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Editorial Opinião

Expediente

 A greve de 114 dias que a categoria dos professores da 

UFJF e do IF Sudeste MG realizou neste ano de 2012, que ora se 

encerra, foi um marco para o movimento sindical brasileiro, na 

medida em que foi a maior e mais forte greve da história da 

APESJF-SSind e se inseriu no contexto da maior e mais forte greve 

da história do ANDES-SN, a qual paralisou por 120 dias 58 

instituições federais de ensino, dentre Universidades e Institutos e 

Centros Federais de Educação Tecnológica.

 A força e a duração desse movimento foi resultado de uma 

grande mobilização, a qual, por sua vez, se alicerçou na crescente 

indignação dos professores federais frente às políticas do governo 

para a educação federal, que resultaram na precarização e 

intensificação do trabalho docente por todo o país e na queda 

significativa do padrão remuneratório.

 Embora afirmasse, no acordo assinado em agosto de 2011, 

que iria discutir com o ANDES-SN a reestruturação de nossas 

carreiras, tendo o mês de março, depois maio, como horizonte 

temporal para a conclusão desse processo, o que assistimos foi um 

verdadeiro embuste, cuja resposta do movimento foi a deflagração 

da greve e a exigência de abertura imediata e efetiva de 

negociações em torno das carreiras docentes e das condições de 

trabalho.

 Foram dias muito duros e de muito trabalho, que a 

participação de vários professores e professoras no nosso CLG 

ajudou a atenuar. Além disso, a participação dos professores e 

professoras em nossos atos públicos, nossas Assembleias Gerais de 

greve, nos ajudando com análises, reflexões e críticas, qualificaram 

significativamente o debate e fizeram com que a democracia e a 

autonomia - princípios tão caros ao nosso sindicato - norteassem a 

condução da greve. 

 Foi nesse contexto que se gestou e consolidou a chapa 

“Movimento Docente, Compromisso Político e Social”, para 

concorrer à diretoria da APESJF-SSind para o biênio 2012-2014. 

Eleita ainda durante a greve e empossada no dia 17 de setembro, a 

atual diretoria, ao mesmo tempo em que pretendeu dar 

representatividade a todos os segmentos que compõem a categoria 

docente no âmbito da APESJF-SSind, mesclou níveis diferentes de 

experiência de militância, com o intuito de promover a necessária 

formação de novos quadros, para manter e renovar o movimento 

docente.

 Além disso, os militantes que a compõem entendem que 

seu compromisso político se estende para além das lutas 

específicas da categoria docente, tais como a luta pela carreira e 

salário, pelas condições de trabalho, paridade entre ativos e 

aposentados e pela previdência social solidária, elementos 

fundamentais de uma educação pública gratuita e de qualidade.

 Temos consciência de que a categoria docente tem um 

papel central na luta pelo reconhecimento e efetivação dos outros 

direitos sociais para todos os brasileiros. Por isso, junto ao Andes-

SN, vamos reforçar nossos vínculos com as lutas que os 

representem e que constituem, fundamentalmente, a luta por uma 

nova forma de organizar a produção e a sociedade, na qual o 

homem, com todas as suas necessidades e potencialidades, esteja 

sempre em primeiro lugar.

A diretoria.

A cartilha neoliberal, 

como febre contagiosa, tem domi-

nado a agenda econômica atual 

como saída única, caminho sem 

volta. Por essa cartilha, entende-

se o mercado como fomentador 

do desenvolvimento da socieda-

de. Ocorre a defesa absoluta de 

sua liberdade e uma restrição à 

intervenção estatal sobre a econo-

mia. Esse é o discurso que tem 

sido colocado em prática desde a 

subida de Fernando Collor à Pre-

sidência da República. 

As Fundações de Apoio e 

a Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares (EBSERH) trazem 

em seu DNA a lógica do mercado. 

A EBSERH impõe aos Hospitais 

Universitários (HU) regras de 

mercado. A gestão não se dará em 

função do interesse público, que 

conjuga ensino, pesquisa e exten-

são ao atendimento da população 

com qualidade, mas sim com 

critérios empresariais, com ata-

ques à autonomia universitária e 

precarização das condições de 

trabalho.

O Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) aprovou duas 

moções de repúdio à EBSERH. O 

CNS considera a precarização via 

terceirização um “mal para o ser-

viço público”, além de criticar o 

Ministério do Trabalho por ter se 

desobrigado de suas “funções 

públicas de planejamento, orça-

mentação e avaliação”.

EBSERH e a terceirização das 
atividades fim do Estado
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Compromisso político e social renovado

A faceta da precarização 

está exposta no projeto quando este 

determina que os funcionários da 

EBSERH sejam contratados pela 

CLT. Diferente do acórdão do Tri-

bunal de Contas da União de 2006, 

que determina a substituição do 

pessoal terceirizado dos HU por 

servidores contratados pelo Regime 

Jurídico Único. 

Por aceitar que Planos de 

Saúde paguem pelo atendimento de 

seus  a s soc i ados  nos  HU,  a 

EBSERH também abre portas para 

uma possível discriminação entre 

aquele que é atendido e exerce seu 

direito à saúde pública e aquele que 

paga pelo atendimento, ajudando a 

empresa a se manter.

Para pressionar as universi-

dades a aderirem à EBSERH, o 

governo tem retido verbas. O défi-

cit, por exemplo, no HU/UFJF hoje 

está por volta de R$ 9 milhões. Do 

mesmo modo que o REUNI foi 

implantado nas IFE de maneira 

atropelada, sem debates entre a 

comunidade universitária, a adesão 

à EBSERH pode se configurar 

como algo feito às pressas, sem que 

todos entendam suas reais conse-

quências para a sociedade, para os 

trabalhadores e, sobretudo, para a 

saúde e a educação, setores que 

deveriam primar por um direciona-

mento público, visando o bem 

comum, mas que são vítimas da 

terceirização de atividades fim do 

Estado.
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Greve 2012

O Comando Local de Greve 

(CLG) produziu uma análise, dispo-

nível no site greve.apesjf.org.br, 

sobre a maior greve docente da his-

tória. Deflagrada no dia 17 de maio, 

a greve foi uma reação ao descum-

primento do acordo assinado em 

2011. 

O CLG, em seu texto, recu-

pera o esforço do ANDES-SN, ainda 

em 2010, na construção de um pro-

jeto de lei sobre a carreira com a 

participação da base. 

O sindicato abriu várias 

frentes de luta para provocar o início 

do diálogo sobre o tema. A indife-

rença já caracterizava a postura do 

governo e indicava o que estaria por 

vir.

