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“TEM QUE MUDAR O GOVERNO [DILMA]  
PARA ESTANCAR ESSA SANGRIA” (ROMERO JUCÁ)

AADUFU-SS vem a públi-
co manifestar sua preo-
cupação com o agrava-
mento da crise política, 

a ascensão de um governo ilegítimo e 
o crescimento da intolerância. A ADU-
FU-SS entende que o atual processo de 
Impeachment é golpe, pois não há cri-
me de responsabilidade comprovado. 
As chamadas pedaladas fiscais foram 
praticadas por todos os ex-presidentes 
e não foram considerados crimes pelo 
congresso e pelo Tribunal de Contas da 
União. Sabemos que não são as pedala-
das o motivo da abertura do processo 
de impeachment e o afastamento da 
presidenta:  o impeachment foi ato de 
vingança e produziu uma injustiça.

Nas conversas de Romero Jucá (pri-
meiro ministro a cair no governo in-
terino), Fabiano Silveira (que também 
caiu), Renan Calheiros e José Sarney 
com Sérgio Machado (ex-presidente da 
Transpetro), divulgadas tardiamente, 
afirma-se literalmente que o impeach-
ment de Dilma teve um único propósi-
to: freiar a lava jato. Entre outros assun-
tos, a conversa também aborda a força 
descomunal que Eduardo Cunha exer-
ce sobre Michel Temer, a relação carnal 
que boa parte do STF tem com este 
projeto de poder e a situação da “casta 
política” brasileira. Embora a revelação 
não traga algo necessariamente novo 
para quem vem denunciando o golpe 
jurídico-parlamentar-empresarial em 
curso no Brasil, o que gera espanto é a 
clareza e a forma escancarada que o as-
sunto foi tratado. 

É preciso que se diga que o governo 
Dilma sofreu com vários equívocos, e o 
principal deles foi negar o projeto ven-
cedor nas eleições de  2014, com apoio 
dos setores progressistas. As medidas 
tomadas pelo governo confrontaram 
sua base política como as restrições no 
FGTS, as alterações também restriti-
vas na pensão por morte, o ajuste fiscal 
com cortes de recursos nos programas 
sociais, com forte impacto nas univer-
sidades, em programas como Minha 
Casa Minha vida, entre outros. Sem fa-
lar do PLP 257, de autoria do governo 
Dilma, que propõe congelar salários, 
concursos, plano de demissão voluntá-
ria, entre outras medidas que ferem de 

morte o serviço público.
Temos dito isso em vários momen-

tos: a oposição às políticas do governo 
não nos colocará ao lado dos golpistas. 
O que está em jogo, portanto, mais que 
um mandato, é a Democracia, o respei-
to à constituição e garantias de direitos 
fundamentais. Quem não perceber a 
gravidade do momento entrará para 
história como quem ajudou por ação 
ou omissão a arranhar a Democracia 
brasileira.

Foi com tristeza que vimos a pri-
meira mulher presidenta do Brasil ser 
tirada, em um processo violento, sem 
nenhum crime comprovado. Quem 
tirou Dilma foram machistas, reacio-
nários, conservadores, opressores da 
classe trabalhadora. Foram os repre-
sentantes da Casa Grande no Brasil 
que não aceitam mínimos avanços nas 
políticas para os mais pobres. Tiraram 
Dilma e com ela as mulheres, os negros, 
os defensores da agricultura familiar e 
da reforma agrária, artistas, intelectuais 
e lutadores por Democracia.

Ficaram, como mostra a composi-
ção do Governo Temer, o conspirador 
golpista, os fundamentalistas, os lati-
fundiários, os parlamentares da ban-
cada BBBB – Boi, Bala, Bíblia, Bola. 
Nenhuma mulher, nenhum negro, ne-
nhum representante dos movimentos 
de Lésbicas, Gays, Travestis, Transexu-
ais, Transgêneros. Ministérios impor-
tantes como o da Previdência foram 
extintos. Voltamos no tempo.

A boa notícia é que a população 
entendeu, o mundo entendeu: o que 
ocorre no Brasil é golpe. Grande par-
te da imprensa internacional noticia 
com preocupação a situação delicada 
que vive o Brasil e a injustiça vivida 
pela presidenta Dilma, condenada por 
quem não tem moral para condená-la. 
É como se fosse um jogo com juiz la-
drão. Milhares lotam as ruas há meses 
contra o impeachment e agora contra 
o governo golpista de Temer. E é dessa 
capacidade de reação dos progressistas 
e democratas de nosso país, dos movi-
mentos das mulheres, dos secundaris-
tas que ocupam as escolas em alguns 
estados, dos diversos movimentos so-
ciais, da comunicação popular como 
a Mídia Ninja e Jornalistas Livres, que 

ressurge a esperança de derrotar os gol-
pistas e barrar as reformas que retiram 
direitos dos trabalhadores e trabalha-
doras de nosso país.A ADUFU é parte 
dessa luta e se orgulha de estar desse 
lado: por democracia, por direitos e por 
justiça.

