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Alerta de mobilização

Governo acena com reajuste zero em 2012
Acordo assinado ano passado está ameaçado, pág 6

Democracia sai fortalecida
do 31º Congresso, págs 4,5 e 6

Foto ANDES-SN

Saúde, um direito de todos e um dever do Estado.
Ressarcimento, um direito de todos e um dever da UFJF, pág. 8
André Pires conta um pouco de sua vida artística e docente, pág. 7
APESJF vai entrar com ação na justiça pelo ressarcimento de saúde, confira como
participar, pág. 4
O paradoxo na morte de Duvanier Paiva, pág. 2
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Opinião

O paradoxo na morte de Duvanier Paiva.
Por Paulo Barela
O ano de 2012 se inicia anunciando desafios já
previstos para os docentes das Instituições Federais de
Ensino. Quem acompanha as opções políticas arquitetas
pelo conjunto de forças que sustentam o Governo Dilma
vem assistindo a preservação de compromissos relativos
aos ajustes econômicos considerados essenciais para enfrentar a crise. Seu significado é de exigir maior eficiência, eficácia e produtividade, sem reconhecer as reivindicações em torno da valorização do trabalho prestado
por aqueles que diariamente buscam garantir os direitos
necessários em favor da melhoria da qualidade de vida de
todos os brasileiros e brasileiras.
Assim sendo, a Campanha Salarial dos SPFs
mantêm, em linhas gerais, reivindicações conhecidas por
parte dos trabalhadores do Serviço Público Federal. Dentre essas reivindicações, podemos destacar a definição
de uma data-base para o reajuste do servidor, a remoção
da legislação que ameaça direitos do servidor e, evidentemente, um índice de reajuste sobre as perdas salariais.
Vale lembrar que os argumentos do governo para não
ceder às nossas reivindicações se alinham ao receituário
da contenção de despesas, já que seus impactos podem
ser negativos para o andamento adequado da estabilidade
do país. Em suma, continuamos pagando a conta.
É preciso ampliar a mobilização desde já, para
que os prejuízos que estamos contraindo não venham a se
confirmar. Caso nossa mobilização não se intensifique, o
Governo Dilma permanecerá omisso em relação à campanha salarial.
Se os desafios da Campanha Salarial de 2012
apontam para a intensificação da mobilização, as negociações quando da assinatura do Termo do Acordo entre
o Governo e o Andes-SN também permanecem em compasso de espera. A Mesa de Negociação sobre Carreira
estabelecida entre o MPOG e os sindicatos não finalizou
seus trabalhos em marco. Portanto, um novo cronograma
terá que ser definido com sua conclusão prevista para o
mais urgente possível.
Isso porque as mudanças que eventualmente
possam ser consensuadas terão que integrar a LDO que o
Governo encaminha para o Congresso até agosto.
Além disso, o índice de 4% definido no Termo
de Acordo ainda não foi viabilizado, como era o esperado para março. Isso significa que precisamos contar
com a participação dos professores na mobilização que
se anuncia para abril, sob pena de não caminharmos nas
propostas da categoria, inclusive aquelas já firmadas com
o Governo. Decerto, as notícias não são animadoras, mas
animam nossa capacidade de luta.

Morreu na manhã do dia 18 de janeiro, o Secretário de Recursos Humanos do Ministério
do Planejamento, Duvanier Paiva, vítima de um ataque cardíaco. Duvanier era um quadro político
do PT de São Paulo e foi um dos principais diretores de entidades sindicais do ramo da saúde, como
o Sindsaúde-SP, por exemplo. Também foi assessor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, ligado à
CUT e membro do governo de Marta Suplicy, na Prefeitura de São Paulo. Atuava como representante do governo nas relações de trabalho com os servidores públicos federais e era o principal negociador das questões trabalhistas com as entidades sindicais do funcionalismo federal. Sua morte poderia
ter sido evitada se ele tivesse sido atendido a tempo no hospital Santa Luzia ou no hospital Santa
Lúcia – ambos negaram o atendimento em virtude de não serem conveniados ao plano de saúde do
secretário. O triste episódio nos remete a uma necessária reflexão sobre os projetos do governo para a
saúde e os serviços públicos em nosso país.
Diferente dos trabalhadores do setor privado, em que a contribuição previdenciária é de
8%, todos os servidores da União contribuem com 11% de seu salário bruto para o Plano de Seguridade Social do Servidor – PSS. Uma parte dessa contribuição é destinada a subsidiar os gastos com
assistência médica e hospitalar. Como o governo não oferece um plano de saúde de administração
própria, retorna parte do valor pago ao PSS em pecúnia nos contracheques, hoje variando entre R$
72,00 – R$ 129,00 por pessoa no grupo familiar. Dessa forma, o servidor deve se virar para garantir
a proteção de sua saúde e a de seus familiares, através de planos de saúde privados. Um dos mais
populares é o GEAP, plano de saúde ao qual Duvanier era conveniado.
Ocorre que no sistema de mercado, que notadamente o governo incentiva, tanto para a
saúde, quanto para a educação, a qualidade do serviço é proporcional ao número de reais que se tira
do bolso para pagar por ele. Duvanier, apesar de ser Secretário de Estado, provavelmente recebia o
mesmo valor de auxílio-saúde que os demais mortais ocupantes de cargos públicos na União. Por
isso, utilizava o GEAP, plano que todos sabem têm uma limitação na rede hospitalar credenciada e
na extensão de seus serviços. Evidentemente, porque o valor dispensado à contratação desse plano de
saúde não permite, pelas regras do mercado, utilizar os hospitais mais qualificados.
Duvanier era o responsável pelas negociações com as entidades do serviço público e nele
se reproduziram as políticas do governo Dilma, hoje, e de Lula, anteriormente, para os servidores públicos federais. E era um duro negociador. Chegou a afirmar em entrevista à imprensa, dias antes de
sua morte, que reconhecia o direito dos servidores em fazer greve, mas que, de antemão, já anunciava
o corte de ponto para todos que viessem a aderir a uma possível greve no serviço público federal.
Também foi o interlocutor implacável do governo que se recusou a receber os grevistas das universidades federais e escolas técnicas e tecnológicas nos 110 dias de duração do movimento ocorrido no
ano passado.
Ao longo da conflituosa relação dos servidores federais e o falecido Secretário, as entidades
sindicais tentaram negociar melhorias salariais e benefícios sociais – dentre eles o aumento do valor
do repasse para assistência à saúde. Duvanier e sua equipe, como de hábito, também “endureceram o
jogo” na negociação desse item e os valores para subsídio à saúde do trabalhador público permaneceram nos níveis rebaixados de sempre.
A ironia, e o paradoxo dessa situação, é que a morte de Duvanier Paiva poderia ter sido
evitada se um dos hospitais (Santa Luzia ou Santa Lúcia) o tivesse atendido, mas não o fizeram. E
por quê? Porque o plano de saúde do Secretário, como de resto de todos servidores da União, não é
conveniado com hospitais desse gabarito. Exagerando esse paradoxo, podemos aludir que Duvanier
morreu porque seu plano de saúde é de baixa qualidade e porque o Governo Dilma paga uma miséria
para seus servidores que, desta forma, não conseguem um atendimento médico e hospitalar de qualidade. Se o valor repassado fosse maior, talvez o Hospital Santa Luzia o tivesse atendido e, quem sabe,
Duvanier ainda pudesse ter sobrevivido ao infarto.
A despeito desse fato, o certo é que o governo de Dilma Rousseff-PT vai seguir com uma
política que mantém os interesses privados na área de saúde e por isso continuaremos a ver atrocidades como as desse triste episódio em que os hospitais colocaram na frente de uma vida seus interesses
econômicos. Defendemos uma saúde pública, de qualidade e gratuita para todos. Fim aos subsídios e
verbas para hospitais, clínicas e laboratórios privados.
Paulo Barela - Membro da Secretaria Executiva Nacional Responsável pelo Trabalho em Funcionalismo Federal Servidor Público da Fundação IBGE