Em mais de 100 dias de 

greve, o governo impôs duas pro-

postas (a primeira foi “televisiona-

da” antes de ser apresentada na mesa 

de negociação). Ambas foram rejei-

tadas pelas assembleias de todo o 

Brasil. 

A diretoria do ANDES-SN 

apresentou demandas importantes 

que deveriam ser consideradas no 

processo de negociação para a efeti-

va reestruturação da carreira. 

Porém, intransigência e truculência 

se tornaram a marca do governo. Em 

atitude antissindical, o governo 

assinou um simulacro de acordo 

com apenas uma das entidades que 

participavam da negociação.

Agora o projeto de lei, 

resultante da proposta unilateral do 

governo, tramita no Congresso Naci-

onal com problemas que vão desafi-

ar a categoria a permanecer unida 

após a greve.  Na análise, o CLG 

apresenta cinco pontos preocupan-

tes do PL: a quebra da autonomia 

universitária ao delegar ao MEC o 

estabelecimento de diretrizes para a 

progressão vertical na carreira, além 

da possibilidade de ampliação da 

lógica produtivista; o comprometi-

mento da efetividade da Dedicação 

Exclusiva; a ausência do banco de 

Professores Equivalentes dos 

Colégios de Aplicação; o desesti-

mulo a entrada na carreira docen-

te; e a falta de uma estrutura lógica 

na tabela remuneratória. 

Na avaliação do CLG, o 

saldo da greve não foi nulo, apesar 

de distante das reivindicações 

apresentadas.

Sem greve, não haveria 

nenhuma correção salarial frente à 

inflação. Uma parcela da categoria 

deve recuperar perdas inflacioná-

rias após cinco anos de prejuízo, 

embora a recomposição para a 

outra parcela seja insuficiente.

A greve também bloqueou 

a introdução de uma classe na 

carreira (professor sênior) que 

representaria o achatamento sala-

rial e impediu que professores se 

aposentassem antes de atingirem 

os níveis mais elevados da carrei-

ra. As duas carreiras do magistério 

federal (MS e EBTT) foram equi-

paradas depois da pressão do movi-

mento. Além disso, a trava que 

impossibilitava o professor na 

carreira EBTT de progredir para 

nível correspondente à sua titula-

ção foi derrubada.

A análise ainda destaca 

que denúncias sobre a precariza-

ção das condições de trabalho 

devem tirar da gaveta o projeto de 

lei que prevê a criação de vagas 

docentes para as instituições fede-

rais.

O CLG considera a greve 

uma fase de uma luta reivindicató-

ria mais ampla. A suspensão da 

greve não vai desviar o movimen-

to do propósito de alcançar “uma 

carreira coerente e compatível 

com o trabalho docente cuja remu-

neração seja representativa do 

esforço realizado e seja atrativa 

para as futuras gerações”. É uma 

questão de reorganizar para avan-

çar. 

CLG analisa
saldo da greve Greve dos têxteis em Juiz de Fora 

Denúncias no site do Sinserpu

 Os trabalhadores têxte-

is cruzaram os braços durante 

14 dias entre setembro e outu-

bro. O movimento teve a adesão 

de operários nas fábricas Bras-

ling, Rikan, Keeper e CRB 

Malhas. Assédio moral e sexu-

al, péssimas condições de traba-

lho e pisos salariais, “que em 

janeiro ficavam sempre abaixo 

do mínimo”, motivaram a gre-

ve. “Há 25 anos não se via uma 

paralisação têxtil na cidade”, 

afirma Maria de Fátima Lage 

Barra, presidente do Sindicato 

dos Trabalhadores Têxteis de 

Juiz de Fora (Sintex). 

 A categoria comemorou 

a conquista do tíquete de alimen-

tação, uma reivindicação históri-

ca, e o reajuste de 12,5% nos 

pisos salariais. “Agora estamos 

sofrendo retaliações. Desde 

demissões até fábrica que está 

tentando mudar de ramo depois 

da greve”, relata. 

 O acampamento Terra 

Prometida, no município de 

Felisburgo (Vale do Jequi-

tinhonha), foi invadido por 18 

pistoleiros armados, coman-

dados pelo fazendeiro Adriano 

Chafik Luedy, no dia 20 de 

novembro de 2004. Cinco 

trabalhadores foram assas-

sinados, outras 12 pessoas 

ficaram feridas.

 No aniversário de oito 

anos do massacre, o Comitê de 

Justiça para Felisburgo organi-

zou manifestação na Praça Sete, 

em Belo Horizonte. Os militan-

tes reivindicam punição para 

Chafik, indenização para as 

famílias das vítimas e a desapro-

priação da fazenda Nova Alegria 

para fins de Reforma Agrária. 

Uma audiência pública também 

foi realizada na Assembleia 

Legislativa. 

 Como informa a nota do 

MST, o júri popular de Chafik 

está marcado para o dia 17 de 

janeiro de 2013.

Oito anos do massacre de Felisburgo 

 O site do Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipa-

is de Juiz de Fora (Sinserpu) 

publicou uma série de denúnci-

as. O Travessia recomenda a 

leitura dos textos: “Servidores 

trabalham em precárias condi-

ções no Canil Municipal”, 

“Caos domina saúde em Juiz de 

Fora”, “Dicom está abandona-

da”, “Servidor municipal é trata-

do como mendigo”, “SAMU tem 

serviço de excelência, mas PJF 

não efetiva seus concursados” e 

“Agentes de endemias: profissi-

onais sofrem com falta de condi-

ções de trabalho”. O endereço do 

site é sinserpujf.org.br.

 No final de novembro, 

os docentes da Escola de 

Serviço Social da Universidade 

Federal do Estado do Rio de 

Janeiro (Unirio) decidiram 

suspender as atividades por 

falta de condições acadêmicas. 

 A reitoria anunciou o 

cancelamento do contrato dos 

professores temporários na 

metade do segundo semestre de 

2012, sem a garantia de vagas 

para a contratação de professores 

na carreira.

Paralisação na Unirio 



4 Travessia I Dezembro 2012

ANDES-SN

Não por acaso, o debate 

sobre a regulamentação do direito 

de greve do servidor público veio à 

tona no segundo semestre. Em 2012, 

o governo precisou conter longas, e 

legítimas, greves. 