TEMER, AS PANELAS E O FIM DA 
CORRUPÇÃO NO BRASIL?

Não escutamos mais a bateção de 
panelas! Os defensores incondicionais 
da justiça e da moralidade recuaram, 
satisfeitos com a vitória que obtive-
ram nos últimos dias! Os mais ativos 
internautas cessaram as postagens, as 
correntes de oração por um Brasil mais 
justo chegaram ao fim. Moro desapare-
ceu do noticiário e o ministério públi-
co, sempre presente e proativo, parece 
ter diminuído o ritmo. Mudou-se o 
tom dos editoriais na grande imprensa 
que outrora esbravejavam contra a cor-
rupção.

Quem assumiu foi o interino Michel 
Temer. Sim, o mesmo Temer citado 21 
vezes como beneficiário nos escândalos 
de corrupção investigados na Lava Jato 
e inelegível por 8 anos. E enquanto isso, 
a Controladoria Geral da União, órgão 
que investigava desvios no governo fe-
deral, deixa de ser independente e pas-
sa a ser subordinada ao governo. Num 
país onde 1/3 das mulheres sofrem 
violência, extingue-se o Ministério das 
Mulheres da Igualdade Racial e dos 
Direitos Humanos e o Ministério da 
Cultura (este último, reaberto depois 
das mobilizações populares). Além 
disso, o interino nomeou para Minis-
tro da Justiça e da Cidadania alguém 
com um longo currículo: ex advogado 
de Eduardo Cunha, alvo de acusações 
graves por parte de um procurador do 
Ministério Público Federal, acusado de 
advogar para cooperativa de perueiros 
envolvida em investigação que analisa 
movimentações de lavagem de dinhei-
ro e corrupção do Primeiro Comando 
da Capital (PCC), e fortemente criti-
cado pela repressão na gestão em São 
Paulo e maquiagem dos dados de vio-
lência.

Ao todo foram 7 novos ministros 
investigados por corrupção nomeados 

para o novo governo. Além disso, a 
empresa do novo ministro do Esporte 
tem negócios na Olimpíada e o novo 
Ministro da agricultura, o “rei da soja”, 
também é dono do título “Motosserra 
de Ouro” concedido pelo Greenpeace. 
Outra coisa interessante foi a nomea-
ção de Ronaldo Nogueira para o Mi-
nistério do Trabalho, abrindo vaga de 
deputado federal para o suplente, Cajar 
Nardes. Acontece que Cajar é irmão 
do ministro do Tribunal de Contas da 
União, Carlos Augusto Nardes, que foi 
o relator do processo de contas do go-
verno Dilma Rousseff, em 2014. “Infe-
lizmente”, o suplente do novo ministro 
da Saúde, Osmar Bertoldi (DEM-PR), 
não teve a “mesma sorte” e não pode 
assumir, pois está preso acusado de 
violência doméstica, lesões corporais, 
constrangimento ilegal, trabalho escra-
vo, ameaças por palavras e estupro.

Fora isso, com menos de 24 horas 
do novo governo, Gilmar Mendes sus-
pendeu a coleta de provas em investi-
gação sobre Aécio Neves e Edson Fa-
chin decidiu adiar o processo de Renan 
Calheiros, enquanto se aprofunda as 
discussões no Brasil sobre a limitação 
do acesso internet. E as panelas? Se elas 
não forem mais necessárias, significa 
que as mobilizações nunca foram con-
tra a corrupção, mas sim contra Dilma 
que, por ironia do destino, é uma das 
poucas a não ter o nome envolvido em 
nenhum escândalo de corrupção.
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Natural de Recife, o atual Ministro 
da Educação, José Mendonça Bezerra 
Filho, ou Mendoncinha como é cha-
mado desde a infância e pela cúpula 
do PMDB, cresceu em Recife numa 
família poderosa política e economi-
camente.  Por parte de pai, Mendonça 
é  herdeiro  de  latifundiários    pecuaristas 
filiados ao antigo partido ARENA 
(sustentáculo do regime militar) e bene-
ficiados por empréstimos, facilitados 
pelo governo militar, de bancos 
públicos como o Banco do Nordeste, 
Sudene, FINOR, BNDES; por parte de 
mãe é herdeiro de uma das principais 
empresas da região, como a fábrica de 
acumuladores elétricos automotivos 
Baterias Moura. 