Rubens Luiz Rodrigues - Educação - Presidente
Paulo César de Souza Ignácio – IFET/JF – Vice Presidente
Paulo Roberto de Castro Villela Engenharia – Secretário Geral
Zuleyce Maria Lessa Pacheco Enfermagem – 1ª Secretária
Maria de Fátima G. M. Kalil Patricio C.A. João XXIII – 2ª Secretária
Ana Lívia de Souza Coimbra - Serviço Social – 1ª Tesoureira
Marilene Schelgshorn dos Santos de Sansão - Inativo – 2ª Tesoureira
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Professores da rede pública
paralisaram atividades por três dias
Em março Juiz de
Fora foi palco de diversas
mobilizações de professores da
rede pública que deixaram duzentas escolas paralisadas, com
cerca de 65% dos professores
tendo aderido ao movimento,
segundo o Sindicato Único
dos Trabalhadores da Educação (Sind-UTE). Os docentes
foram às ruas para dar início
a uma greve nacional de três
dias, convocada por sindicatos
de professores da educação
pública básica, que compreende
o ensino infantil ao ensino médio. De acordo com o Sindicato
dos Professores (Sinpro), 92%
dos trabalhadores nacionais
estão paralisados.
A principal reivindicação dos professores é o
pagamento do piso salarial

nacional previsto na Lei Federal 11.738/08. Victória Fátima
de Melo, diretora da subsede
Sind-UTE de Juiz de Fora diz
que a lei, que entrou em vigor
em 2008, é constantemente
descumprida por prefeitos e
governadores, e mostra sua insatisfação com a valorização do
profissional. “A luta pelo piso
é uma luta de décadas, assim
como o plano de carreira. Além
disso, todos sabem que o investimento nas escolas públicas é
fundamental. No entanto, são
três questões pelas quais nós temos que ficar permanentemente
brigando com os governos, já
que insistem em não cumprir”,
critica.
Mesmo com as contínuas reclamações, a Secretaria
de Educação de Juiz de Fora

~ deu na imprensa
Nao

mantém a sua posição e afirma
que os salários da rede municipal estão adequados ao piso
nacional.
A Secretaria de Educação do Estado, maior alvo
das críticas, divulga oficialmente a informação de que paga
salários acima do piso.
Diretor jurídico do
Sinpro JF e presidente da CUT
regional Zona da Mata, Péricles
de Lima lamenta a forma como
o governo trata a situação, “infelizmente para todo o Brasil,
as administrações municipais
e o governos estaduais não
cumprem uma lei que veio
para melhorar a qualidade da
educação pública do país”, e dá
seu recado: “Se quer melhorar
o país, melhore a educação. É
hora de fazer isso”.
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OUTUBRO/2011

SETEMBRO/2011
RECEITAS

69.950,71

RECEITAS

NOVEMBRO/2011
73.301,60

RECEITAS

74.020,18

FIXAS
Contr. Dos Sindicalizados

62.460,80
62.460,80

FIXAS
Contr. Dos Sindicalizados

62.804,25
62.804,25

FIXAS
Contr. Dos Sindicalizados

62.985,37
62.985,37

VARIÁVEIS
Rendimentos Financeiros
Aluguel
Descontos Obtidos

6.766,24
4.398,93
500,00
1.867,31

VARIÁVEIS
Rendimentos Financeiros
Aluguel
Descontos Obtidos

6.663,68
4.337,08
500,00
1.826,60

VARIÁVEIS
Rendimentos Financeiros
Aluguel
Descontos Obtidos

4.771,57
4.271,57
500,00
0,00

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS
Venda Bem Ativo Permamente
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS
Bar Apes
Recuperação de Churrasco
Recuperação Baile
Recuperação Despesas
DESPESAS
RECURSOS HUMANOS
EMPREGADOS COM VÍNCULO
13º Sálario
Anuênio
Assistencia Medica
Contribuição Sindical
Cursos
Férias
Gratificação
PAT
Pis s/ folha
Rescisões
Salários
Uniformes e Equip.Segurança
Vale Transporte
ENCARGOS SOCIAIS
F.G.T.S.
I.N.S.S.

0,00
0,00
723,67
0,00
0,00
580,00
143,67
54.593,66
26.267,76
11.661,05
0,00
1.230,85
25,00
0,00
0,00
0,00
758,36
0,00
133,64
0,00
9.443,00
0,00
70,20
4.259,37
914,61
3.344,76

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS
Venda Bem Ativo Permamente
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS
Bar Apes
Recuperação de Churrasco
Recuperação Baile
Recuperação Despesas
DESPESAS
RECURSOS HUMANOS
EMPREGADOS COM VÍNCULO
13º Sálario
Anuênio
Assistencia Medica
Contribuição Sindical
Cursos
Férias
Gratificação
PAT
Pis s/ folha
Rescisões
Salários
Uniformes e Equip.Segurança
Vale Transporte

0,00
0,00
3.833,67
0,00
0,00
65,00
3.768,67
68.971,19
21.142,97
12.360,32
0,00
905,51
25,00
0,00
0,00
3.595,03
758,36
0,00
0,00
0,00
7.076,42
0,00
0,00

ENCARGOS SOCIAIS
F.G.T.S.
I.N.S.S.

4.467,77
986,89
3.480,88
4.314,88
1.799,00
2.515,88

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS
Venda Bem Ativo Permamente
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS
Recuperação Telefone
Recuperação de Churrasco
Recuperação Baile
Recuperação Despesas
DESPESAS
RECURSOS HUMANOS
EMPREGADOS COM VÍNCULO
13º Sálario
Anuênio
Assistencia Medica
Contribuição Sindical
Cursos
Férias
Gratificação
PAT
Pis s/ folha
Rescisões
Salários
Uniformes e Equip.Segurança
Vale Transporte

0,00
0,00
6.263,24
222,75
74,50
5.809,91
156,08
57.326,12
21.930,58
12.786,52
0,00
1.435,70
25,00
0,00
0,00
123,96
0,00
0,00
123,36
0,00
11.078,50
0,00
0,00

ENCARGOS SOCIAIS
F.G.T.S.
I.N.S.S.