Para isso se valeu de medi-

das repressivas que atropelaram 

qualquer diálogo com os trabalha-

dores e de práticas antissindicais. O 

decreto “fura-greve”, 7.777/12, que 

permitiu a substituição de servido-

res grevistas federais por servidores 

municipais ou estaduais, é emble-

mático. No caso dos docentes, como 

foi exaustivamente denunciado pelo 

ANDES-SN, o governo firmou um 

simulacro de acordo com apenas 

uma das quatro entidades envolvi-

das na negociação. 

A greve é instrumento para 

a cobrança de salários e direitos. Ao 

denunciar o descaso do governo 

com a educação, por exemplo, a 

greve também é momento privilegi-

ado para promover debate com a 

população. 

Na sequência desses even-

tos, não é surpreendente que o direi-

to de greve do servidor público 

comece a ser questionado pelos 

grupos mais conservadores do país. 

Aproveitaram a oportunidade e a 

brecha legal. O artigo 37, inciso VII, 

da Constituição Federal, assegura o 

direito de greve ao servidor civil, 

mas afirma que o direito “será exer-

cido nos termos e limites definidos 

em lei específica”.

Nesse cenário, é preciso 

distinguir dois movimentos. No 

senado, ocorreram manobras para 

que o PLS 710/11, de autoria do 

senaodr Aloysio Nunes (PSDB-SP), 

entrasse em votação. Já o governo 

anunciou a existência de duas minu-

tas de projeto de lei sobre o tema, 

apresentadas pelos ministérios do 

Trabalho e do Planejamento.

Projeto anti-greve

O projeto de Aloysio 

Nunes foi classificado pelo coor-

denador da CSP-Conlutas, Paulo 

Barela, como “praticamente a 

proibição do direito de greve” e 

pelo  1º  vice-pres idente  do 

ANDES-SN, Luiz Henrique 

Schuch, como “retrocesso social”, 

além de “clara atitude de opressão 

de classe, em defesa do capital”.

O texto prevê, por exem-

plo, a existência de percentuais 

mínimos de servidores em ativida-

de sob a pena da declaração de 

ilegalidade da greve. No caso de 

serviços públicos ou atividades 

não-essenciais, grupo no qual os 

docentes se encaixam, o percentu-

al é de 50%. 

O relator do projeto na 

Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania, senador Pedro Tas-

ques (PDT-MS), chegou emitir 

parecer favorável ao PLS 710/11 

nos termos de um substitutivo que 

conseguiu piorar ainda mais a 

situação. Em sua análise, o sena-

dor afirmou que a negociação 

coletiva no serviço público é 

inconstitucional, amparado por 

manifestação recente do Supremo 

Tribunal Federal (STF). 

� O senador Paulo Paim 

(PT-RS) interrompeu o curso 

dessa escalada violenta contra o 

direito de greve ao fazer um reque-

rimento para que o PLS 710/11 

fosse analisado na Comissão de 

Direitos Humanos e Legislação 

Participativa. 

Audiência pública

Paim,  que pres ide  a 

Comissão de Direitos Humanos e 

Legislação Participativa, convo-

cou uma audiência pública sobre o 

tema. 

No dia 3 de setembro, 

várias entidades representativas 

dos servidores públicos federais 

(ANDES-SN, Anfip, Sinasefe, 

Fasubra, Sindilegis, Assibge, 

Asfoc e Sinagências, entre outras) 

compareceram ao Senado para 

discutir o teor do PLS 710/11. O 

secretário de relações do Trabalho 

do Ministério do Trabalho, Mano-

el Messias, também participou.

 Os trabalhadores repudia-

ram o projeto de lei de Aloysio 

Nunes e reforçaram a importância 

de regulamentar uma política 

salarial para o servidor público. 

Isso significa: negociação coleti-

va, fixação de data-base (hoje 

existe uma “data-base ao revés” 

no dia 31 de agosto, prazo para 

inclusões no orçamento do ano 

seguinte) e celebração de acordo 

coletivo. 

Schuch, representante do 

ANDES-SN na audiência, afir-

mou que a regulamentação não é 

necessária. A Constituição garan-

te o direito de greve e a liberdade 

sindical, o que já basta para solu-

cionar a questão.

Paim se posicionou pela 

fundamentação da convenção 

coletiva para o serviço público e 

criticou o oportunismo do PLS 

170/11. Segundo Paim, o assunto 

foi abandonado por 20 anos, e 

depois da realização de uma greve 

legítima com repercussão nacio-

nal, “vem aquele mesmo setor já 

conhecido” tentar aniquilar o 

direito de greve. Paim afirmou que 

pedirá à Aloysio Nunes que retire 

seu projeto de tramitação.

Messias disse que o gover-

no chamará os representantes sindi-

cais para a discussão de um projeto 

de lei que inclua as reivindicações 

dos trabalhadores. Mas antes será 

necessário que o governo produza 

um texto comum, já que existem 

duas minutas propostas por diferen-

tes ministérios.

O que vem por aí?

A edição de setembro do 

InformANDES trouxe algumas 

medidas elaboradas pelo governo, 

que foram antecipadas por Luís 

Inácio Adams, advogado Geral da 

União. Uma delas limita o direito de 

greve de algumas categorias essen-

ciais como os médicos do Sistema 

Único de Saúde. O ANDES-SN 

alerta que as restrições podem se 

estender à educação. 

Centrais defendem 

regulamentação da 151

A brecha na Constituição, 

de acordo com a nota divulgada pela 

Executiva da CSP-Conlutas, antes 

de restringir, tem o objetivo de ilu-

minar a relação entre governo e 

servidor. 

“O Estado brasileiro garan-

tiu o direito à sindicalização e greve 

ao servidor, ascendeu democratica-

mente na relação capital e trabalho, 

mas esqueceu sua obrigação de 

patrão, ou seja, de acordo com a 

Convenção 151 da OIT [Organiza-

ção Internacional do Trabalho], 

negociar e celebrar acordo coletivo 

com seus subordinados”, afirma a 

nota. 

Para a CUT, que se uniu à 

CSP-Conlutas nessa luta, a causa 

das longas greves é exatamente a 

não-obrigatoriedade da negociação 

coletiva no setor público.

Direito de greve 
é ameaçado
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 A p reocupação  da 

APESJF-SSind quanto à segu-

rança no campus foi motivo de 

um pedido de audiência com o 

reitor Henrique Duque. Na reu-

nião, ainda a ser agendada pela 

Administração Superior, o sin-

dicato vai solicitar informações 
Ameaça ao 
direito de greve 
é reação ao 
forte movimento
grevista

Audiência com o reitor sobre 
segurança no campus

Reunião com Margarida Salomão 
para tratar do PL 

GT reativados 

 A APESJF-SSind cum-

pre orientação nacional de dia-

logar com os parlamentares para 

a inclusão de emendas que mini-

mizem os estragos do PL 

4368/12 na carreira. No dia 28 

de novembro, o sindicato se 

reuniu com a professora Marga-

rida Salomão, que assumirá 

mandato na Câmara dos Depu-

tados em janeiro. 

sobre os encaminhamentos rela-

tivos aos episódios ocorridos no 

campus da UFJF, e sobre o funci-

onamento da comissão de even-

tos. 

