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A Privataria Tucana 
e o silêncio da grande mídia

 Ao despedirmo-nos do ano de 2011 é preciso avaliar 
os rumos que os professores empreenderam na defesa da edu-
cação pública, laica, gratuita e socialmente referenciada. Nesse 
sentido, abordar a mobilização em torno da carreira torna-se 
elemento central para compreendermos o que podemos cons-
truir para 2012.
 Após o governo anunciar que não haveria reajuste 
linear e partir para negociações específicas com as diversas 
entidades sindicais representativas dos servidores públicos 
federais, os professores passaram a orientar as negociações 
do ANDES-SN tendo como referência a proposta de carreira 
única de professor federal aprovada no 30º Congresso realiza-
do em Uberlândia. O prazo para a inclusão de nossas reivin-
dicações no orçamento para o ano de 2012 era exíguo, mas 
muitas assembleias foram convocadas, orientando as reuniões 
do Setor das IFES e permitindo a diretoria de nosso sindicato 
avançar nas negociações de acordo com a intensificação da 
mobilização dos professores. 
 A mobilização alcançada em algumas Seções Sindi-
cais permitiu que incluíssemos na pauta o debate em torno de 
uma greve dos docentes, o que provocou constantes recuos 
do governo em sua proposta original. Frente a esses recuos 
e tendo a clareza de que a mobilização docente ainda era 
heterogênea para deliberarmos por uma greve nacional com 
participação da ampla maioria das seções sindicais, o ANDES-
SN assinou um Termo de Acordo com o Governo que previa 
não apenas a incorporação da GEMAS e da GEDBT, mas o 
estabelecimento de uma Mesa de Negociação cujo esforço era 
de convergir para uma proposta de carreira que contemplasse 
nossos interesses, expectativas e, sobretudo, ao nosso projeto 
de universidade pública. Sem dúvida, o estabelecimento do 
insignificante índice de 4% para março de 2012 provocou forte 
indignação entre os professores, mas o ANDES-SN frisou, com 
toda a veemência, que não estávamos quitando perdas com a 
assinatura do referido Acordo. 
 O segundo semestre de 2011 passou e podemos ava-
liar que a morosidade nas negociações evidencia que existem, 
na verdade, duas propostas de carreira que se antagonizam: a 
do Governo, que aposta na fragmentação, na competitividade 
e no individualismo como marcas centrais das condições de 
trabalho docente e a do ANDES-SN, que se pauta na parida-
de, na isonomia e na solidariedade como formas de se atingir 
o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão na 
universidade pública.
 Significa dizer que os embates permanecerão e que 
para compreendermos e fazermos nossa opção precisare-
mos iniciar 2012 ampliando nossa disposição para o debate 
público e democrático. Teremos que conhecer os parâmetros 
das propostas, precisaremos discutir com nossos colegas seus 
objetivos e consequências e também necessitaremos decidir 
como faremos para nos fazermos participantes desse processo. 
Não poderemos deixar para decidir em cima da hora. Caso isso 
aconteça poderemos ter um cenário como o de 2011. Fortalecer 
nossa capacidade de mobilização e utilizarmos os instrumen-
tos que temos direito para nos fazermos ouvir é condição para 
avançarmos em nossos interesses, expectativas e projetos. 
Intensificar a luta continua sendo o caminho para as conquistas 
que almejamos para a sociedade brasileira. 

A Diretoria

 O deputado Protógenes Queiroz (PCdoB-SP) protocolou, em 21/12, o 
pedido de abertura de CPI para esclarecer as acusações contidas no livro “A Priva-
taria Tucana” do jornalista Amaury Ribeiro Jr. 
 O objetivo é investigar possíveis pagamentos de propinas e lavagem de 
dinheiro durante as privatizações da década de 90, feitas no governo de Fernando 
Henrique Cardoso (PSDB). O trabalho relata o modus operandi de um suposto 
esquema de corrupção montado no governo por ocasião das privatizações. Uma 
reportagem investigativa de 200 páginas de texto, apoiada em mais de 140 páginas 
de fac-símile de documentos comprobatórios, todos oficiais, solicitados por ele 
em juntas comerciais, cartórios, no Ministério Público e na Justiça, autenticados e 
com firma reconhecida.
 O requerimento apresentado tinha 206 assinaturas e vai ser levado à análi-
se pelo presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS). Por conta do recesso parla-
mentar a CPI poderá sair mesmo para o início de 2012 e analistas desconfiam da 
repetição do efeito CPI do Banestado, que, por conta da gravidade das acusações, 
foi devidamente abafada.
 Muito comentado nas redes sociais,  “Privataria...” despertou na internet 
a discussão sobre o silêncio da grande mídia a respeito do assunto. Enquanto 
muitas acusações de corrupção recebem ampla divulgação na grande imprensa, 
o livro de Araury foi solenemente ignorado. No máximo uma notinha de rodapé, 
nas páginas internas, sem manchete, dizendo que os líderes tucanos consideram o 
trabalho um lixo. 
 Apenas a Recod News, onde o jornalista trabalha, TV aberta a parabóli-
cas, deu repercussão no caso e seus vídeos são encontrados no You Tube. A reper-
cussão foi tanta que os 30 mil primeiros exemplares foram vendidos em poucos 
dias, com a editora tendo que mandar rodar outros 60 mil. 
 A conclusão que se tira não é uma grande novidade: deslocou-se radi-
calmente o poder que a grande mídia tinha de influenciar a sociedade. Não que 
o tenha perdido totalmente, mas a imensa força, capaz de derrubar governos e 
influenciar eleições, não é mais absoluta. Tal mudança já havia sido comentada 
durante entrevista que o Economista João Pedro Stédile deu ao TRAVESSIA, em-
que o líder do MST afirmava a decadência da força da televisão, apenas consulta-
da como fonte de informações para pessoas acima de 50 anos. Abaixo disso, era a 
internet a grande fonte.
 Outro fato clareado na questão é o fim da ilusão de imprensa livre no 
atual sistema que rege a sociedade. Assunto recorrente em nove entre dez dis-
cussões sobre democracia, e fato apontado como característica desta, a imprensa 
livre se mostra cada vez mais uma figura de retórica, esvaziada por fatos como a 
confissão de José Bonifácio Sobrinho, o Boni, de que a Rede Globo havia ajudado 
a campanha de Fernando Collor em 1989, e com o silêncio da grandes redes sobre 
o livro “A Privataria Tucana”. 
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Nao deu na imprensa~