4.829,18
1.262,21
3.566,97

ASSESSORIAS
Contábil
Jurídica

4.314,88
1.799,00
2.515,88

ASSESSORIAS
Contábil
Jurídica

10.347,34
1.799,00
8.548,34

ASSESSORIAS
Contábil
Jurídica

DESPESAS TRIBUTÁRIAS
Impostos e Taxas
Iptu
Multas fiscais

1.379,53
1.379,53
0,00
0,00

DESPESAS TRIBUTÁRIAS
Impostos e Taxas
Iptu
Multas fiscais

0,00
0,00
0,00
0,00

DESPESAS TRIBUTÁRIAS
Impostos e Taxas
Iptu
Multas fiscais

0,00
0,00
0,00
0,00

DESPESAS FINANCEIRAS
Bancária
Juros Passivos
Taxas

851,70
851,70
0,00
0,00

DESPESAS FINANCEIRAS
Bancária
Juros Passivos
Taxas

614,71
614,71
0,00
0,00

DESPESAS FINANCEIRAS
Bancária
Juros Passivos
Taxas

4.914,23
774,24
0,78
4.139,21

INFRA-ESTRUTURA DA SEÇÃO SIND.
Alimentação
Aluguel
Brindes
Combustíveis e Lubrificantes
Condomínio
Conservação e Reparos
Confraternização
Despesas Postais
Depreciações e Amortizações
Doações
Estacionamento
Manutenção de Equipamentos
Material de Consumo
Material de Escritório
Material de limpeza
Outras
Propaganda e Publicidade
Publicação
Seguro
Serv Prest. Pessoa Física
Serv Prest. Pessoa Jurídica
Suprimentos p/Informática
Telefone/Fax/Internet
Transporte
Xerox
COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
Assinatura de Jornais e Revistas
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
CONGRESSOS/CONADS/CONEDS
Pacotes Aéreos
Outras
Diárias
Hotel
Rateio
ENCONTROS
Diarias
Hotel
Passagens
REUNIAO SETOR/PLENARIAS
Diárias
Hotel
Passagens
REPASSES
Andes SN
Andes Mobilização
Andes Solidariedade
Rateio Andes
Fundo de Greve
REUNIÃO GT'S
SETOR DAS FEDERAIS
Diárias
Passagens

6.169,17
1.410,53
0,00
0,00
0,00
280,00
78,60
0,00
0,00
0,00
360,00
0,00
0,00
39,00
638,60
198,40
623,34
282,00
0,00
0,00
0,00
41,61
686,30
1.039,39
491,40
0,00
0,00
0,00
5.229,43
5.229,43
0,00
0,00
5.229,43
0,00
167,00
0,00
167,00
0,00
1.430,40
0,00
1.430,40
0,00
13.237,42
12.481,18
257,00
499,24
0,00
0,00
1.291,65
1.291,65
0,00
1.291,65

INFRA-ESTRUTURA DA SEÇÃO SIND.
Alimentação
Aluguel
Brindes
Combustíveis e Lubrificantes
Condomínio
Conservação e Reparos
Confraternização
Despesas Postais
Depreciações e Amortizações
Doações
Estacionamento
Manutenção de Equipamentos
Material de Consumo
Material de Escritório
Material de limpeza
Outras
Propaganda e Publicidade
Publicação
Seguro
Serv Prest. Pessoa Física
Serv Prest. Pessoa Jurídica
Suprimentos p/Informática
Telefone/Fax/Internet
Transporte
Xerox
COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
Assinatura de Jornais e Revistas

29.713,36
1.331,50
0,00
0,00
0,00
308,00
23,80
4.960,00
304,35
0,00
500,00
0,00
0,00
188,83
1.973,26
220,74
1.083,58
382,00
0,00
0,00
0,00
13.470,30
730,00
1.457,04
1.186,10
1.593,86
0,00
0,00

INFRA-ESTRUTURA DA SEÇÃO SIND.
Alimentação
Aluguel
Brindes
Combustíveis e Lubrificantes
Condomínio
Conservação e Reparos
Confraternização
Despesas Postais
Depreciações e Amortizações
Doações
Estacionamento
Manutenção de Equipamentos
Material de Consumo
Material de Escritório
Material de limpeza
Outras
Propaganda e Publicidade
Publicação
Seguro
Serv Prest. Pessoa Física
Serv Prest. Pessoa Jurídica
Suprimentos p/Informática
Telefone/Fax/Internet
Transporte
Xerox
COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
Assinatura de Jornais e Revistas

10.899,91
4.506,57
0,00
0,00
0,00
278,00
34,60
0,00
767,60
0,00
0,00
0,00
70,00
104,22
32,66
5,00
1.422,36
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.113,90
1.463,05
1.001,95
0,00
624,60
624,60

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
CONGRESSOS/CONADS/CONEDS
Pacotes Aéreos
Outras
Diárias
Hotel
Rateio

270,00
270,00
0,00
0,00
270,00
0,00

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
CONGRESSOS/CONADS/CONEDS
Pacotes Aéreos
Outras
Diárias
Hotel
Rateio

SETOR IFES
Diarias
Hotel
Passagens

870,45
520,00
0,00
350,45

ENCONTROS
Diarias
Hotel
Passagens

200,00
200,00
0,00
0,00

1.430,40
0,00
1.430,40
0,00

SETOR IFES
Diárias
Hotel
Passagens

46,20
0,00
46,20
0,00

REUNIAO SETOR/PLENARIAS
Diárias
Hotel
Passagens
REPASSES
Andes SN
Andes Mobilização
Andes Solidariedade
Rateio Andes
Fundo de Greve
REUNIÃO GT'S
SETOR DAS FEDERAIS
Diárias
Passagens

15.357,05
RESULTADO DO MÊS

13.321,53
12.560,85
258,25
502,43
0,00
0,00
3.038,17
3.038,17
0,00
3.038,17

REPASSES
Andes SN
Andes Mobilização
Andes Solidariedade
Rateio Andes
Fundo de Greve
REUNIÃO GT'S
SETOR DAS FEDERAIS
Diárias
Passagens

4.330,41
RESULTADO DO MÊS
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13.358,45
12.597,07
257,50
503,88
0,00
0,00
5.352,15
5.352,15
0,00
5.352,15