 A APESJF-SSind pre-

tende realizar amplo debate 

sobre o tema.

 F i l i a d a  à  A P E S J F -

SSind, Margarida se dispôs a 

atuar como interlocutora do 

movimento docente. A professo-

ra afirmou que as mudanças 

propostas pelo ANDES-SN no 

PL não aumentam os gastos do 

governo. Na avaliação de Mar-

garida, o PL, caso permaneça 

intacto, servirá para desestrutu-

rar a carreira.

 A APESJF-SSind re-

ativou os Grupos de Trabalho. A 

participação está aberta à todos 

os docentes interessados. 

 Serão constituídos os 

G T :  C a r r e i r a ,  P o l í t i c a 

Educacional (GTPE), Política e 

Formação Sindical (GTPFS), 

Comunicação e Arte (GTCA), 

Seguridade Social / Assuntos de 

Aposen tador i a  (GTSSA) , 

Ciência e Tecnologia, Etnia, 

Gênero e Classe, Fundações, 

H i s t ó r i a  d o  M o v i m e n t o 

Docente, Política Agrária e Meio 

Ambiente, Verbas.

Margarida recebe documentos sobre o PL

Imagens da greve em Juiz de Fora
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REGISTRO LIVRO A-3 FOLHA 135 - Nº 457 EM 28/11/78 - CARTÓRIO LAURA FIGUEIREDO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

JULHO/2012

RECEITAS 71.296,22

FIXAS 62.917,09

 Contr. Dos Sindicalizados 62.917,09

VARIÁVEIS 5.852,80

 Rendimentos Financeiros 3.478,15

 Aluguel 500,00

 Descontos Obtidos 1.855,86

Outras 18,79

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 0,00

Venda Bem Ativo Permamente 0,00

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 2.526,33

 Bar Apes 0,00

 Recuperação de Camisas 768,00

 Recuperação Correios 241,70

 Recuperação Despesas 1.516,63

DESPESAS 78.495,84

RECURSOS HUMANOS 29.630,51

EMPREGADOS COM VÍNCULO 16.596,74

13º Sálario 0,00

Anuênio 1.515,68

Assistencia Medica 427,50

Estagiários 977,00

Contribuição Sindical 0,00

Cursos 0,00

Férias 2.196,45

Gratificação 1.765,00

PAT 1.767,50

Pis s/ folha 125,54

Rescisões 0,00

Salários 7.438,79

Uniformes e Equip.Segurança 0,00

Vale Transporte 383,28

ENCARGOS SOCIAIS 8.464,89

F.G.T.S. 1.033,30

I.N.S.S. 7.431,59

ASSESSORIAS 4.568,88

Contábil 2.053,00

Jurídica 2.515,88

DESPESAS  TRIBUTÁRIAS 485,91

 Impostos e Taxas 485,91

 Iptu 0,00

Multas fiscais 0,00

DESPESAS  FINANCEIRAS 878,58

Bancária 878,58

Juros Passivos 0,00

INFRA-ESTRUTURA DA SEÇÃO SIND. 17.024,32

Alimentação 0,00

Aluguel 0,00

Brindes 0,00

Combustíveis e Lubrificantes 0,00

Condomínio 311,00

Conservação e Reparos 456,74

Confraternização 1.000,00

Despesas Postais 173,30

Depreciações e Amortizações 0,00

Doações 150,00

Estacionamento 10,00

Manutenção de Equipamentos 135,00

Material de Consumo 1.048,00

Material de Escritório 458,82

Material de limpeza 0,00

Outras 1.114,21

Propaganda e Publicidade 4.161,80

Publicação 0,00

Seguro 0,00

Serv Prest. Pessoa Física 0,00

Serv Prest. Pessoa Jurídica 0,00

Suprimentos p/Informática 5.990,78

Telefone/Fax/Internet 1.511,09

Transporte 219,10

Xerox 284,48

COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 0,00

Assinatura de Jornais e Revistas 0,00

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 15.769,78

CONGRESSOS/CONADS/CONEDS 1.543,68

Pacotes Aéreos 0,00

Outras 0,00

Diárias 0,00

Hotel 0,00

Rateio 1.543,68

COMANDO NACIONAL DE GREVE 14.226,10

Diarias 3.800,00

Outras 600,00

Passagens 9.826,10

REUNIAO SETOR/PLENARIAS 0,00

Diárias 0,00

Hotel 0,00

Passagens 0,00

REPASSES 14.706,74

Andes SN 12.583,41

Andes Mobilização 0,00

Andes Solidariedade 503,33

Rateio Andes 0,00

Fundo de Greve 1.620,00

REUNIÃO GT'S 0,00

SETOR DAS FEDERAIS 0,00

Diárias 0,00

Passagens 0,00

0,00

RESULTADO DO MÊS -7.199,62

APES - ASSOC.  PROF. DE ENS. SUPERIOR J.FORA

ANCHIETA  CONTABILIDADE LTDA CRCMG  3033 -02 

Marcelo Wilson do Nascimento -TC CRCMG 61.988

Giovana Lopes Furiati - Contadora CRCMG 075.636/PO

APES - ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE ENSINO SUPERIOR J.FORA

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA UFJF S/N - MARTELOS - CEP 36101-000 - JUIZ DE FORA - MG

TEL./FAX (032)3215-1286 

CNPJ  20.429.536/0001-34 - INSCR.ESTADUAL ISENTO  - CMC 02580-1

REGISTRO LIVRO A-3 FOLHA 135 - Nº 457 EM 28/11/78 - CARTÓRIO LAURA FIGUEIREDO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