Senado aprova projeto que 
privatiza hospitais univer-
sitários 
 Mesmo sob forte rejei-
ção das entidades representativas 
dos trabalhadores da educação 
e da saúde, que argumentam 
que o Projeto de Lei da Câma-
ra 79/2011 abre espaço para 
a privatização dos Hospitais 
Universitários (HU), o Senado 
aprovou em 23/11, o projeto que 
prevê a criação da Empresa Bra-
sileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh).  
 A oposição votou con-
tra o projeto, que teve 48 votos 
sim e 18 não. O PLC 79/2011 
seguiu  para sanção no Palácio 
do Planalto.
 Apesar de o texto pre-
ver genericamente que a Ebserh 
deverá respeitar o princípio da 
autonomia universitária ao admi-
nistrar os hospitais universitários 
(HU) federais, a empresa seguirá 
as normas de direito privado e 
ainda facilitará a terceirização 
da mão de obra nos HU, que 
passarão a ser administrados sob 
a ótica mercadológica e não mais 
educativa, com função social.

Professores manifestaram 
apoio a estudantes da USP 
 A Adusp (Associação 
dos Docentes da Universidade 
de São Paulo), em assembleia 
realizada no dia 09/11, decidiu 
apoiar o ato dos estudantes na 
universidade após a ação de rein-
tegração de posse da reitoria pela 
PM. A proposta de greve entrou 
em pauta, mas foi negada pela 
maioria dos presentes. De acordo 
com a associação, a reunião con-
tou com cerca de 80 professores. 
 Decidiu-se também na 
assembleia pelo encaminhamen-
to de um pedido de revogação do 
convênio da universidade com a 
PM ao conselho gestor da USP, 
além de uma carta ao governador 
do estado, Geraldo Alckmin, 
repudiando a ação da Polícia no 
campus. 
 O professor da Fa-
culdade de Direito Jorge Souto 
Maior, defendeu que o ocorrido 
teria sido “uma demonstração de 
força política”. 
 “O vulto da operação 
não foi só o cumprimento de 
uma ordem liminar. Conseguir 
causar medo, eliminar as possibi-
lidades de diálogo e criminalizar 
o movimento”.

Portaria do Ministério 
das Comunicações é 
criticada por represen-
tantes do setor

 Assinada recente-
mente pelo Ministério das 
Comunicações, a portaria 
462  que estabelece pro-
cedimentos para outorga 
de rádios comunitárias, 
vem sendo contestada por 
representantes do setor. 
Segundo Dioclécio Luz 
da Associação Mundial 
de Rádios Comunitárias 
(Amarc- Brasil) os aspec-
tos técnicos e políticos 
da portaria revelam a 
intenção do governo de 
segregar o segmento.

 O estudo realiza-
do por Dioclécio mostra 
que a realidade das emis-
soras piora. O pesquisa-
dor explica que a norma 
aprofunda pontos ruins da 
Lei 9612, de 1998.  Acom-
panhe matéria completa 
em http://agencianota.
blogspot.com.

Plebiscito sobre os 10% 
do PIB chega a 400 mil 
votos 
 A maior da parte 
da apuração do plebiscito 
do 10% do PIB já para a 
Educação Pública já está 
concluída  e os números 
se aproximam de 400 mil 
votos.
    A reunião do 
Comitê Nacional, em 
17/12 indicou a  a vitória 
da campanha.
    O substitutivo 
que trata do PNE (Plano 
Nacional de Educação) 
ainda não foi votado, o 
que deve se realizar a 
partir do dia 08/02
    As entidades 
estão se esforçando para a 
centralização dos resulta-
dos ainda pendentes, para 
um número real e ainda 
mais expressivo

 Em entrevista ao 
TRAVESSIA, Victória Melo, 
diretora do Sind-UTE, avaliou 
o Plebiscito da campanha “10% 
para Educação Pública, Já” em 
Juiz de Fora de forma positiva.  
 De acordo com ela, 
“conseguimos abranger quase 
todo o setor da educação, in-
cluindo o movimento estudantil 
e boa parte da população pelas 
urnas no calçadão e nas feiras 
livres de Benfica e Avenida 
Brasil. No entanto considero 
que poderíamos ter abrangi-
do muitos outros setores dos 
trabalhadores se os sindicatos 
ligados à CUT tivessem partici-
pado do plebiscito”, afirma.
            A diretora acredita que 
não será simples convencer 
o governo federal a cumprir 
a meta da campanha, com a 
aplicação de 10% do PIB na 
educação, já que “o governo 
federal tem uma decisão políti-
ca de cumprir os contratos das 
dívidas externa e interna, o que 
consome quase a metade do 
orçamento”, explica. 
 Dessa forma, segundo 
Victória, o compromisso do 
governo Dilma é muito maior 
com os banqueiros nacionais 
e internacionais do que com a 
educação pública do país. 
            Para Victória, a am-
pliação de recursos na área da 
educação traria apenas benefí-
cios para a sociedade brasileira. 
“Está política e economica-

mente comprovado que o país 
que prioriza investimento em 
educação se desenvolve mais, 
produz mais riqueza e pode 
oferecer uma maior qualidade 
de vida para a população”, 
defende.