16.694,06
RESULTADO DO MÊS
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

APES - ASSOC. PROF. DE ENS. SUPERIOR J.FORA
ANCHIETA CONTABILIDADE LTDA CRCMG 3033 -02

Marcelo Wilson do Nascimento -TC CRCMG 61.988

Marcelo Wilson do Nascimento -TC CRCMG 61.988

Marcelo Wilson do Nascimento -TC CRCMG 61.988

Giovana Lopes Furiati - Contadora CRCMG 075.636/PO

Giovana Lopes Furiati - Contadora CRCMG 075.636/PO

Giovana Lopes Furiati - Contadora CRCMG 075.636/PO

Congresso aproxima setores e fortalece base
Buscando intensificar a luta por uma educação pública de
qualidade, o ANDES-SN promoveu em Manaus, entre os dias 15
e 20 de Janeiro o seu 31º Congresso Nacional. O tema escolhido,
“Caprichar na Educação, Garantir Direitos dos Trabalhadores para
ter Futuro” foi debatido por 409 participantes de 67 seções sindicais.
Para o secretário-geral do ANDES-SN, o evento foi um
sucesso. “O Congresso atingiu plenamente seus objetivos de estabelecer as políticas e o plano de lutas para 2012, de forma concisa
e sólida. Além disso, cumpriu plenamente a sua pauta no que diz
respeito aos aspectos organizativos e financeiros internos, super
importantes porque nos organizam para uma atuação consistente”,
observou.
A presidente Marina Barbosa destacou a importância de
novas contribuições. “Mantivemos e ampliamos a renovação dos
participantes do Sindicado, que é o fruto de nossa inflexão política
de fortalecer o trabalho de base e das ações que implementamos no
último período”, disse ao encerrar o Congresso.

Educação Pública
Atendendo às reivindicações das categorias que integram o
sindicato, compostas por docentes de ensino público federal e
estadual e do ensino privado, os
delegados aprovaram os planos de
luta relativos a cada setor, reforçando sua organização e tratando
da especificidade de cada instituição.
O plano de lutas aprovado para 2012 prevê ações para
defender a educação pública, os
direitos dos docentes e a atuação
além das Instituições de Ensino
Superior em conjunto com os
demais trabalhadores, aposentados
e jovens.
“Aprovamos medidas
que fortalecem a perspectiva de
ação mais unitária nacionalmente
no âmbito das estaduais. No setor
das federais optamos por intensificar a luta pela nossa proposta de
carreira, solidamente construída
em nossas bases, juntamente com
a campanha salarial unificada dos
Servidores Públicos Federais, já
em curso”, explicou Marina.

Contra o PRONATEC
Além do plano geral de
lutas, os docentes reforçaram o
posicionamento do ANDES-SN
contra a implantação do Pronatec
– Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego, que
prega a utilização de recursos públicos para fortalecer instituições
federais e a luta pela aplicação de
10% do PIB na educação, meta
do Plano Nacional de Educação,
considerado pelo sindicato como
fundamental para o avanço da educação pública e gratuita no Brasil.

Participação Intensa
Ao final do 31º Congresso do ANDES, a presidente
Marina Barbosa elogiou a participação dos docentes e destacou
a importância do espaço aberto
para o debate. “O número de
representantes da base neste
Congresso, o dinamismo das
discussões e as polêmicas demonstraram a vitalidade e a democracia em nossas instâncias
e a base confirma a certeza de
que aqui é seu lugar, e que neste
lugar ela pode propor, discordar,
apresentar propostas alternativas
e que, por meio do debate e do
voto, coletivamente, definiremos os melhores passos para o
Sindicato Nacional”, analisou.
Novo secretário das Relações
de Trabalho repete discurso e
não discute índice
Em reunião em
14/03, os servidores públicos
federais (SPF) apresentaram
ao secretário de Relações do
Trabalho do Ministério do
Planejamento, o índice de
22,8% para a recomposição
salarial emergencial e linear
para o funcionalismo público
federal.
A variação da
inflação, com base no índice
do INPC/IBGE, entre maio
de 2010 e fevereiro de 2012,
somado ao percentual do
Produto Interno Bruto de
2010 e 2011, é o que exigem
do governo para repor a perda
imposta aos servidores nos
últimos dois anos.
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InformAPES
APESJF apontou quebra do regimento da UFJF na criação de
novos cursos no campus avançado
Na última reunião do CONSU, a representação da APESJF votou contra a
criação de novos cursos no campus avançado da UFJF em Governador Valadares por
entender que o processo fere o artigo 39 do regimento da UFJF, que determina que tal
decisão deve passar pelo CONGRAD e pelas unidades da instituição.
A defesa da discussão, da reflexão e do respeito ao regimento da UFJF sempre
foi e sempre será um dos elementos prioritários do sindicato na construção de uma
universidade transparente e democrática.

Cenário nacional indica problemas no cumprimento acordo
ANDES/MPOG
Atrasos no Congresso devem impedir recomposição a partir de março
Reuniões com o governo sobre nova carreira estão paralisadas
Os professores das Instituições Federais de Ensino (IFE) devem ficar atentos
e prontos para a mobilização da categoria frente às dificuldades no quadro nacional,
no que se refere às garantias obtidas no último acordo emergencial assinado com o
governo em agosto de 2011. As oficinas, que deveriam apresentar uma nova proposta
de carreira para o magistério federal em 30 de março, foram canceladas pelo governo
em fevereiro e até o momento não há previsão de retorno. Mesmo o percentual de 4%,
que deveria ser pago em abril, está ameaçado por atrasos no Congresso Nacional. Este
atraso significa poucas chances de pagamento retroativo.

PL apresenta incorreções e tem trâmite complicado
Logo após a publicação do PL 2303, o ANDES identificou discrepâncias entre
os valores dispostos nas tabelas anexas ao acordo e as tabelas do Projeto encaminhado
ao congresso. A questão está sendo acompanhada de perto pelo sindicato, que enviou
carta ao Deputado Ronaldo Nogueira (PTB-RS), Relator do Projeto, denunciando
ainda a inclusão no projeto de um ponto inexistente no acordo que modifica o artigo do
RJU sobre os adicionais de insalubridade e periculosidade.
Assim, levando-se em conta todos os trâmites normais e, ainda que o projeto
tenha sido encaminhado em regime de urgência pelo executivo, a possibilidade do
percentual de 4% ser pago em abril é remota. Neste sentido, a mobilização dos docentes
torna-se de grande importância para pressionar o governo a construir uma alternativa
técnica e política que garanta o quer foi acordado.
Ação imediata de mobilização
Envio de e-mails para o deputado relator do Pl 2203/11 na Comissão do Trabalho, da
Administração e do Serviço Público (Ctasp) e também Ministros da Educação e Planejamento, com cópia para a ANDIFES. Sugestão de texto:
Senhor Deputado,
O Governo assinou acordo emergencial com a categoria docente em agosto de 2011,
cujo resultado desse acordo consta no PL 2203/2011, qual V.S.ª é relator. Diante disso
solicitamos:
1) Imediata aprovação do PL 2203/2011 para que seus efeitos passem a vigorar em
março de 2012;
2) Que o parecer do relator incorpore as tabelas anexas ao Termo de Acordo nº 4/2011
atendendo compromisso do poder Executivo;
3) Que o parecer do relator rejeite a Seção XXIV.
Email: Relator – Deputado: dep.ronaldonogueira@camara.gov.br.Com cópia para a
ANDIFES: andifes@andifes.org.br
Senhor Ministro,
O Governo Federal comprometeu-se formalmente com a categoria docente, em agosto
de 2011, ao assinar o Termo de Acordo 4/11. Autoridades do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Ministério da Educação chancelaram o documento.
Consta desse acordo correção de distorções da carreira docente que deve vigorar a partir de março de 2012. O Governo precisa tomar as providências necessárias para honrar
seu compromisso de forma que a repercussão se aplique imediatamente.
Email: Gabinete do Ministro da Educação: gabineteministro@mec.gov.br
Gabinete do Ministro do Planejamento: ministro@planejamento.gov.br
Com cópia para a ANDIFES: andifes@andifes.org.br