AGOSTO/2012

RECEITAS 72.380,21

FIXAS 65.150,42

 Contr. Dos Sindicalizados 65.150,42

VARIÁVEIS 5.978,42

 Rendimentos Financeiros 3.611,66

 Aluguel 500,00

 Descontos Obtidos 1.866,76

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 0,00

Venda Bem Ativo Permamente 0,00

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 1.251,37

Recuperação Correios 14,40

 Recuperação de Camisas 16,00

 Recuperação Baile 1.140,00

 Recuperação Despesas 80,97

DESPESAS 89.594,09

30.953,57

17.809,05

13º Sálario 0,00

 Anuênio 1.515,68

 Assistencia Medica 427,50

 Estagiários 720,00

 Contribuição Sindical 0,00

 Cursos 0,00

 Férias 1.921,90

 Gratificação 1.765,00

 Hora Extra 943,84

 PAT 1.767,50

 Pis s/ folha 129,17

 Rescisões 0,00

 Salários 8.302,78

Uniformes e Equip.Segurança 0,00

Vale Transporte 315,68

8.566,62

F.G.T.S. 1.046,08

I.N.S.S. 7.520,54

ASSESSORIAS 4.577,90

Contábil 2.062,02

Jurídica 2.515,88

DESPESAS  TRIBUTÁRIAS 0,00

Impostos e Taxas 0,00

Iptu 0,00

Multas fiscais 0,00

DESPESAS  FINANCEIRAS 1.083,39

Bancária 1.032,63

Juros Passivos 0,00

Taxas 50,76

INFRA-ESTRUTURA DA SEÇÃO SIND. 17.053,72

Alimentação 0,00

Aluguel 0,00

Brindes 0,00

ENCARGOS SOCIAIS

EMPREGADOS COM VÍNCULO

RECURSOS HUMANOS

Combustíveis e Lubrificantes 0,00

Condomínio 269,00

Conservação e Reparos 30,00

Confraternização 0,00

Despesas Postais 3.563,34

Depreciações e Amortizações 0,00

Doações 0,00

Estacionamento 0,00

 Manutenção de Equipamentos 750,00

Material de Consumo 1.555,00

Material de Escritório 79,40

Material de limpeza 345,85

Outras 892,83

Perdas c/títulos não recebidos 5.758,03

Propaganda e Publicidade 1.904,00

Publicação 0,00

Seguro 0,00

Serv Prest. Pessoa Física 0,00

Serv Prest. Pessoa Jurídica 0,00

Suprimentos p/Informática 0,00

Telefone/Fax/Internet 1.408,95

Transporte 261,80

Xerox 235,52

COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 0,00

Assinatura de Jornais e Revistas 0,00

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 25.339,57

CONGRESSOS/CONADS/CONEDS 0,00

Outras 0,00

Diárias 0,00

Hotel 0,00

COMANDO NACIONAL DE GREVE 18.818,08

Diárias 520,00

Outras 2.800,00

Passagens 15.498,08

ENCONTROS 6.221,49

Diarias 0,00

Hotel 0,00

Passagens 6.221,49

SETOR IFES 300,00

Diarias 0,00

Hotel 0,00

Outras 0,00

Passagens 300,00

REPASSES 15.163,84

Andes SN 1.620,00

Andes Mobilização 0,00

Andes Solidariedade 13.022,93

Rateio Andes 520,91

Fundo de Greve 0,00

REUNIÃO GT'S 0,00

SETOR DAS FEDERAIS 0,00

Diárias 0,00

Passagens 0,00

-17.213,88

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

Marcelo Wilson do Nascimento -TC CRCMG 61.988

Giovana Lopes Furiati - Contadora CRCMG 075.636/PO

RESULTADO DO MÊS

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA UFJF S/N - MARTELOS - CEP 36101-000 - JUIZ DE FORA - MG

TEL./FAX (032)3215-1286 

CNPJ  20.429.536/0001-34 - INSCR.ESTADUAL ISENTO  - CMC 02580-1

REGISTRO LIVRO A-3 FOLHA 135 - Nº 457 EM 28/11/78 - CARTÓRIO LAURA FIGUEIREDO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