Educação em Minas Gerais
            Questionada se o gover-
no mineiro teria condições de 
pagar o piso salarial nacional, 
reivindicado durante todo ano 
de 2011 pelos professores 
estaduais, Victória destaca que 
Minas Gerais tem a segun-
da maior economia do país, 
portanto seria uma questão de 
prioridade. 
 “O governo mineiro 
tem dinheiro para reconstruir 
o mineirão; para construir 
um centro administrativo que 
custou mais de 1 bilhão de 
reais; para fazer propagandas 
milionárias contra os educado-
res e até para bancar festa para 
cantora famosa. Não dá para 
acreditar que não tenha dinhei-
ro para pagar um mísero piso 
de R$712,00 para o magisté-
rio”, expõe.
            Além da negação do 
pagamento do piso salarial 
nacional, o governo de Minas 
realizou ações na tentativa de 
desmentir o sindicato durante 
a greve que durou mais de cem 
dias. 
 Victória afirma que, 
na contramão do ideal de um 

governo democrático, que 
dialoga e respeita as represen-
tações, o governo mineiro agiu 
de forma autoritária ao caluniar 
os movimentos sociais. Para 
isso, se utilizou da mídia ao 
jogar a opinião pública contra 
as organizações que lutam por 
seus direitos. 
 “Como o governo de 
Minas possui muito dinheiro 
(que é público) para gastar com 
publicidade, ele lança mão da 
estratégia de repetir mentiras 
muitas vezes até que o povo 
acredite. Outra estratégia é a 
de falar meias verdades para 
confundir a opinião pública, 
como quando coloca como piso 
salarial, um valor que na verda-
de é um teto, uma vez que é o 
somatório do salário base mais 
as vantagens que o educador 
adquiriu ao longo de alguns 
anos de trabalho. E ainda afir-
ma que é um valor maior que o 
piso federal que, na realidade, 
ele não paga”, denuncia.
            Victória conclui defen-
dendo que a saída para a mobi-
lização da sociedade brasileira 
em tempos tão difíceis para os 
movimentos sociais seria “a 
organização das categorias de 
trabalhadores em torno não só 
das suas reivindicações espe-
cíficas, mas da reivindicação 
mais ampla para toda a classe 
trabalhadora que é a constru-
ção de outro modelo político e 
econômico”, declara.

Entre a Educação e a dívida

Foto Danniel Goulart

Professora Victória Mello, Sind - UTE, em manifestação conjunta com a APESJF
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 A necessidade de uma 
nova carreira tornou-se um 
consenso entre os docentes das 
instituições Federais de Ensino 
Superior nos últimos anos, já 
que a atual se tornou obsoleta 
e desfigurada por constantes 
modificações implementadas 
pelo governo em sua prática de 
reajustar salários via modifica-
ção nos níveis e progressões. 
 Após ampla discus-
são nas bases e aprovação pela 
unanimidade dos docentes pre-
sentes ao 30º Congresso, entre 
14 e 21 de fevereiro, o ANDES 
- Sindicato Nacional entregou 
a proposta no Ministério da 
Educação em 25 de março, na 
expectativa de que pudesse ser 
aberto um canal de comunica-
ção com o governo.
 No ofício encaminha-

do ao ministro, os docentes es-
clareceram que o plano proposto 
pelo Sindicato Nacional tem por 
base a atualização e a correção 
das distorções do Plano Único 
de Classificação e Retribuição 
de Cargos e Empregos –PUCR-
CE, conquistado pelos docentes 
em 1987, “unificando o cargo de 
professor federal sem dispersar 
em fragmentações inconsistentes 
com a prática universitária”.
 Embora o ANDES 
tenha feito várias tentativas 
durante o ano de discutir a 
propota com o governo, o as-
sunto apenas veio ao centro dos 
debates na discussão do acordo 
salarial com o governo federal, 
que propôs a formação de uma 
oficina com representantes dos 
docentes e dos ministérios para 
a discussão da proposta.

            Acompanhe abaixo uma retros-
pectiva da discussão sobre a proposta de 
carreira dos docentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior, que se ini-
ciou com a proposta do 30º Congresso 
do ANDES, passou pelo acordo salarial 
assinado com o governo e pela consti-
tuição da oficina, que se reuniu desde 
então.

InformAPES

Principais diretrizes da proposta do ANDES aprovada no 30º Congresso
A proposta de Carreira construída pelos professores sustenta-se, principalmente, em quatro diretrizes: 

A primeira é a carreira única para todos os professores das instituições de ensino superior, independente do 
nível de ensino a que estejam vinculados.
 
A segunda é o restabelecimento da isonomia por meio de remuneração única, que agrega o diferencial de titu-
lação e de regime de trabalho em uma linha só no contracheque, eliminando todas as gratificações.
 
O projeto restabelece a paridade dos docentes da ativa com os aposentados e pensionistas, ao garantir que 
cada docente dessa parcela da categoria seja reenquadrado no mesmo patamar em que estava quando se deu a 
aposentadoria, garantidos todos os direitos.
 
Por fim, fixa uma estrutura de carreira dividida em 13 níveis, com degraus de 5% na referência salarial, a se-
rem cumpridos a cada dois anos, o que permite que o professor atinja o topo da carreira em 25 anos. O mode-
lo respeita o direito da professora mulher da educação básica de se aposentar após 25 anos de trabalho, como 
prevê a legislação, sem prejuízo de seu desenvolvimento na carreira.
 