Democracia sai fortal
31º Congresso do AN

Foram seis dias de intensos debates a c
que o Sindicato Nacional deve tomar em 201
so do ANDES-SN, realizado em Manaus ent
niu 327 delegados e 44 observadores de 67 S
de todo o país, mostrando a força de um sind
participativo e fortalecido em suas bases. Co
entrevista com Marina Barbosa, presidenta d
fala dos desafios do próximo ano e da import
Encontro.
Como foi a participação dos professores no
31º Congresso do ANDESSN?
O grande número de
representantes da base neste
Congresso, o dinamismo das
discussões e as polêmicas
demonstraram a vitalidade
e a democracia em nossas
instâncias. A participação
dos docentes foi muito rica e
intensa, o que contribui para
o fortalecimento do Sindicato Nacional e da categoria.
Porque a escolha do
tema “Caprichar na Educação, Garantir Direitos
dos Trabalhadores para ter
Futuro”?
O tema foi escolhido com estes termos em
referência aos bois-bumbás
de Parintins, Caprichoso e
Garantido, que têm forte
significação na simbologia
popular local do Amazonas,
onde aconteceu o congresso,
e também elementos da ação
de luta. O termo caprichar
foi usado no sentido de zelar,
de cuidar da educação, buscando melhores condições de
trabalho, de estudo, de qualidade de ensino como um
todo. Não somente no nível
superior, mas desde a educação básica. Já o termo garantir representa bem a luta dos
trabalhadores pela garantia
de direitos. No nosso caso, o
direito a um salário justo, a
melhores condições de trabalho, à previdência pública, a
livre organização sindical.
Quais foram as
decisões mais relevantes

adotadas nesse congresso?
Nas campanhas
salariais, aprovamos medidas
que fortalecem a perspectiva
de ação mais unitária nacionalmente no âmbito das
estaduais. Para o setor das
particulares propomos passos
que nos permitam analisar
criteriosamente a situação
dos docentes das instituições
particulares e organizar a reação, como também avançar
na discussão sobre a inserção
deste setor no ANDESSN.
No setor das federais optamos por intensificar
a luta pela nossa proposta de
carreira, juntamente com a
Campanha salarial unificada dos Servidores Públicos
Federais.
Além da definição
do Plano de Lutas específico de cada setor, podemos

O tema foi
escolhido com estes
termos em referência
aos bois-bumbás de
Parintins, Caprichoso e Garantido, que
têm forte significação
na simbologia popular local do Amazonas
destacar a deliberação por
fortalecer a luta pela ampliação de recursos para ciência
e tecnologia, assim como
pela democratização da sua
distribuição, contra mecanismos de limpeza étnicosociais e pelo enfrentamento
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lecida do
NDES

cerca dos rumos
12. O 31º Congrestre 15 e 20/01, reuSeções Sindicais
dicato democrático
onfira abaixo, uma
da entidade, que
tância política do
ao interesse do capital nas
questões dos agrotóxicos,
transgênicos, matriz energética e na proposta do Código
Florestal.
Em relação à Educação, vale destacar o posicionamento contrário à transferência do Ensino Superior
para o Ministério de Ciência
e Tecnologia e ao Pronatec,
que favorece a transferência
de recursos públicos para
instituições privadas. 		
Além disso, deliberamos pro mantermo-nos na
luta pela aplicação dos 10%
do PIB na Educação Pública,
já!
Outra deliberação
importante foi intensificar a
participação do ANDES-SN
na CSP-Conlutas, de ampliar
a contribuição à entidade e
de levar ao 1º Congresso da
central a proposta de alteração de nome para Central
Sindical e Popular.
Quais foram os
avanços no sentido do reconhecimento do ANDES-SN
como representante legítimo
dos professores das IES?
Mantivemos e
ampliamos a renovação dos
participantes do Sindicato,
que é fruto de nossa inflexão
política de fortalecer o trabalho de base e das ações que
implementamos no último
período.
Qual a sua avaliação geral sobre o 31º
Congresso?
O Congresso atingiu
plenamente seus objetivos de
estabelecer as políticas e os

Foto ANDES-SN

Fotos ANDES

Presidente do ANDES Marina Barbosa durante o 31º Congresso do ANDES-SN

planos de luta para 2012, de
forma concisa e sólida. 		
As divergências e
debates travados na superação dos desafios apontaram
a maturidade da categoria
e serviu para fortalecer a
relação do Sindicato com a
sua base.
Com relação ao
quadro dos SPFs, é possível
realizar uma negociação
unificada?
A participação do
ANDES-SN no Fórum de
Entidades e na campanha
unificada dos Servidores
Públicos Federais é uma
deliberação do 31º Congresso do ANDES-SN. Neste
momento, em que o governo
se apresenta cada vez mais
intransigente, mantendo a
política de reajuste zero, a
única forma de conseguirmos algum ganho é unir
forças. Até porque, qualquer
reajuste salarial, só será
concedido ao conjunto dos
servidores, conforme prevê a
Constituição Federal, que assegura a revisão geral anual,

sempre na mesma data e sem
distinção de índices a todos
os trabalhadores do serviço
público
Por isso, o ANDESSN, junto com demais
entidades do Fórum dos
Servidores Públicos Federais,
protocolou no dia 15 de fevereiro a pauta de reivindicações da Campanha Salarial
dos SPF 2012.
Já temos também
um calendário de atividades,
com o seminário e a plenária da Cnesf nesse final de
semana: dias 02/03 e 03/03,
ações entre os dias 12/03 e
16/03 com a Jornada Nacional de Lutas nos estados
brasileiros e a uma grande
marcha unificada em Brasília, no dia 28 de março.
Qual a sua perspectiva das negociações com o
governo diante da suspensão
das reuniões?
Foram tantos os
obstáculos, desvios e adiamentos, interpostos pelos
representantes governamentais neste processo

que tornam cada vez mais
remotas as perspectivas de
se alcançar, até 31 de março,
um acordo que torne possível