JULHO/2012

RECEITAS 71.296,22

FIXAS 62.917,09

 Contr. Dos Sindicalizados 62.917,09

VARIÁVEIS 5.852,80

 Rendimentos Financeiros 3.478,15

 Aluguel 500,00

 Descontos Obtidos 1.855,86

Outras 18,79

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 0,00

Venda Bem Ativo Permamente 0,00

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 2.526,33

 Bar Apes 0,00

 Recuperação de Camisas 768,00

 Recuperação Correios 241,70

 Recuperação Despesas 1.516,63

DESPESAS 78.495,84

RECURSOS HUMANOS 29.630,51

EMPREGADOS COM VÍNCULO 16.596,74

13º Sálario 0,00

Anuênio 1.515,68

Assistencia Medica 427,50

Estagiários 977,00

Contribuição Sindical 0,00

Cursos 0,00

Férias 2.196,45

Gratificação 1.765,00

PAT 1.767,50

Pis s/ folha 125,54

Rescisões 0,00

Salários 7.438,79

Uniformes e Equip.Segurança 0,00

Vale Transporte 383,28

ENCARGOS SOCIAIS 8.464,89

F.G.T.S. 1.033,30

I.N.S.S. 7.431,59

ASSESSORIAS 4.568,88

Contábil 2.053,00

Jurídica 2.515,88

DESPESAS  TRIBUTÁRIAS 485,91

 Impostos e Taxas 485,91

 Iptu 0,00

Multas fiscais 0,00

DESPESAS  FINANCEIRAS 878,58

Bancária 878,58

Juros Passivos 0,00

INFRA-ESTRUTURA DA SEÇÃO SIND. 17.024,32

Alimentação 0,00

Aluguel 0,00

Brindes 0,00

Combustíveis e Lubrificantes 0,00

Condomínio 311,00

Conservação e Reparos 456,74

Confraternização 1.000,00

Despesas Postais 173,30

Depreciações e Amortizações 0,00

Doações 150,00

Estacionamento 10,00

Manutenção de Equipamentos 135,00

Material de Consumo 1.048,00

Material de Escritório 458,82

Material de limpeza 0,00

Outras 1.114,21

Propaganda e Publicidade 4.161,80

Publicação 0,00

Seguro 0,00

Serv Prest. Pessoa Física 0,00

Serv Prest. Pessoa Jurídica 0,00

Suprimentos p/Informática 5.990,78

Telefone/Fax/Internet 1.511,09

Transporte 219,10

Xerox 284,48

COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 0,00

Assinatura de Jornais e Revistas 0,00

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 15.769,78

CONGRESSOS/CONADS/CONEDS 1.543,68

Pacotes Aéreos 0,00

Outras 0,00

Diárias 0,00

Hotel 0,00

Rateio 1.543,68

COMANDO NACIONAL DE GREVE 14.226,10

Diarias 3.800,00

Outras 600,00

Passagens 9.826,10

REUNIAO SETOR/PLENARIAS 0,00

Diárias 0,00

Hotel 0,00

Passagens 0,00

REPASSES 14.706,74

Andes SN 12.583,41

Andes Mobilização 0,00

Andes Solidariedade 503,33

Rateio Andes 0,00

Fundo de Greve 1.620,00

REUNIÃO GT'S 0,00

SETOR DAS FEDERAIS 0,00

Diárias 0,00

Passagens 0,00

0,00

RESULTADO DO MÊS -7.199,62

APES - ASSOC.  PROF. DE ENS. SUPERIOR J.FORA

ANCHIETA  CONTABILIDADE LTDA CRCMG  3033 -02 

Marcelo Wilson do Nascimento -TC CRCMG 61.988

Giovana Lopes Furiati - Contadora CRCMG 075.636/PO

 R e p r e s e n t a n t e s  d a 

APESJF-SSind estiveram no Cam-

pus Juiz de Fora do IF Sudeste 

MG, no dia 7 de novembro, para 

conversar com os docentes sobre o 

recente decreto que pretendeu 

regulamentar os critérios para a 

progressão dentro da carreira 

EBTT. 

 Sem apresentar uma lógi-

ca aceitável, o decreto congelou as 

progressões por titulação, relegan-

do para o PL que deverá substi-

tuí-lo, a concessão desse direito.     

 Aqueles que obtiveram 

conclusão, por exemplo, de mes-

trado até o dia 17 de setembro, 

um dia antes da publicação no 

diário oficial, ainda consegui-

ram a progressão. Entre 18 de 

setembro e a aprovação do proje-

to de lei, ninguém consegue pro-

gredir, embora receba o reajuste 

na RT.

Curtas

  A partir de formulários, 

preenchidos pelos docentes e 

entregues no dia 3 de dezembro, a 

APESJF-SSind vai reunir dados 

sobre as condições de trabalho 

para a atualização da Pauta Local.  

 O texto final será apre-

sentado em assembleia para 

discussão e aprovação, e depois 

encaminhado às administrações 

superiores da UFJF e do IF 

Sudeste MG. 

Justiça A luta por melhores con-

dições de trabalho teve episódio vi-

torioso em 2012. A justiça determi-

nou, em março, que a UFJF pague 

auxílio transporte aos docentes, 

mesmo que o deslocamento se faça 

em veículo próprio e mesmo sem a 

apresentação de comprovante de 

passagem. Em novembro, uma 

decisão judicial estabeleceu o prazo 

de dez dias para o cumprimento da 

sentença.

Pesquisa sobre as condições 
de trabalho é iniciada 

APESJF-SSind debate decreto 
sobre EBTT no IF Sudeste
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Cultura

Entre números, ritmos e notas...
 Desde que operava o seu 

primeiro computador, em 1975, o 

IBM 1130, sem monitor e sem tecla-

do, com incríveis 512 k bites de 

memória auxiliar -  “Um disco enor-

me” -  nos idos de 1980, os cálculos 

e programas nunca saíram de sua 

mesa, seja nas aulas, tabelas, tabula-

ções, cálculos, análises, sistemas 

etc. No entanto, Custódio Gouvêia 

Lopes Mota, professor do Instituto 

de Ciências Exatas da UFJF , tam-

bém dedicou boa parte da sua vida às 

baquetas, pratos, bumbos etc.

 Desde os 14 anos, vendo o 

irmão ensaiar e se aproveitando dos 

intervalos para praticar, Custódio 

convive com a música como bateris-

ta das pioneiras bandas de Rock de 

Juiz de Fora. Há cerca de 3 anos, o 

Vitrô Blues, banda em que atua, 

lançou um CD contendo rocks com 

forte influência dos anos setenta e da 

música feita nas montanhas de 

Minas Gerais. Mas até chegar a este 

ponto da história muita água passou 

debaixo dessa ponte.

 

Nos Bailes da Vida

 Na verdade, o primeiro 

instrumento que ele tocou no palco 

foi a percussão na banda de bailes 

que o Irmão Bráulio, atual compa-

nheiro de banda, tinha nos idos de 

1970, o TNT 4. O pai colaborou 

montando um  verdadeiro estúdio 

dentro de casa, com o devido isola-

mento, coisa inédita em Juiz de Fora 

daquela época e durante um bom 

tempo era a banda que tinha os 

melhores equipamentos da cidade 

até que se cansaram dos bailes e 

partiram para a criação de material 

próprio. No entanto, essa era uma 

atitude corajosa já que os espaços 

para músicos cabeludos tocando 

composições próprias na guitarra 

elétrica era reduzido na cidade. Ao 

lado de bandas como  AT5, Boca da 

Zona, o Guela Seca, que era o nome 

da nova banda, organizava apresen-

tações. “Às vezes ensaiávamos seis 

meses para um único show”. 

Coronel Foguete

 Nesta época criou-se a 

lenda, muito verdadeira por sinal, 

das Terras do Coronel Foguete, de 

onde vem o nome do CD já citado. 

Como não havia muitos espaços 

para se encontrar e trocar expe-

riências musicais, muitos desses 

músicos se reuniam entre 1970  e 

1973 num loteamento entre os 

bairros de Santa Luzia e Alto dos 

Passos levados por Fred Foguete, 

amigo assim conhecido por só 

andar em altas velocidades pela 

cidade. O pai, um coronel refor-

mado, dono das terras, ganhou o 

apelido do filho, ficando também 

conhecido por Coronel Foguete. 

Neste verdadeiro centro hippie, 

muitas composições e bandas se 

formaram.

 Em 1975, Custódio final-

mente entra na UFJF, como esta-

giário, lutando com o supercom-

putador lá do primeiro parágrafo. 

“Fazíamos muita coisa com essa 

máquina. Rodávamos o sistema da 

UFJF, folhas de pagamento etc.” E 

em 1979 se formou em Engenharia 

Civil, ingressando na UFJF, logo 

após, como professor. De cara já 

participou ativamente da greve de 

1980, a primeira das universida-

des debaixo do Regime Militar.

Vitrô 

 Por volta de 1980, ao lado 

do irmão Bráulio e do músico 

Carreira, Custódio montou uma 

banda para tocar todos os sábados 

no Bar Vitrô, na Rua São Mateus, 

em Juiz de Fora. 

 O lugar, montado pelo 

também músico Dutty, ficou 

famoso na década de oitenta com 

grandes noitadas e presenças ilus-

tres de grandes nomes da MPB 

que vinham à cidade se apresentar 

a acabavam a noite no local. 