O projeto também mantém em 3,1 vezes a diferença salarial entre o início e o topo da carreira, o que significa 
uma margem equilibrada de renda entre os companheiros da base da categoria.

Confira retrospectiva da discussão sobre a nova carreira MEC reconhece direito dos professores ao ressarcimento
 
 O Ministério da Educação, em resposta à consulta da UFJF, determinou 
o pagamento do ressarcimento do Plano de Saúde aos docentes filiados ao Plano 
APESJF/UNIMED. Esta é mais uma vitória dos professores que tiveram seus direi-
tos finalmente reconhecidos depois de dois anos de luta.
             

Confira abaixo, o histórico recente sobre a questão ressarcimento

 

 APESJF realizou plantão para garantir ressarcimento de Pla-
no de Saúde
 Mesmo com o pouco tempo disponibilizado pela UFJF para que fosse 
regularizado o ressarcimento do plano de saúde do professor, a APESJF realizou um 
plantão no fim de semana, em 19/11, para que os documentos necessários fossem 
entregues aos professores dentro do prazo.

 Reajuste do Plano de Saúde
 Os professores da UFJF, reunidos em assembléia no dia 23/11, decidiram 
aprovar o acordo para o reajuste do plano APESJF/UNIMED. As mensalidades dos 
planos com e sem coparticipação terão reajuste de 17,5%. Os valores apurados refe-
rentes à coparticipação, ou seja, a parte paga das consultas, exames e procedimentos 
nessa modalidade terão reajuste de 7,69%, exceto nas consultas em que a coparticipa-
ção final seja de R$18,00 em consultório e R$25,00 em pronto atendimento. 
As novas carteirinhas do Plano de Saúde APESJF/UNIMED estão disponíveis para 
os professores na sede do sindicato.

 Reitoria colocou mais um entrave contra o ressarcimento do 
Plano de Saúde
 Em ofício enviado à APESJF, em 09/12, a Administração da UFJF infor-
mou que a questão do ressarcimento do plano de saúde foi enviada ao Ministério da 
Educação. A reitoria enviou a questão também à procuradoria Geral da Universidade 
que considerou o ressarcimento irregular. O argumento é de que o artigo 26 da Por-
taria Normativa 05/2010, que institui o ressarcimento, especifica que o servidor tem 
esse direito desde que contrate Plano de Saúde particular, o que não seria, na visão 
dos advogados, o caso da contratação do Plano de Saúde APESJF/UNIMED. 
A diretoria da APESJF, desde o momento que iniciou a luta pelo ressarcimento, o fez 
na defesa de um direito legítimo do professor. Todas as medidas tomadas nesta dire-
ção foram orientadas pela assessoria jurídica do sindicato e em comum acordo com a 
assessoria jurídica da UNIMED. A diretoria da APESJF entende que a conclusão da 
Procuradoria da UFJF não procede, pois o plano de saúde do sindicato é particular, 
haja vista que o pagamento é efetuado pelo próprio professor, cabendo à APESJF 
apenas a intermediação do processo.  

A compreensão foi partilhada pelo Ministério que entendeu que os professo-
res tinham direito ao ressarcimento.

 A APESJF estranhou as seguidas tentativas da Administração da UFJF em 
impedir a concessão desse direito a todos os docentes, com a colocação de inúmeros 
obstáculos burocráticos, judiciais e práticos para a regularização da situação. Mais 
uma vez a atitude da administração superior frente a este processo revelou que o im-
pedimento ao ressarcimento configura-se como ação política, que pune, na verdade, 
uma grande parte dos docentes da UFJF.

Nova direção do DCE UFJF pretende reconhecer ANEL como entida-
de nacional
 A Chapa 2, que contou com a participação de 151 estudantes de todas as 
áreas da UFJF, foi eleita para representar os alunos no Diretório Central de Estudan-
tes. As eleições ocorreram durante os dias 23 e 24 de Novembro com urnas distribuí-
das em todas as unidades da instituição. 
 De acordo com o membro da comissão executiva da ANEL-JF e integran-
te da chapa vencedora, Gustavo dos Reis Carvalho, os principais objetivos da nova 
direção são a mobilização da sociedade acadêmica e uma gestão independente e 
autônoma. “Vamos buscar resgatar a autonomia do movimento, com independência 
financeira da reitoria e do governo. Nossa chapa não reconhece a UNE como entida-
de nacional, reconhece a ANEL”, explicou Gustavo. 
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 Logo na primeira 
reunião do GT de Carreira, o se-
cretário de relações do trabalho 
do MP, Duvanier Paiva, criou 
um impasse ao negar a parti-
cipação dos representantes do 
Sinasefe na mesa de discussões, 
mesmo com o Termo de Acordo 
especificando que compõem o 
Grupo de Trabalho, o ANDES-
SN, o Proifes e demais entidades 
representativas. 
 Irredutível, Paiva 
afirmou que não aceitaria a 
presença do Sinasefe enquanto a 
categoria não suspendesse a gre-
ve. O representante do governo 
convocou uma reunião da mesa 
de negociação na data e horário 
da reunião de trabalho do GT 
para reestruturação da carreira 
docente, prevista para o dia 27 
de outubro.
 Diante do cance-
lamento da primeira oficina 
para discutir a reestruturação 
da carreira docente em 13/10, 
os representantes do Setor das 
Instituições Federais de Ensino 
Superior (Ifes) do ANDES-SN 
deliberaram por uma série de 
ações para fortalecer a mobi-
lização da categoria e garantir 
a efetivação das negociações 
conforme previsto no acordo 
emergencial assinado em agosto 
pelo Sindicato Nacional com o 
governo federal. 