Foram tantos os
obstáculos... que tornam cada vez mais
remotas as perspectivas de se alcançar,
até 31 de março, um
acordo que torne
possível a implementação do plano de
carreira pretendido
pelos docentes. Caso
isso ocorra, não nos
restará alternativa
a não ser voltar às
ruas...
a implementação do plano
de carreira pretendido pelos
docentes. Caso isso ocorra,
não nos restará alternativa
a não ser voltar às ruas em
defesa da nossa carreira e por

uma Universidade pública e
de qualidade.
Desde o ano passado, as seções sindicais vêm
se organizando e mobilizando a base. Agora, devemos
intensificar essa mobilização
e nos prepararmos para o enfretamento que se aproxima.
Você acredita que
há o risco do governo utilizar o fato ocorrido para não
retomar as negociações?
O calendário de
reuniões previstas para 2012
foi interrompido com o
falecimento do Secretário
de Recursos Humanos do
MP, Duvanier Paiva, representante do governo à mesa
de negociações. Mas, antes
mesmo da morte de Paiva, o
governo já vinha sinalizando
que iria, de todas as formas,
protelar o processo negocial,
com o objetivo evidente de
desmobilizar a categoria.
Agora, a inesperada perda
do secretário está sendo
usada como desculpa para
legitimar a morosidade do
processo.
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Perspectiva de recomposição para 2012 é quase nula
Em mais uma
reunião entre o Fórum das
Entidades Nacionais dos
Servidores Públicos Federais (SPF) e o Ministério do
Planejamento (MP) ficou
claro que as negociações
serão ‘dolorosas’ e que a
perspectiva de recomposição de perdas salariais
ainda para 2012 é quase
nula.
“Acho que há uma
expectativa de construir
essa proposta, mas não com
efeitos para este ano. Mas
com efetividade para 2013
e eventualmente 2014”,
declarou Sérgio Mendonça,
Secretário de Relações do
Trabalho do MP, à imprensa
ao final da reunião.
No encontro realizado no dia 15 de março,
foram discutidos os benefícios sociais dos servidores.
Na avaliação de Josevaldo
Cunha, 1º vice-presidente
da Regional NE 2 do AN-

Foto ANDES-SN

Representantes
dos Servidores
Públicos
Federais em
reunião
com
o Ministério do
Planejamento
em 15/03.
Governo volta a
repetir
discursos
anteriores
e preconiza
reajuste
zero
em 2012

DES-SN e representante do
sindicato na reunião, pouco
se avançou na questão.

“Mais uma vez o
governo recebe as entidades, mas pouco propõe em

termos de avanço efetivo.
E aponta, outra vez, a data de 31 de

agosto como limite para
as negociações”, conta
Cunha.

Poucos avanços até agora

Governo não reconhece perdas

Um novo encontro
foi realizado no dia 22
de março, quando foram
discutidos questões da carreira os projetos de lei em
tramitação no Congresso
e que dizem respeito aos
SPF. “Acordamos na reunião do Fórum das Entidades em dar ênfase ao PL
2203/2011 nessa discussão
com o governo”, disse o
diretor do ANDES-SN.
Após a reunião,
Mendonça conversou com
a imprensa. Em sua avalia-

Para Mendonça,
um dos grandes entraves
às negociações será o
fato da pauta unificada
tratar de questões consideradas estruturais pelo
Planejamento e ainda
apresentar um índice de
recomposição salarial
que o governo não reconhece.
“Há uma diferença na lógica do olhar para
as perdas. O governo tem

ção, ainda não existem
avanços concretos, mas
considera positivo o fato
do Fórum e governo estarem dialogando em torno
da pauta geral dos SPF.
“Avanços mais concretos
ainda não existem, agora, do ponto de vista do
diálogo, eu acho que há
um grande avanço, que é
identificar com as entidades, quais os pontos que
eles estão colocando mais
ênfase”, avaliou o chefe da
SRT/MP.

Todos os documentos
para a filiação no
sindicato em
www.apesjf.org.br
Sérgio Mendonça

um olhar para isso e eu
acho que as entidades
têm outro”, observou.
Segundo ele,
nos cálculos realizados
pelo Planejamento, os
servidores federais não
acumularam perdas. Ao
contrário, todos os SPF
tiveram reajustes acima
da inflação.
“Os estudos que
nós temos de 2003 pra
frente, que é a partir
de quando a gente tem
responsabilidade sobre o
governo, ou seja, os dois
mandatos de Lula mais
o mandato da Presidenta Dilma, mostram que
todas as carreiras tiveram
recomposições acima da
inflação”, disse.
“Isso por que foram concedidos reajustes

e corrigidas distorções”,
complementou Marcela
Tapajós, secretária adjunta da SRT/MP.
Em relação à
retomada das negociações específicas para a
reestruturação da carreira
docente, Mendonça disse
que o MP já realizou uma
reunião com o Ministério
da Educação e que existe
a perspectiva de retomada da agenda de reuniões
ainda este mês, mas não
de conclusão das negociações.
“Nós vamos ter
que repactuar esse prazo.
Nós vamos tentar conversar com as entidades
para jogar para frente, em
função dos acontecimentos que dificultaram o
processo”, comentou.
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Um maestro popular na música erudita
Ele se aposenta no
meio do ano, mas muito pouco
deve mudar na vida de André
Pires, professor da Faculdade de Música da UFJF, já
que a vida “dividida” entre a
docência e a atividade musical
segue. “Pretendo me dedicar
mais à música, mas vou continuar visitando a academia para
orientar meus alunos”, disse.
Os dez anos à frente
do Coral Universitário, duas
candidaturas nas eleições
para Reitor da UFJF, muitas
composições, o empenho na
luta pela criação da Faculdade de Música, e as inúmeras
participações em shows,
deram a André popularidade e
o carinho de Juiz de Fora.
Ele nasceu em uma
família de músicos e ainda na
barriga da sua mãe convivia
freqüentemente com a vibração e o som do acordeom,
instrumento que ela lecionava.
O trabalho começou
cedo em sua vida e já aos
quinze anos dava aulas de
francês.  A escolha pela faculdade de música não se deu de
forma fácil. Segundo ele, o
preconceito era maior e a área
de trabalho bastante reduzida.
Fato que ele admite ainda
desanimar muitos músicos.
“Houve um momento em que

eu fiz a opção pelo curso de
música, depois do segundo ou
terceiro trancamento”, lembra.
Depois de formado
no curso de música da UFRJ,
foi estudar órgão na Alemanha
por meio de uma bolsa da empresa alemã Kraftwerkunion
(KWU), com o objetivo de retornar para tocar em Tiradentes e Mariana, onde a empresa
havia reformado o órgão da
igreja local. No entanto, sua
militância política, a participação na fundação do Partido
dos Trabalhadores e a liderança de greves o colocaram em
conflito com a ditadura militar
e, mesmo tendo sido aprovado
na seleção por critérios exclusivamente musicais, foi vetado
por motivos políticos. O
governo de Minas Gerais não
o contratou para ocupar a vaga
que foi preparado para exercer,
“então a mesma empresa que
me deu a bolsa resolveu me
pagar para tocar o órgão, já
que eles haviam investido
muito nesse projeto”, relata.
Com o fim do projeto, André prestou concurso e
foi aprovado para professor
de Musicalização Básica no
curso de Educação Artística
da UFJF, em 1984. Durante 15
anos, lecionou na faculdade de
Educação Artística, posterior-

