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Movimento Docente

Docentes das estaduais lutam em defesa das
universidades e dos serviços públicos

Rio de Janeiro
No Rio de Janeiro, docentes da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(Uerj), da Universidade Estadual da Zona
Oeste do Rio (Uezo) e Universidade
Estadual do Norte Fluminense (Uenf)
enfrentam, desde o ano passado, a tentativa do governo Pezão (PMDB) de destruir
as instituições.
Sem repasse de recursos, já em 2016

Arquivo ANDES-SN

R

edução no orçamento, não pagamento de salários e ataques aos
direitos previdenciários estão
entre os problemas enfrentados
por docentes, técnico-administrativos e
estudantes de Instituições Estaduais de
Ensino Superior (Iees) de vários estados.
Em conjunto com demais categorias de
servidores, estão na luta para reverter o
desmonte das universidades e também
dos serviços públicos.
“Vivemos uma conjuntura de profundos
ataques aos direitos dos docentes das
instituições de ensino estaduais e municipais. Os docentes lutam por promoção
e progressão na carreira, e principalmente
contra a impossibilidade dos docentes
poderem desenvolver as suas atividades
de pesquisa, ensino e extensão com qualidade por conta do contingenciamento
financeiro, resultado do ajuste fiscal que
tem atingido, em cheio, as Iees/Imes”,
conta Alexandre Galvão, secretário-geral
e um dos coordenadores do Setor da Iees/
Imes do ANDES-SN.
Galvão reforça que a defesa da universidade pública de qualidade, com
verba adequada, respeito aos direitos
dos trabalhadores são pontos centrais
da luta das Iees/Imes. “Nesse sentido, é
fundamental que nós organizemos em
todos os estados a Semana Nacional de
Luta das Iees/Imes, no mês de maio, para
fazermos um debate contra a reforma
da Previdência e Trabalhista, reivindicar
mais verbas para as universidades a partir
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) às
Assembleias Legislativas, e, principalmente
para que possamos organizar a categoria
para lutar contra o desmonte nas instituições. A situação do Rio, por exemplo,
é gravíssima. Cada vez mais o governo
do estado cria situações de inviabilidade
para as estaduais fluminenses”, completa.

a Uezo só conseguiu manter o funcionamento devido ao recebimento de uma
verba doada pela Assembleia Legislativa
do RJ (Alerj). No começo do ano, a reitoria
da Uezo informou, através de nota, que
houve a liberação de crédito suplementar
para o orçamento da Uezo de cerca de R$
2 milhões. “Este valor, acrescido dos valores previamente liberados para empenho
possibilitarão o funcionamento mínimo
da instituição no ano de 2017, caso não
ocorram outros contingenciamentos”,
comunicou a gestão da Uezo.
Tanto na Uerj quanto na Uenf, sem o
pagamento dos salários de fevereiro e
março, sem o pagamento do 13º salário,
sem repasse de verbas de custeio, nem o
pagamento de bolsas de assistência estudantil e remuneração dos terceirizados, a
comunidade acadêmica segue na luta em
defesa de seus direitos e da universidade.
Na Uenf, a comunidade acadêmica criou
o movimento “Somos todos Uenf”, que
vem realizando ações para sensibilizar
população sobre o desmanche da universidade e também realizar mutirões de
limpeza, capina, varrição, pintura, poda de
árvores, consertos gerais e de construção
civil para manter minimamente as condições da Uenf.
Na Uerj, o início das aulas foi adiado por
diversas vezes, pela própria reitoria, que
reconheceu publicamente a impossibilidade de retornar as atividades. No início

desse mês, o calendário acadêmico foi
retomado, com os docentes em estado
de greve e com intenso calendário de
mobilização com manifestações e aulas
em frente ao Palácio da Guanabara, sede
do governo do estado.