 Na segunda tentati-
va de negociações do GT de 
carreira, governo cancelou 
reunião em cima da hora 
 Na segunda tentativa 
de dar início às negociações 
para estruturação da carreira 
docente, no dia 27/10, o gover-
no voltou a adiar a oficina GT. 
O anúncio do cancelamento foi 
feito na abertura da reunião por 
Marcela Tapajós, Secretária Ad-
junta de Relações do Trabalho 
do Ministério do Planejamento 
(MP). Com a justificativa de que 
não seria possível o compareci-
mento do Secretário de Relações 
do Trabalho do MP, Duvanier 
Paiva, que representava o go-
verno em um compromisso em 
São Paulo, Marcela anunciou a 
impossibilidade da realização 
do GT, marcado para a tarde do 
mesmo dia, e remarcou para o 
mês seguinte.
 Depois de duas reuni-
ões canceladas, foi dado início, 
em Novembro, ao processo de 
discussão para a reestruturação 
da carreira docente nas Institui-

ções Federais de Ensino.
Foram apresentadas quatro 
propostas, sendo que a quarta, 
(do Sinasefe) não foi aceita 
oficialmente pelo governo uma 
vez que, segundo o secretário 
de Relações do Trabalho do Mi-
nistério do Planejamento (MP), 
Duvanier Paiva, a participação 
da entidade no processo não 
havia sido confirmada.
 O ANDES-SN foi a 
primeira entidade a apresentar 
sua proposta, que mantém 
conexão com o Plano Único de 
Classificação e Retribuição de 
Cargos e Empregos (PUCRCE).  
 O projeto de carrei-
ra defendido pelo Sindicato 
Nacional preserva a autonomia 
universitária e a indissociabi-
lidade entre pesquisa, ensino 
e extensão, buscando a manu-
tenção do padrão de qualidade. 
O Sindicato Nacional defende 
ainda uma linha só no contra-
cheque, resultante da interseção 
das remunerações por nível, 
regime de trabalho e titulação.
 O governo propôs a 
criação de uma nova classe – Sê-
nior – com quatro níveis, abaixo 
do titular. Dessa forma, o plano 
de carreira docente passaria a 
ter 21 passos – entre início e 
topo. Além disso, projeto apre-
sentando pelos representantes 
dos ministérios do Planejamen-
to e da Educação prevê critérios 
diferenciados para a progressão 
entre níveis e promoção entre 
classes. Para a progressão, por 
exemplo, são três exigências 
concomitantes: cumprimento 
de um número mínimo de horas 
aula na graduação, 18 meses de 
interstício e no mínimo 70% de 
pontuação no processo de ava-
liação, que será regulamentado 
posteriormente.

Análise da postura do governo 
é negativa
 A análise feita na últi-
ma reunião dos representantes 
do Setor das Instituições Fede-
rais de Ensino Superior (Ifes) 
do ANDES-SN, realizada após 
a oficina do grupo de trabalho 
(GT), concluiu que o governo 
federal desconsidera os preceitos 
constitucionais do padrão de 
qualidade na educação e tam-
bém da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão, 
ao insistir na intenção política 
de diferenciar as carreiras do 
Magistério Superior (MS) e do 
Ensino Básico, Técnico e Tecno-

lógico (Ebtt), e ainda fragmentá-
las internamente.
 “A lógica do governo 
opera a partir da visão geral 
de que o desenvolvimento na 
carreira e a remuneração estão 
atrelados ao que considera ser 
um trabalho mais produtivo, 
num sistema de pontuação em 
ciclos de curto prazo”, observa 
Luiz Henrique Schuch, 1º vice-
presidente do ANDES-SN e 
coordenador do Setor das Ifes.
 As propostas apresen-
tadas na oficina realizada em 
11 de novembro evidenciam a 
postura protelatória do Governo 
Federal, cujo projeto remete 
quase na íntegra àquele oficial 
discutido nas negociações de 
2010.

ANDES elaborou quadro com-
parativo
 Em reunião no dia 
24/11, o governo compareceu 
despreparado para a continuida-
de da discussão da reestrutura-
ção da carreira docente, já que 
a proposta era que os relatores 
do GT elaborassem a proposta 
de minuta para o relatório da 
oficina realizada em 11 de No-
vembro.
 Durante a tarde, 
também estava prevista a análise 
das propostas apresentadas para 
identificação das divergências e 
convergências.
 O Sindicato Nacional 
apresentou um quadro siste-
matizado, no qual destacou 38 
pontos de conflito e 6 de pos-
sível consenso entre os planos 
apresentados para a reestrutura-
ção da carreira. 
 O quadro elaborado 
pelo ANDES-SN servirá de base 
para o trabalho do GT.

Reunião definiu calendário 
para negociação da reestrutura-
ção de carreira em 2012
Após a apresentação das pro-
postas e elaboração do quadro 
comparativo, a agenda das 
atividades em torno da reestru-
turação da carreira docente para 
2012 foi definida em Dezem-
bro.  
 Em reunião entre o 
ANDES-SN, governo e demais 
entidades envolvidas, ficou acor-
dado que até o final de Março, 
o processo negocial de rees-
truturação da carreira deverá 
estar concluído, inclusive com a 
definição da tabela remunerató-
ria e impacto financeiro.

Principais diretrizes da proposta do ANDES aprovada no 30º Congresso
A proposta de Carreira construída pelos professores sustenta-se, principalmente, em quatro diretrizes: 

A primeira é a carreira única para todos os professores das instituições de ensino superior, independente do 
nível de ensino a que estejam vinculados.
 