 Já em 2006, a banda que 

ficou conhecida como Vitrô Blu-

es, foi aprovada na Lei Murilo 

Mendes e pode gravar, para a feli-

cidade da memória cultural de 

Juiz de Fora, um CD com algumas 

das muitas canções compostas na 

época das Terras do Coronel 

Foguete. 

 A capa é de Sérgio Brasil, 

grande artista plástico da cidade e 

o trabalho tem a participação da 

nova geração do rock na cidade, 

como Monique Leitão e Ana Suki-

ta, nos vocais de apoio, Lucas 

Motta, filho de Custódio, nos tecla-

dos, e do pessoal também das anti-

gas: Salim na guitarra e Bré nas 

percussões.

Greve 2012

 Na última greve docente, a 

participação de Custódio foi impor-

tante dentro do Comando Local. Ao 

lado, de Paulo Villela, foi responsá-

vel pela organização dos números e 

tabelas constantes da contrapropos-

ta formatada pela APESJF. Essa 

proposição, aprovada em assemble-

ia em Juiz de Fora, foi a base da 

contraproposta do ANDES-SN 

apresentada ao Governo Federal, 

que, solenemente, a ignorou.

 Custódio conta que o CD 

“Nas Terras do Coronel Foguete” é 

uma verdadeira viagem no tempo, 

desde 1970 até os dias de hoje, recu-

perando composições de grandes 

letristas e compositores como Cle-

ber Gabriel, Eduardo Paconi (Bo-

ca), Ademar Salomão e Cláudio 

Guaçuí, também professor da UFJF. 

 Este baterista politizado é a 

prova que matemática e música, 

números e notas vêm da mesma 

realidade palpável e ao mesmo 

tempo inatingível.

Acima: capa do CD do Vitrô Blues, e ao lado,
o professor Custódio Motta (de braços cruzados, camisa 
branca) em 1980, durante a greve.

À esquerda, 
Custódio 
comandando as 
baquetas
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Docente

Fundos de pensão e a nova etapa de colaboração de classes
José Menezes Gomes, professor da Universidade Federal do Maranhão

 As mudanças surgidas na luta de classes com a expansão da previdência comple-
mentar fechada determinam novas bandeiras e novos aliados das centrais sindicais gover-
nistas. Logo após a aprovação do FUNPRESP a CUT organizou um ato em são paulo contra 
a desindustrialização. O movimento foi convocado em conjunto por entidades sindicais e 
patronais - Força Sindical, Central Única dos Trabalhadores (CUT), Sindicato dos Metalúr-
gicos do Grande ABC, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e Associa-
ção Brasileira de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). O protesto aconteceu no dia seguin-
te ao anúncio pelo governo de medidas para estimular a produção da indústria  no brasil, em 
um pacote estimado em R$ 60 bilhões em renúncia fiscal do governo em 2012 . 
� Ficou bem evidente qual o lado que estas centrais estão. Estas não lutaram contra 
o FUNPRESP e ainda realizaram um ato que exigia mais recursos públicos para incentivar 
as industrias, alegando a defesa dos empregos no setor industrial. Tal iniciativa reforça um 
movimento dito nacionalista que brota em vários setores da indústria e de setores do movi-
mento sindical que tentam encobrir as consequencia do acirramento das contradições 
capitalistas como causa principal deste processo. A desindustrialização não é um fenômeno 
exclusivo do brasil. Ao contrário, trata-se de um fenômeno que atinge as economias indus-
trializadas desde os anos 90, que acabou contribuindo para a expansão financeira. 
� Os conflitos vindos da existência destes fundos de pensão chegam também a 
dimensão interna entre os próprios trabalhadores participantes. Durante a realização de 
reunião anual dos acionistas da Vale um grupo de manifestantes, entre ambientalistas, 
moradores de áreas afetadas por projetos da Vale e sindicalistas, protestou na porta da sede 
da empresa. Segundo os manifestantes a Vale  é acusada de violar os direitos humanos e 
trabalhistas, além de cometer danos ao meio ambiente no Brasil e no exterior. Naquele 
momento, Wayne Fraser, da União dos Trabalhadores do Aço (United Steelworkers – 
USW, na sigla em inglês) que representa milhares de trabalhadores da Vale nas províncias 
canadenses de Ontário, Manitoba e Newfoundland e Labrador, disse “Nós queremos que os 
acionistas compreendam a extensão da violação dos direitos dos trabalhadores cometidos 
pela Vale e como isso afeta a reputação da companhia e as minas em operação”.  
� A descrição deste ato traz fatos novos na luta de classes com o advento dos fun-
dos de pensão. Será que Wayne Fraser não sabe quem são os acionistas da VALEPAR? Ao 
imaginarmos a cena da entrada dos acionistas neste encontro anual vem a primeira vista a 
reunião de vários capitalistas ou de seus representantes  de um lado. Do outro lado, tería-
mos os trabalhadores que buscavam manter seus direitos. Na verdade os principais prota-
gonistas são trabalhadores que estão dos dois lados representando as novas formas da 
aristocracia operária existir. Antes deste ato esta empresa já tinha ganho um prêmio como 
pior empresa do mundo em 2012 por repetidas violações dos direitos humanos, condições 
desumanas de trabalho, pilhagem do patrimônio público e pela exploração cruel da nature-
za. Com cerca de 25 mil votos, a Vale venceu por uma diferença de menos de mil votos a 
Tepco, maior empresa de energia do Japão, responsável pela usinas nucleares de Fukushi-
ma no Japão. Além disso, esta empresa comprou em 2011 uma participação no Consórcio 
Norte Energia, responsável pela usina de Belo Monte, no Pará, que irá produzir gigantescos 
danos ambientais na amazônia.
� Para termos clareza do que está em jogo nesta manifestação temos que saber 
quem são os acionistas majoritários da VALE. O Conselho de Administração da Vale S.A é 
controlado pela Valepar S.A, que detém 53,3% do capital votante da Vale S. A (33,6% do 
capital total). A constituição acionária da Valepar é a seguinte: Litel/Litela (fundos de 
investimentos administrados pela Previ) com 49% das ações, Bradescopar com 17,4%, 
grupo Mistui com 15%, BNDESpar com 9,5%, Elétron (Opportunity) com 0,03%. Se 
considerarmos as ações da Previ - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do 
Brasil, de gestão compartilhada e do BNDES como de alguma influência do governo 
federal, este influencia, por posse ou indicação, cerca de 41% do capital votante (incluindo 
participações externas à Valepar) . Isso mostra que os fundos de pensão se associaram ao 
capital nacional e internacional. 
� Sendo assim, os funcionários da Vale, por meio do seu fundo de pensão Valia, são 
parceiros na gestão da empresa. São eles que, indiretamente, aumentam a jornada de traba-
lho, precarizam relações de trabalho, promovem demissões e arrocho salarial e provocam 
danos ambientais em nome de uma maior retabilidade. Além disso, são co-responsáveis 
pela perseguição política a movimentos como o MST. Um exemplo disso foi o episódio no 
qual o ex - presidente da empresa, Roger Agnelli, chamou o presidente do MST, João Pedro 
Stédile, de bandido, durante entrevista à jornalista Miriam Leitão. Só para lembrar, o 
Agnelli foi um dos participantes do consórcio que subavaliou a Vale em 1995, preparando 
seu edital de privatização como representante do Bradesco. Mesmo os fundos de pensão 
sendo maioria dentro da VALEPAR S.A o escolhido para a presidência foi justamente um 
funcionário do Bradesco. Isto se deve ao fato de que Agnelli, como funcionário do banco, 
estar mais afinado com os objetivos dos fundos pensão.
� Na medida em que os trabalhadores se tornam “parceiros” dos grandes capitalis-
tas, tornam-se, também, exploradores, já que participam do conselho de administração das 