Foto arquivo APESJF

André Pires na regência do coral da UFJF, durante inauguração da sede da APESJF

mente de Artes, até que após
duas tentativas frustradas,
em 2009, o curso de Música entrou em vigor após ser
aprovado pela Administração
da Universidade.
André destaca a
importância do Curso para a
música na cidade que acaba
por criar um ciclo de formação
e produção musical atraindo
profissionais e estudantes,
injetando dinamismo na cena
musical de Juiz de Fora, mas
destaca as dificuldades que o
curso vem enfrentando; “É um
curso caro, pois o regime é

tutorial. Eu como professor de
piano, preciso de um instrumento e um aluno para cada
aula, é uma relação professoraluno muito baixa”. Para ele,
é necessária a contratação de
professores específicos para
cada instrumento.
André critica ainda o
REUNI. “ O curso foi aprovado antes do REUNI e este
projeto requer uma relação
professor-aluno muito alta,
que seria impossível para um
curso de música. No meu caso,
tenho dez alunos de piano,
cada um com uma hora de

aula. Além de uma aula em
conjunto, com duas horas de
duração. Também leciono
Canto de Coral, Música de
Conjunto. Já ultrapassei as
doze horas semanais. Essa
é uma realidade minha e de
muitos outros professores.”
Mas destaca que ainda assim
o  curso resiste bem e “está  
produzindo frutos inacreditáveis”.
E a luta continua:
“Estamos propondo a criação
do curso de licenciatura. Para
isso precisamos de mais professores”.

André Pires foi candidato na primeira eleição direta para a reitoria da UFJF
Foto arquivo APESJF

Debate durante o processo eleitoral de 1988, na esquerda André Pires e Carlos Alberto Crivellari

Quando André Pires
tinha apenas quatro anos de
UFJF entrou na disputa à
reitoria como candidato a Vice
Reitor, junto com o professor
Carlos Alberto Crivellari.
“Não passava pela minha cabeça ser candidato a reitor. Eu fui
a uma reuniao preparatória da
campanha em 1988 de apoio à
candidatura do Crivellari. Em
dado momento, dei uma saída,
quando voltei todo mundo
aplaudiu dizendo que eu iria
ser o candidato a vice reitor”.
Com a renuncia do
candidato vencedor André
voltou a se candidatar mantendo o compromisso com o
grupo político a que pertencia.
No entanto, ele não identifica
a política como algo principal
em sua vida. “Isso não quer
dizer que era uma candidatura
descomprometida, muito pelo

contrário, mas não era um
objetivo político, que nunca
fez parte da minha ambição,
tanto que nunca me candidatei
a nada, nem diretor, chefe de
departamento etc.”
O fato é que a música
é a vida de André Pires em
suas diversas facetas, seja
ensinando seja nos palcos da
cidade e do país.
E ele explica esses
diferentes lados. “São duas
situações completamente diferentes. Dando aula de música
estou me relacionando com alguém, conversando e escutando. Já enquanto músico, eu falo
sozinho. Eu entro no palco e a
platéia é passiva ao que estou
fazendo. Na aula você pode
voltar atrás, na performance
você tem que começar a tocar e
chegar até o fim sem interrupções”.
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Saúde, um direito de todos e um dever do Estado.
Ressarcimento, um direito de todos e um dever da UFJF
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Marcos Souza Freitas
Professor da Faculdade de Fisioterapia
Doutor em Saúde Coletiva
Esse texto tem o objetivo de correlacionar algumas características do Sistema
Único de Saúde com a assistência à saúde suplementar dos servidores da UFJF. Para tanto,
são apresentadas breves considerações a respeito da importância da mobilização social na
construção do SUS e sobre a implementação do plano de saúde contratado pela UFJF.
O direito a assistência à saúde só foi garantido para toda a população brasileira com a promulgação da Constituição Federal de 1988. As diversas lutas protagonizadas pela sociedade
civil organizada, sindicatos e especialmente através do Movimento de Reforma Sanitária
Brasileira (iniciado em meados da década de 70), garantiram a criação de um sistema único
de saúde (SUS) baseado nos princípios de universalidade, integralidade e equidade.
Apesar dos avanços incontestáveis observados nos últimos vinte e dois anos de
existência do SUS, que inseriu milhões de brasileiros na rede assistencial de saúde do país,
melhorando vários indicadores de saúde (com destaque para a diminuição da mortalidade
materno-infantil), o SUS constitucional ainda se encontra muito distante do SUS real. Os
baixos investimentos financeiros destinados à saúde, considerando a realidade social que
vivemos, associados aos interesses dos que utilizam a doença como mercadoria para enriquecimento (repletos de representantes nos poderes legislativos e executivos) e às gestões
incompetentes, desonestas e com pouco compromisso público, observadas em todos os
níveis dos poderes constituídos (Federal, Estadual e Municipal), sinalizam para a necessidade de um esforço coletivo que permita avanços mais significativos para a consolidação
do SUS verdadeiramente resolutivo.
Tal quadro tem fortalecido as empresas de saúde que, favorecidas pela fragilidade
do SUS, estão cada vez mais distantes de ocuparem suas prestações de serviços de forma
suplementar, ou seja, atendendo algumas demandas que o SUS não teria condições de
absorver através da rede pública. Assim, propõem diversos planos de saúde (chamados de
“produtos”) com custos diferenciados com a finalidade de aumentarem seus lucros, sem nenhuma preocupação com a discriminação desses “produtos” em relação ao tipo de serviços
ofertados que são estratificados de acordo com o poder de compra de cada família ou indivíduo. Essa lógica perversa se dissemina sem muita resistência uma vez que a sociedade se
torna impotente frente à situação e, de certa forma, refém desses grandes grupos de saúde
(ou de doença?). Ao mesmo tempo em que a luta pela consumação do SUS constitucional
é imprescindível, que garantia pública se tem hoje para a realização de tratamentos de alta
complexidade, com exigência de exames de ponta e de internações que, em vários casos,
são necessárias para a garantia da própria vida?
O dilema de lutar pelo SUS como um direito constitucional e de ter um atendimento de saúde imediato com dignidade, tem sido um dos grandes desafios do nosso sindicato nacional (ANDES-SN) e local (APESJF). Nas duas últimas décadas, juntamente com
o conjunto dos servidores públicos federais, várias pressões foram feitas junto ao Governo
Federal tanto no sentido da qualificação do SUS, quanto na possibilidade da criação de uma
assistência à saúde específica que atendesse as necessidades da categoria.
Após uma série de greves iniciadas em 2005, por diversos segmentos do serviço
público federal, em 2007, o governo instituiu a Portaria Normativa 01/2007 (como um dos
pontos da pauta de negociação) através do Ministério do Planejamento, que regulamentou a
assistência à saúde suplementar do servidor ativo, inativo, seus dependentes e pensionistas,
buscando responder a uma reivindicação antiga dos servidores federais. A Portaria apresentava quatro alternativas para o fornecimento do auxílio aos servidores: 1) Convênio com as
operadoras organizadas no modelo de autogestão; 2) Contrato com operadoras de plano de
assistência à saúde; 3) Serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade; 4) Auxílio de
caráter indenizatório, por meio de ressarcimento, exclusivamente quando não adotado pela
administração pública o contido nos incisos anteriores.
Como o Governo determinou que a implantação dessa assistência fosse feita de
forma gradativa e, também, por conta de um acordo para o término da greve da FASUBRA,
a primeira categoria a ser contemplada no conjunto dos servidores da educação foi a de
Técnicos Administrativos (TAES).
A Administração Superior da UFJF, sem nenhuma consulta aos professores, que
em seguida teriam direito ao benefício, optou por contratar uma operadora de plano de
assistência à saúde (Unimed) para atender aos TAES. Com a autorização do Governo para
a extensão da saúde suplementar para os professores, a reitoria fez um termo aditivo no
contrato já licitado e em curso, para que os professores pudessem ser incluídos. Cabe destacar, que essas decisões em momento algum foram sequer levadas e discutidas no Conselho
Superior.
Os impactos dessas deliberações arbitrárias produziram prejuízos para um grande
número de professores ativos, inativos, seus dependentes e pensionistas, visto que já possuíam planos de saúde (alguns com condições de contrato melhores do que o do convênio
da UFJF com a Unimed, como no caso do plano intermediado pela APESJF com a própria
Unimed) e ficaram com o direito ao ressarcimento negado em decorrência da portaria,
naquele momento, impedir essa ação para os órgãos que fizessem a opção de contratar uma
operadora de saúde.