A segunda é o restabelecimento da isonomia por meio de remuneração única, que agrega o diferencial de titu-
lação e de regime de trabalho em uma linha só no contracheque, eliminando todas as gratificações.
 
O projeto restabelece a paridade dos docentes da ativa com os aposentados e pensionistas, ao garantir que 
cada docente dessa parcela da categoria seja reenquadrado no mesmo patamar em que estava quando se deu a 
aposentadoria, garantidos todos os direitos.
 
Por fim, fixa uma estrutura de carreira dividida em 13 níveis, com degraus de 5% na referência salarial, a se-
rem cumpridos a cada dois anos, o que permite que o professor atinja o topo da carreira em 25 anos. O mode-
lo respeita o direito da professora mulher da educação básica de se aposentar após 25 anos de trabalho, como 
prevê a legislação, sem prejuízo de seu desenvolvimento na carreira.
 
O projeto também mantém em 3,1 vezes a diferença salarial entre o início e o topo da carreira, o que significa 
uma margem equilibrada de renda entre os companheiros da base da categoria.

Confira retrospectiva da discussão sobre a nova carreira

Acima, docentes na porta do MPOG no momento de 
entrega da proposta de carreira. Abaixo, profes-
sores se reúnem para discutir impasse na primeira 
reunião da oficina.

Fotos ANDES
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Confira as propostas para a carreira docente

Filie-se ao  seu sindicato
3215 1286

 Dando sequência às 
discussões do Grupo de Tra-
balho para a reestruturação da 
carreira docente, o ANDES-SN 
elaborou um quadro sistemati-
zado, onde destaca 38 pontos 
de conflito entre as propostas 
do sindicato e do governo. Esse 
quadro servirá de base para as 
negociações que foram retoma-
das no dia 8 de Dezembro.
 O sindicato destaca 
que o alongamento da carreira, 
como colocado pelo gover-
no, penalizará a maior parte 
dos docentes, principalmente 
os aposentados. Ao mesmo 
tempo, utilizar como critério 
do início da carreira o ensino 
de graduação, não condiz com 
a indissociabilidade de ensino, 
pesquisa e extensão.
 A proposta do AN-
DES-SN, elaborada junto aos 
Institutos Federais de Educação 
ao longo de vários anos, busca 
unificar a carreira de professor 
federal, com a criação de um 
plano para todo o magistério da 
União. 
 Além disso, unir bo-
nificações ao vencimento, com 
apenas uma linha no contrache-
que dos professores, mantendo 
o regime como extensão do 
Plano Único de Classificação 
e Retribuição de Cargos e 
Empregos (PUCRCE). 
 Para o governo, a 
carreira única para o Magis-
tério Superior e para o Ensino 
Básico Técnico e Tecnológico 
não é possível. Os representan-
tes do Ministério do Planeja-
mento defendem que a carreira 
deve estar de acordo com a 
demanda da sociedade, e não 
seria possível essa organização 
sem valorizar o desempenho no 
desenvolvimento do servidor 
na carreira. 
 De acordo com o sin-
dicato, a proposta de reestrutu-
ração da carreira em um novo 
regime composta apenas pelo 
vencimento básico mais a retri-
buição por titulação, como quer 
o governo, pode significar uma 

armadilha para os docentes, 
retirando vantagens individuais 
como anuênios, qüinqüênios, 
sentenças judiciais, etc.
 O ANDES-SN atenta 
para uma formação continuada 
dos docentes, com um progra-
ma de capacitação permanente 
elaborado em cada unidade 
acadêmica e com previsão 
orçamentária específica, 
defendendo a autonomia das 
IFES.  
 Da mesma forma, 
prevê a exclusão do estágio 
probatório da carreira, já que 
seria uma questão relativa à 
resolução interna de cada insti-
tuto.
 As maiores divergên-
cias da mesa estão na estrutura 
de hierarquização da carreira. A 
proposta do governo visa man-
ter uma estrutura semelhante 
à atual, formada por níveis e 
classes, em que só permite ao 
docente alcançar os níveis mais 
altos da carreira (Associado e 
Sênior) mediante a titulação de 
doutor. 
 Em contrapartida, o 
ANDES-SN defende uma hie-
rarquização composta por 13 
níveis, sem distinção entre eles, 
que possibilitam ao professor 
chegar ao topo independente-
mente de sua titulação.
 Na nova estrutura 
proposta pelo sindicato simpli-
ficaria o desenvolvimento da 
carreira já que fixa o intervalo 
entre os 13 níveis em 24 meses, 
com variação de 5% em cada 
um deles. 
 Diferentemente do 
governo, que defende um inter-
valo de 18 meses para cada um 
dos 21 passos necessários, em 
sua proposta, a variação entre 
esses passos não foi explicita-
da. 
 Confira, ao 
lado,alguns pontos destacados 
no quadro comparativo. O do-
cumento na íntegra com os 38 
tópicos você encontra no site 
da APESJF (www.apesjf.org.
br).