empresas. Além destes fundos ganharem muito com a politica dos juros altos eles ganha-
ram bastante também com o processo de privatização, pois ao se associarem com as 
empreiteiras apoiadas com dinheiro subsidiado do BNDES acabaram donos de parte das 
empresas estatais de telefonia, energia, comunicação, etc e por sua vez de monopólios 
privados com tarifas indexadas pelo IGP-m. Assim, os preços destes serviços foram inde-
xados (corrigidos) não por um índice de inflação qualquer, mas pelo Índice Geral de Preços 
– IGP - M, bem mais elevado que os demais índices. Enquanto isso o poder de compra dos 
salários dos trabalhadores passou a ter perdas tendo em vista que os salários foram desin-
dexados por Lei . 
� A expansão da previdência complementar no serviço publico pode representar 
num primeiro momento a constituição de um volume gigantesco de recursos que somado 
aos fundos de pensão já existentes passarão a ter um peso cada vez maior do PIB brasileiro 
destinados a aplicações em ações, títulos títulos públicos, etc. Tal processo não significa 
apenas a privatização da previdência pública e a redução do volume de contribuição para o 
caixa da previdência pública, mas também a aceleração do processo de privatização dos 
demais serviços já que estes recursos serão aplicados em empresas, especialmente, as que 
possuem monopólios antigamente estatais, beneficiando - se desta condição monopolista, 
somado às tarifas indexadas. 
� Mais grave que estes fatos temos a aproximação cada vez maior entre estes 
fundos e as empreiteiras e bancos na constituição e manutenção de empreendimentos 
privados. A medida que passam a ter cada vez mais ativos em empreendimentos capitalis-
tas passam também e disputar os espaços políticos dentro do Estado, tal como a burguesia 
passou a ocupar no desenvolvimento do capitalismo. Isto tudo acaba também se manifes-
tando dentro do movimento sindical, amplificando as burocracias sindicais. Nesta disputa 
pelo poder político os espaços em centrais sindicais e partidos de esquerda, incorporados a 
ordem burguesa, assumem importância ainda maior. Com a busca de maior de rentabilida-
de, como condição de assegurar a previdência complementar no futuro acabam por estabe-
lecer nas empresas em que participam da gestão princípios que impulsionam ainda mais a 
exploração dos trabalhadores. Esta exploração pode ser diretamente sobre os próprios 
trabalhadores (quando o banco do brasil pratica a terceirização, o aumento da jornada de 
trabalho ou redução de salários). Este processo pode ocorrer de forma indireta, quando o 
PREVI, o fundo de pensão dos funcionários do BB tem participação majoritária na gestão 
da Vale (são trabalhadores explorando outrostrabalhadores). Parte dos rendimentos dos 
fundos de pensão deriva dos recursos, antes destinados a saúde, educação, segurança, 
previdência pública, etc.
� Com o aumento da participação dos recursos destes fundos na economia brasile-
ira aumenta também esta exploração dentro da classe trabalhadora. Todavia, o futuro 
destes fundos depende principalmente da apropriação de mais valia em mãos dos estados 
capitalistas na forma de impostos através do serviço da dívida pública. Cada vez mais parte 
crescente das receitas dos estados capitalistas é destinada aos rendimentos dos banqueiros 
e fundos de pensão. Tal processo implica em mais retaliações para o conjunto da classe 
trabalhadora já que estes sofreram as consequencias da crescente precarização dos servi-
ços públicos.
� Todo o empenho colocado pelo PT para aprovação da reforma da previdência, 
inclusive com a compra de votos de parlamentares, segundo o STF, se deve ao grande 
destaque, dado por este partido, para a expansão dos fundos de pensão como base econô-
mica fundamental para o seu chamado neo desenvolvimentismo, onde estes fundos seriam 
os geradores de poupança  de longo prazo responsável pelo desenvolvimento econômico. 
Com os fundos investindo em ações e em títulos públicos e dependendo das  flutuações do 
mercado financeiro para assegurar as aposentarias complementares teríamos um uma nova 
etapa na colaboração de classe no brasil, onde avançaria a fusão de interesses entre as 
grandes empreiteiras, grandes bancos e estes fundos. Assim, teríamos os representantes 
dos fundos participando da gestão de empresas onde  são acionistas.  O fato da CUT ter 
apoiado a Contra - reforma da previdência e aproposta de previdência complementar para 
os servidores públicos, revela a grande participação que os trabalhadores com fundos de 
pensão tem dentro daquela central e dentro do PT. E o maior dano que isso causa ao conjun-
to da classe trabalhadora é a destruição do público e ascensão do privado. Junto com isso 
vem a constituição de um novo segmento de rentistas formado com recursos dos próprios 
trabalhadores. 
 Aceitar a previdência complementar é aceitar que seu interesse para assegurar 
seu futuro seja o mesmo dos capitalistas. Isso cria um grande conflito, porque o trabalhador 
passa  a ter a expectativa de um futuro melhor que dependerá da destruição dos direitos dos 
trabalhadores de hoje, de seus próprios companheiros. Pela nulidade da reforma da pre-
viência de 2003. Pelo resgate da solidariedade entre gerações e solidariedade entre a classe 
trabalhadora. 
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