Durante o ano de 2008, a diretoria da APESJF tentou várias vezes discutir com
a reitoria sobre essa distorção, propondo, inclusive, na época da elaboração do termo
aditivo para a inclusão dos professores no contrato da UFJF/Unimed, a criação de um
“produto” a mais, além dos ofertados até então, que oferecesse os benefícios que o plano
gerenciado pela APESJF possuía, como por exemplo: ressarcimento parcial em caso de
atendimentos realizados por profissionais e hospitais não conveniados com a Unimed; o
dependente não passaria para agregado quando completasse 24 anos, só quando casasse;
os agregados não sofreriam ajustes de mensalidade com o aumento da idade. No entanto,
as barreiras encontradas para o avanço dessa discussão se consolidavam através das
dificuldades de agendamento de reuniões, de pareceres jurídicos confusos e contestáveis,
denotando assim pouca vontade de resolver a situação daqueles que, sem oportunidade de
opinar sobre um recurso público destinado a todos os servidores, foram excluídos de um
direito legítimo.
Através de algumas interpelações dos sindicatos nacionais e locais dos servidores federais junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, acerca da
distorção presente na portaria de 2007, a Secretaria de Recursos Humanos desse ministério publicou a Portaria Normativa n° 5, de 11 de outubro de 2010, que no seu artigo 26
afirma: “O servidor ativo, inativo e o pensionista poderão requerer o auxílio de caráter
indenizatório, realizado mediante ressarcimento, por beneficiário, ainda que o órgão ou
entidade ofereça assistência direta, por convênio de autogestão ou mediante contrato, desde que comprovada a contratação particular de plano de assistência à saúde suplementar
que atenda às exigências contidas no termo de referência básico, anexo desta Portaria”.
Dito de outra forma, a partir dessa data todos os professores ou TEAS que não
participavam do plano UFJF/Unimed, e possuíam contratos com planos reconhecidos
pela a ANS passaram a ter direito ao ressarcimento!
Apesar da portaria acima citada garantir o ressarcimento e da diretoria da
APESJF ter pautado junto à reitoria essa questão desde 2009, a Administração Superior
da UFJF adotou uma série de procedimentos protelatórios (não divulgação da portaria,
consulta jurídica ao MEC, demora absurda para determinar os documentos necessários
para o ressarcimento, cobrança insana de certos documentos a APES...) para o ressarcimento que deveria iniciar em outubro de 2010.
As informações descritas sugerem, inevitavelmente, pelo menos três indagações: Por que tanta resistência para a ampliação desse direito para todos os professores?
O contrato entre a UFJF e a Unimed, por ser institucional, não deveria ser discutido,
com as devidas prestações de contas, nas instâncias representativas da UFJF, em especial
no Conselho Superior? Por que a comissão do plano de saúde da UFJF, instituída pela
reitoria no início do convênio firmado com a Unimed, com um representante da APESJF,
nunca se reuniu?
As divergências políticas manifestadas pela representação docente em relação
à forma que a administração superior vem conduzindo algumas mudanças estruturais
que afetam sobremaneira a vida acadêmica da UFJF, não podem produzir retaliações que
prejudiquem os interesses comuns, de todos os servidores da Universidade. Até porque,
agindo dessa forma, estaríamos ferindo de morte os princípios básicos da democracia
universitária: o respeito à pluralidade, às diferenças e, principalmente, ao direito da autonomia sindical.
Retomando ao título desse texto, as semelhanças em relação ao não cumprimento, em sua plenitude, dos princípios do SUS com a situação da assistência à saúde
suplementar dos servidores da UFJF, são evidentes: 1) falta universalidade: o acesso
aos benefícios instituídos por lei (ou portaria do MPOG) não tem sido para todos; 2) a
integralidade nas ações de saúde está prejudicada: em um dos seus possíveis sentidos,
faltam intervenções mais eficazes para atender as necessidades da população e da nossa
categoria (professores e técnicos), baseadas em diagnósticos transparentes discutidos
com o coletivo; 3) a equidade não está sendo respeitada: pessoas, famílias, comunidades
diferentes, necessitam de atenções, cuidados e equipamentos sociais diferentes para terem
suas necessidades de saúde atendidas. Portanto, os professores que optaram por continuar
em um plano de saúde diferente do firmado entre a UFJF/Unimed, por acharem que seria
melhor para seus familiares, não podem ser tratados como desertores ou desafetos que
não merecem o reconhecimento de seus direitos.
Por fim, é possível pensar que os equívocos políticos são comuns na vida
pública. Rever as atitudes e os impactos gerados por decisões equivocadas é um exercício
necessário que enobrece e fortalece a democracia. Sendo assim, é preciso unir esforços
para romper as barreiras que têm dificultado a consolidação de uma assistência à saúde de
boa qualidade e sustentável (com vida longa) para TODOS OS SERVIDORES da UFJF. 		
Para tanto, se torna imprescindível iniciar esse movimento entendendo que: a
SAÚDE é um direito de todos e um dever do Estado e o RESSARCIMENTO (com pagamento retroativo) é um direito de todos os servidores e um dever da UFJF.