Docentes protocolam proposta de carreira no MPOG
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 “Zero Quarenta” é 
nome do primeiro e recém lan-
çado CD do Professor Carlos 
Fernando Cunha, da Faculdade 
de Educação Física da UFJF. 
Calcado no samba e inspirado 
na ponte Rio de Janeiro/Minas 
Gerais, o trabalho ganhou o 
nome da rodovia que liga Belo 
Horizonte a Juiz de Fora e ao 
Rio de Janeiro, sua terra natal. 
 Segundo ele, o tra-
balho foi composto tendo por 
base a vivência nas montanhas 
de Minas, seja na capital, onde 
estudou, seja  na escola de 
Música Bituca de Barbace-
na, ou em Juiz de Fora onde 
leciona e iniciou sua carreira 
musical. Tudo isso amalgama-
do à tradição das escolas de 
samba cariocas.
 O envolvimento com 
o samba veio desde a infância 
acompanhando seu pai nas 
noites de boemia, cantando 
junto, participando das rodas 
de samba, curtindo a MPB e 
a bossa nova. “Meu pai foi 
muito importante para minha 
entrada no mundo da música. 
Inclusive ele sempre disse que 
a música Wave era dele e que 
o Tom Jobim a roubou” diz 

entre risos. Logo depois, sob 
a influência do renascimento 
do Rock Brasil na década de 
80, passou a ouvir muito esse 
estilo e a curtir também grupos 
como Led Zepellin e artistas 
como Jimmi Hendrix que ain-
da fazem parte da trilha sonora 
de sua vida.
 A  entrada de vez no 
mundo da percussão, já que 
Carlos Fernando é um ótimo 
percussionista, veio com a par-
ticipação ainda nos tempos de 
colégio, no Grupo de Folclore 
e Cultura Popular, que dava 
muita atenção aos instrumen-
tos de percussão. “A partir daí 
comecei a me interessar pelas 
escolas de samba do Rio e 
participar dos ensaios. Mas, 
curiosamente, eu nunca havia 
passado o carnaval na cidade. 
Foi quando em 1994, estava 
em Porto Seguro com meus 
amigos vendo os desfiles pela 
televisão e decidimos desfilar 
no ano seguinte. Desde então 
o fôlego teve que ser redo-
brado já que houve carnavais 
em que, além da escola do 
Coração, a Vila Isabel, Carlos 
chegou a desfilar em outras 
onze agremiações.

Uma rodovia na cena do samba de  Juiz de Fora

 

Foto APESJF

 O CD 040 conta 
com 11 sambas, uma valsa e 
um calango bem mineiro. A 
direção musical ficou a cargo 
do professor da Faculdade de 
Música da UFJF, André Pires, 
ao lado da produção musical 
de Roger Resende, sambista 
renomado da cidade.  
 A vocação para a 
composição e a música teve 
importante contribuição da 
escola livre de música Bituca, 
sediada em Barbacena, onde 
Carlos estudou e se quali-
ficou, e ele faz questão de 
ressaltar a importância do 
coral da UFJF, que moldou 
seu jeito de cantar e ajudou a 
lapidar a potência vocal. 
 Nos planos futuros 
está uma turnê que passe pelo 
caminho da Rodovia que dá 
nome ao trabalho, possivel-
mente começando no Rio de 
Janeiro, passando por Petró-

polis, Juiz de Fora, Barbacena 
e Belo Horizonte. “Estamos 
tentando patrocínio para 
apoiar essa ideia”.
 
Em JF
 A vinda para Juiz 
de Fora se deu com a neces-
sidade de ingressar no meio 
acadêmico para continuar seu 
aperfeiçoamento. 
 A primeira vez que 
veio para Juiz de Fora foi 
para a prova que selecionava 
professores para a faculdade 
de Educação Física. 
 A chegada foi um 
tanto traumática, já que 
alugou um apartamento, 
comprou poucos móveis e 
era inverno. O frio estava 
forte e o tempo fechado. Para 
um carioca da gema foi uma 
semana complicada. “Hoje 
em dia ocorreu uma inversão 
e o calor do Rio é que é difí-

cil. Quando vou para lá é ar 
condicionado ligado direto”. 
Em Juiz de Fora, começou 
logo a se entrosar com o meio 
musical e a tocar percussão 
e cantar nos bares e festas 
sempre no meio do samba. 
 Com o material 
autoral pronto, foi incentivado 
pelos amigos a tentar a Lei de 
Incentivo à Cultura Murilo 
Mendes, que aprovou seu 
projeto e concedeu o financia-
mento.  
 No lançamento do 
trabalho no teatro Pró Música, 
a fábrica ainda não havia en-
tregue os CDs prensados, por 
isso ele teve que fabricar 100 
unidades que já se esgotaram. 
 Neste fim de ano, 
no entanto, o trabalho poderá 
ser encontrado para compra 
nas principais lojas de Juiz de 
Fora e em www.carlosfernan-
docunha.com.br. 

 Carlos Fernando Cunha possui Licenciatura Plena em 
Educação Física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(1993), Mestrado em Educação pela Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (1997), Doutorado em Educação pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (2002) e Pós-Doutorado em Educação pela 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2010). Na área musical, 
possui curso de Canto pela “Bituca - Universidade da Música Popu-
lar (Barbacena - MG)”. 