Paraíba
Na Paraíba, os docentes da Universidade
Estadual da Paraíba (UEPB) decidiram
entrar em greve por tempo indeterminado a partir de 12 de abril. Os principais
motivos da deflagração da greve são a
reposição de perdas salariais de 23,61%,
o descongelamento das progressões de
carreira, a derrubada da portaria da reitoria (246/2017) que determinou cortes de
custeio e investimentos, o cumprimento
pelo governo do estado do orçamento
integral da UEPB para 2017 e abertura
do diálogo com a categoria sobre a crise
orçamentária da universidade.
Os problemas da UEPB foram agravados
com o corte do orçamento da instituição
realizado pelo governo do estado, que
fez com que a reitoria determinasse a
diminuição na oferta de vagas, demissão
de professores substitutos e técnico-administrativos terceirizados e redução
de verbas de custeio.

Paraná
Já os docentes das universidades estaduais do Paraná também seguem mobili-
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Na Bahia, os docentes das universidades
estaduais estão em luta, em conjunto com
os demais servidores públicos do estado,
contra o governo Rui Costa (PT), que há
dois anos não concede reajuste salarial
aos servidores. Cerca de 300 mil servidores públicos estaduais não receberam o
reajuste linear nos últimos dois anos e as
perdas salariais ocasionadas pela inflação
já corroeram quase 30% da remuneração
mensal dos trabalhadores.
Além disso, os docentes da Uneb, Uefs,
Uesc e Uesb cobram o destravamento dos
processos de progressão e promoção e
lutam contra o estrangulamento orçamentário as instituições.

próximos anos (além dos cerca de 3 mil já
demitidos via PIDVs). A regra passaria a
valer a partir de 2022, mas medidas transitórias buscam garantir que, em pouco
tempo, esses percentuais sejam atingidos.

Jornalistas Livres / Adusp SSind

Bahia

ser ultrapassado, exonerar inclusive servidores concursados, sejam eles docentes
ou técnico-administrativos.
As normas orçamentárias estabelecem
como limite máximo de gastos totais
com pessoal “85% das receitas relativas
às liberações mensais de recursos do
Tesouro do Estado de São Paulo”. A partir
do percentual de 85%, ações de redução
de gastos serão realizadas.
A proposta da reitoria prevê ainda que,
no mínimo, 40% do número de servidores
ativos sejam docentes; depois do segundo
Programa de Incentivo ao Desligamento
Voluntário (PIDV) esse percentual é de
aproximadamente 30% (6 mil docentes
para 14 mil técnico-administrativos, aproximadamente). Se o número de docentes
for mantido, isso implicará a exoneração
de quase 5 mil técnico-administrativos nos
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zados em defesa das Instituições Estaduais
de Ensino Superior paranaenses, contra
o desmonte e sucateamento das Iees e
contra a precarização das condições de
trabalho. No final de março, o governador Beto Richa (PSDB) enviou ofícios às
reitorias das sete universidades estaduais,
nos quais anunciava cortes na oferta de
vagas de professores substitutos para o
ano letivo de 2017.
A forte reação da comunidade acadêmica contrária aos cortes, que, em
média, representavam 50% das vagas
de substitutos nas universidades, fez o
governo recuar e liberar a contratação
de docentes para trabalhar 55 mil horas/
aula. A nova medida, entretanto, apenas
transferiu os cortes para verbas de custeio
e outros investimentos. Além disso, os
docentes lutam também contra a suspensão de progressões e promoções, além
de transformar o pagamento do regime
de Dedicação Exclusiva em gratificação.
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São Paulo

Aduneb SSind

Recentemente, outra instituição
estadual que sofreu um duro ataque
foi a Universidade de São Paulo (USP),
onde a reitoria aprovou, no Conselho
Universitário, um projeto de desmonte,
que prevê demissões de servidores concursados e congelamento de salários.
No dia da votação, docentes, técnico-administrativos e estudantes protestavam
contra o projeto e pediam a saída de Marco
Antônio Zago, reitor da USP.
Denominada “Parâmetros de
Sustentabilidade Econômico-Financeira
da USP”, a proposta estabelece que, além
do orçamento anual, as gestões reitorais
deverão elaborar normas orçamentárias
anuais e quadrienais. Impõe limites aos
gastos totais com pessoal e autoriza a
reitoria a, sempre que esse limite vier a

