensão e
compromisso com o ensino público socialmente
referenciado e de qualidade. 
- Este projeto vem sendo ameaçado ano após ano,
com desrespeito e falta de valorização dos
docentes, acúmulo de dívidas trabalhistas, falta de
infraestrutura, cortes no orçamento, desrespeito à
autonomia universitária constitucional e falta de
democracia interna e de diálogo. Não podemos
encarar esta situação como normal – disse Raquel.
Apesar de a Reitoria da UENF ter instalado um
Comitê de Crise e um Comitê de Segurança, nunca
foi apresentado à comunidade acadêmica um
documento claro e transparente sobre protocolos
a serem seguidos, nem foram promovidas as
adaptações necessárias nas salas e laboratórios
para garantir a segurança de servidores e alunos. 
- Foram os docentes que se reinventaram para
o ensino remoto, com gastos econômicos e
consequências emocionais; e eles sequer
tiveram o reconhecimento das disciplinas
oferecidas como cargas horárias. Não houve o
aprofundamento do debate. O que se viu
foram decisões apressadas, impositivas e
muitas vezes com ameaças, principalmente à
categoria docente - afirmou a presidente da
ADUENF.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
DEBATE UENF NA ALERJ

ADUENF DENUNCIA DESRESPEITO
E FALTA DE DIÁLOGO COM OS
DOCENTES DA UNIVERSIDADE

A presidente Raquel Garcia falou pela ADUENF durante a audiência pública

Professores, estudantes e membros da diretoria da ADUENF foram à ALERJ

A audiência pública teve representantes de vários setores da universidade
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A diretoria da ADUENF entregou uma
carta aos deputados em exercício na
Assembleia Legislativa (ALERJ) e à Casa
Civil do Governo do Estado, pedindo a
proposição e aprovação do novo Plano
de Cargos e Vencimentos do Quadro de
Pessoal da UENF.
O último reajuste nos valores do PCV data
de abril de 2014 - portanto, há oito anos.
Um estudo elaborado pelo Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (DIEESE) constatou que
o vencimento-base já acumula uma perda
de 61,25%. O novo PCV também permitirá
a progressão na carreira até o status de
professor titular – o que já beneficiaria
121 dos 275 docentes da universidade. A carta elaborada pela ADUENF foi entregue numa reunião na Casa Civil do Estado

Principais pontos da carta enviada pela ADUENF

ADUENF ELABORA CARTA DETALHANDO
PERDAS E PEDE APROVAÇÃO DO PCV



Entre os dias 23 e 27 de
maio, o Sindicato
Nacional dos Docentes
das Instituições de
Ensino Superior (ANDES-
SN) promoveu uma
semana de lutas pelas
universidades estaduais
e municipais, com o
tema “Quem conhece,
defende!”
A ADUENF e seções
sindicais do Brasil
participaram do evento,
realizado de forma
online, dizendo não à
política de congelamento
de progressões,
promoções e
gratificações e às
diferentes estratégias de
privatização. 
Uma live com a diretores
do ANDES-SN marcou a
abertura do evento, que
também teve o
lançamento de um
podcast sobre
Financeirização dos
Regimes Próprios de
Previdência Social nos
Estados, com Sara
Granemann, e um painel
virtual sobre as lutas
atuais do setor das
universidades estaduais
e municipais.
Ao longo da semana,
também foram
divulgados vídeos com a
personagem Preta Mari,
chamando a atenção
para esta importante
luta, que é garantir
melhores condições para
o funcionamento das
instituições de ensino
superior.

SEMANA DE
LUTAS DAS
IEES E IMES

A ADUENF e o FOSPERJ estão acompanhando todos os passos da CPI da
Dívida Pública na ALERJ, para não deixar que nenhum direito dos
servidores públicos estaduais seja violado. É preciso investigar com o
cuidado e idoneidade necessários.
Segundo dados apresentados até o momento, durante o período de 2017 a
2020 a dívida disparou. Em setembro de 2017, o Rio de Janeiro ingressou no
Regime de Recuperação Fiscal (RRF) com uma dívida de R$ 9,5 bilhões e, em
agosto de 2020, chegou ao montante de R$ 61,5 bilhões.
As entidades que compõem o Fórum Permanente dos Servidores Públicos
do Estado do Rio de Janeiro vai acompanhar de perto toda a CPI porque
acredita ser um tema importantíssimo para debater o financiamento do
estado, inclusive o RRF, pauta de luta do coletivo desde 2021.