Carlos Fernando Cunha falando sobre o CD 040

CD apresenta onze sambas, uma valsa e um calango
Foto Danniel Goulart
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 “Educação à distância: o paraíso da picaretagem”. Esse foi o con-
teúdo de uma chamada de capa da revista Caros Amigos, de outubro de 2011, 
para uma reportagem que reflete sobre o tema. Em um espaço como esse do 
Travessia, jornal de nossa Associação, certamente Ensino à Distância é um 
assunto a ser abordado. Com o reforço recente da Caros Amigos, podería-
mos, por exemplo, perguntar se em todas as unidades da UFJF houve e há 
debate a respeito do tema ou se, em determinadas faculdades, docentes abrem 
disciplinas, colocam conteúdo a partir do moodle e outros não o fazem, o 
que pode demonstrar a falta de um debate amplo e de diretrizes – disciplinas 
“abertas” e outras não também pode implicar em cursos diferenciados. Mas 
não desenvolveremos tal discussão nesse momento. 
 O tema também poderia ser a precarização do trabalho e dos cursos 
nas universidades públicas, perceptível a partir do número de pessoas que 
estão dando aula, como “professor bolsista”, substituta ou mesmo TA (algo 
que parece já ter ocorrido na UFJF). Quais esforços estamos fazendo pela 
qualidade de ensino, além da busca por vistosos prédios, quadras e praças? 
 A democracia interna é tema, também, a ser debatido e reivindicado. 
Existem unidades que votam em congregação o final de um curso sem que 
isso esteja na pauta? Existe departamento cujo chefe demora mais de mês 
para chamar uma reunião – definida e solicitada por no mínimo três docen-
tes – e, quando o faz, chama para quase meio de dezembro? Neste começo 
de dezembro, tivemos a felicidade de mais uma vez gritar “Corinthians 
campeão” e, ao mesmo tempo, lamentamos a morte do Dr. Sócrates. É certo 
que isso nos lembrou a democracia corinthiana, a campanha pelas Diretas Já 
e tantas vitórias, que nos colocam ainda mais a refletir o presente.  
 Todos esses temas têm grande importância e devem ser alvo de de-
bate e ação constante. Porém, continuo agora com o convite para refletirmos 
sobre Comunicação e Educação, a partir dos direitos das mulheres lésbicas. 
Pesquiso, debato e reivindico o direito à Comunicação para todas as pessoas, 
em especial às mulheres lésbicas, já que sou mulher e sou lésbica. Vivemos 
hoje no Brasil um momento ímpar para o debate sobre Comunicação, já que 
está em pauta a elaboração de um Marco Regulatório para a área. Entende-
mos a Comunicação – especialmente (mas não só) a massiva – como a praça 
pública da atualidade, daí a necessidade de estarmos nela, de participarmos, 
de termos direito à Comunicação. 
 O debate sobre Marco Regulatório das Comunicações no País ocorre 
pouco depois das primeiras conferências de comunicação e no sentido de 
definir leis – complementares à Constituição – que, por exemplo, proíbam o 
monopólio (do qual com facilidade temos a exclusão de minorias da mídia 
como decorrência) e estabeleçam a regionalização e o respeito à diversidade. 
Em setembro de 2009, tivemos em Juiz de Fora a realização da Primeira 

Conferência Municipal de Comunicação, ação exemplar de debate que reu-
niu a Universidade, a Prefeitura, o movimento social popular e a mídia.  
 Na mesma linha, tivemos conferências estaduais e a Primeira Con-
ferência Nacional de Comunicação, que ocorreu em Brasília, em dezembro 
de 2009. De lá para cá, como está a situação das rádios comunitárias? Como 
está a formação dos conselhos locais, estaduais e nacional de comunicação? 
Quem aparece na TV, é visto e ouvido no rádio e no jornal impresso?
É também neste momento que está em debate no Congresso Nacional a PL 
122, que criminaliza a homofobia. O movimento LGBT (de lésbicas, gays, 
bissexuais e travestis) e pesquisadoras do tema têm posições diferenciadas. 
Isso porque o projeto proposto pela deputada Marta Suplicy sofreu modifi-
cações, a ponto de não proibir ação contra gays e lésbicas a partir de igrejas. 
Podemos nos perguntar quantas igrejas têm TVs e rádios e quantos grupos 
de lésbicas ou lésbicos-feministas os têm? Pessoalmente, desconheço canais 
de TVs ou de rádios que sejam de grupos de mulheres lésbicas. 
 Soma-se a tal situação uma outra, ocorrida neste longo ano de 2011: 
a suspensão do kit anti-homofobia nas escolas, pela presidenta Dilma Rous-
seff. Elaborado por pesquisadoras e educadoras, o kit, que já era parcial-
mente usado em escolas, seria feito e distribuído em massa para a educação 
de adolescentes, em prol da igualdade e respeito à diversidade, mas foi 
cortado pela Presidência. 
 Aí temos ataques de skinheads na Paulista a homossexuais, que 
morrem (esses são os crimes noticiados e quantos não o são... e a lesbofobia 
diária... – a dor da gente não sai no jornal, como diria o Chico, assim como 
não sai a alegria, por vezes eu completo; bom, eu e minha família só no 
mixbrasil...). Temos candidata à prefeitura, que não mostra a família na TV e 
perde a eleição. E temos pessoas que dizem “ah, agora fazem propaganda da 
homossexualidade na TV, porque, novela sim novela não, tem um person-
agem gay ou lésbica”. Não, minha amiga. Isso é um comecinho do direito à 
Comunicação. Eu quero me identificar, me reconhecer na TV. A propaganda 
existente é heterossexual. Não existe um desenho animado com duas mães 
e uma criança; um filme infantil, uma historinha... e sim existem outras 
inúmeras famílias como a minha, com duas mães e uma linda criança. 
 Portanto, falta espaço para o exercício do direito à Comunicação. 
Faltam aprovação e aplicação de leis contra a lesbofobia. Falta a distribuição 
e o uso do kit-contra a homofobia. É ótimo o Supremo aprovar a união 
estável entre pessoas do mesmo sexo. Mas são especialmente necessárias 
a elaboração e aplicação de políticas públicas de Comunicação e Educação 
contra a lesbofobia. Tais políticas são urgentes para que possamos ver a 
justiça beijando a liberdade, como está em um lindo quadro.

O beijo da liberdade com a justiça
A necessidade de políticas públicas de Comunicação e Educação contra a lesbofobia 

Cláudia Lahni é professora da Facom- UFJF, 
lésbica, feminista, casada com 

Daniela Auad, professora da Faced