ESTAMOS DE OLHO NA
CPI DA DÍVIDA PÚBLICA

Reunião do FOSPERJ no Rio, com a participação do professor Carlos Veiga, da ADUENF (divulgação FOSPERJ)

Nos meses de maio e junho, o Fórum Permanente dos Servidores
Públicos do Estado do Rio de Janeiro (FOSPERJ), do qual a ADUENF faz
parte, mobilizou diversas entidades para fazer frente na votação do
relatório da CPI do RioPrevidência. A proposta é pressionar os
deputados da Assembleia Legis-lativa do Estado do Rio (ALERJ) a votar
integralmente o relatório final. Alguns parlamentares querem mudar o
documento para impedir a punição dos responsáveis por um desvio de
R$ 17 bilhões dos aposentados e pensionistas.
No dia 1º de julho, integrantes do FOSPERJ entregaram à ALERJ um
abaixo-assinado com mais de 2 mil assinaturas de servidores e da
sociedade civil, cobrando do presidente da Casa, André Ceciliano,
que os envolvidos nas supostas irregularidades apontadas pelo
relatório sejam responsabilizados judicialmente. Uma CPI tão
importante como essa não pode terminar em pizza.
  

CPI DO RIOPREVIDÊNCIA
NÃO VAI ACABAR EM PIZZA
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 Uma universidade é um foco de luz, que irradia conhecimento e
visão crítica. Mas é lamentável que, na UENF, ainda tenhamos
que conviver com as trevas.
Às vezes, a escuridão é física. Foi o que ocorreu na primeira
quinzena de junho no Centro de Ciências do Homem (CCH). Por
falha numa obra realizada no prédio, cabos subterrâneos foram
rompidos, interrompendo o fornecimento de energia elétrica.
Sem gerador disponível, durante alguns dias as aulas noturnas
tiveram de ser interrompidas.

Muito pior é quando a escuridão acontece de forma ideológica.
Além da lentidão na solução do problema, a Reitoria
responsabilizou os docentes por não buscar alternativas para que
os estudantes não ficassem sem aula. Em eventos públicos, os
professores Rodrigo da Costa Caetano, diretor do CCH, e Carlos
Eduardo Rezende chegaram a ser atacados, respectivamente, pelo
reitor Raul Palacio e pelo chefe de gabinete da reitoria, professor
Luís Passoni. O motivo do ataque? Eles questionarem a falta de
energia no CCH – um problema cuja solução competia à Reitoria e à
Prefeitura do Campus Leonel Brizola.

A ADUENF se solidariza aos professores Rodrigo e Carlos Eduardo
e repudia o atual quadro de desrespeito aos direitos trabalhistas
e de ataque às liberdades democráticas. O tempo das trevas
ficou no passado.

UNIVERSIDADE NAS TREVAS?

CAMPANHA
DO AGASALHO
FOI UM SUCESSO
Como disse o cantor e compositor Beto Guedes,
"um e um é sempre mais que dois". Quando
unimos forças, fazemos a diferença na vida de
muita gente!
A Campanha do Agasalho promovida pela
ADUENF é um bom exemplo. Com a mobilização
de toda a comunidade acadêmica e apoio da
sociedade campista, arrecadamos uma grande
quantidade de roupas, cobertores e agasalhos,
que serão entregues ao Projeto Alegria e ao
Projeto Social Jeová Raffah – Dona Neném. No
próximo Boletim Sindical, vamos prestar contas
sobre a entrega desse material. Nossa gratidão a
todos e todas que colaboraram!
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Feijoada do Trabalhador homenageia docentes no 1º de Maio

FEIJÃO E CONFRATERNIZAÇÃO

Depois de dois anos sem eventos presenciais por
causa da pandemia, o Dia Internacional dos
Trabalhadores e Trabalhadoras voltou a ser
comemorado com festa pela ADUENF. Docentes e
seus familiares foram convidados para a Feijoada
do Trabalhador, na sede social da associação.

Foi um momento de confraternização e muita
conversa, ao som do Grupo Choro Novo. Ao
receber os amigos e amigas, a ADUENF prestou
sua justa homenagem aos profissionais que
fazem a UENF acontecer, renovando o
compromisso em lutar pelos seus direitos.
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