Em sua tese de pós-graduação em 
História, apresentada em 2002, o pes-
quisador José Adilson Filho mostra 
de forma resumida como a família 
do atual Ministro da Educação usa 
historicamente a influência familiar 
para ampliar sua expressão política, 
algo típico de famílias oligárquicas 
brasileiras: a) Mendonça Filho é o 
líder, mentor e articulador no Con-
gresso Nacional de acordos e alianças 
políticas das elites de Pernambuco, 
exercendo sua influência em diversas 
instituições federais; b) No âmbito 
estadual, as elites locais entendem a 
família de Mendonça Filho como im-
portantes representantes de seus inte-
resses nos órgãos políticos do Estado; 
c)  O grupo, além de poder político e 
econômico, também possui um im-
portante braço no poder judiciário 
por meio de relações de parentesco 
com a família Vilaça, do ex-ministro 
do Tribunal  de  Contas  da União  Marcus 
Vinícius Vilaça, sogro de Mendonça 
Filho. Em 1986, aos 20 anos de idade, 
Mendonça Filho foi catapultado por 
seu pai para a carreira política. Eleito 
deputado estadual por Pernambuco, 
tornou-se o mais jovem deputado no 
Brasil. Na ocasião, já estava noivo de 
Taciana Vilaça. Casaram-se dois anos 
depois, em uma cerimônia descrita 
pelo pesquisador José Adilson como 
uma das mais luxuosas já vistas na re-
gião: “não fora apenas um casamento 
de gente importante, mas um rito de 
passagem para coroá-los simbolica-
mente entre aqueles que não apenas 

se veem como os mais ricos e pode-
rosos, mas também como os melho-
res, os mais refinados e educados da 
sociedade.”

Depois de passagens pela política 
pernambucana (foi vice-lider da 
oposição na Assembleia Legislativa de 
Pernambuco    e  secretário de  agri-
cultura do mesmo Estado) Mendon- 
ça Filho foi eleito, entre 1995 e 1998, 
deputado federal. Nesse período foi 
presidente da Comissão Especial de 
Reforma Política e Eleitoral, marcado 
pela emenda constitucional que rece-
beu seu nome e que possibilitou a ree-
leição para presidentes, governadores 
e prefeitos. A intenção foi permitir a 
reeleição do então Presidente da Re-
pública, Fernando Henrique Cardo-
so. Naquele época, em matéria publi-
cada pelo jornal Folha de São Paulo, 
em maio de 1997, foi apresentada 
a transcrição de uma entrevista em 
que os deputados Ronivon Santiago 
e João Maia, ambos do PFL do Acre, 
confessaram o recebimento de R$ 200 
mil para votar a favor da PEC da re-
eleição. O caso foi encerado com to-
dos, inclusive os confessos, inocenta-
dos por falta de provas. A emenda foi 
aprovada  por esmagadora maioria, 
336 votos a favor e 17 contra, abrindo 
caminho para a reeleição de FHC

Em 2009, depois de perder as elei-
ções para a prefeitura de Recife, Men-
donça Filho se envolve novamente 
em um escândalo de corrupção. Em 
meio às investigações da Operação 

Castelo de Areia, deflagrada pela Po-
lícia Federal em 2009, foi divulgado 
um grampo em que quatro diretores 
da Construtora Camargo Corrêa ci-
tam “doações” ilegais a Mendonça. 
Em resposta às acusações, Mendonça 
reconheceu ter recebido duas contri-
buições da Camargo Corrêa, que so-
mavam R$ 300 mil. Porém, afirmou 
que as “contribuições” não foram 
feitas diretamente ao seu comitê fi-
nanceiro, mas ao Diretório Nacional 
do DEM. O caso, embora não tenha 
sido levado adiante pela justiça, dei-
xa evidente o círculo de relações de 
Mendonça Filho para sua sustentação 
política.

Ao ser eleito para o quarto manda-
to como deputado federal, em 2014, 
Mendonça Filho, um dos principais 
defensores da redução da maioridade 
penal no Congresso Nacional,  enga-
jou-se em “campanha” contra a presi-
denta Dilma e tornou-se um ruidoso 
porta-voz do antipetismo com inten-
sa participação no golpe. Passou a 
reunir-se com empresários e com re-
presentantes do mercado financeiro, 
encontrar-se com líderes das mani-
festações, participar desses protestos e 
realizar discursos inflamados nas ruas 
e na própria Câmara. Como prêmio, 
recebeu de “presente” o Ministério 
da Educação, no dia 12 de maio, data 
do afastamento da presidenta Dilma. 
Crítico contundente das politicas de 
cotas, dos 10% do PIB para educação 
e dos 75% dos royalties do petróleo 

para educação, Mendonça Filho, jun-
tamente com o interino Michel Te-
mer, são defensores contundentes das 
desvinculações das receitas que aca-
barão com a obrigatoriedade de uti-
lização de percentuais determinados 
do valor arrecadado pelo governo em 
saúde e educação. Tal medida resul-
tará em perdas nas conquistas sociais 
dos últimos anos. Embora o governo 
anterior também tenha utilizado da 
DRU, essa foi aprovada recentemente 
de forma majorada. 

O partido de Mendonça Filho, o 
DEM, tem histórico de intensa opo-
sição aos programas educacionais, 
tendo recorrido ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) contra a implementa- 
ção do ProUni, do Fies e da política de 
cotas para negros e da expansão das 
universidades federais, entre outras 
medidas. Sobre as medidas anuncia-
das pelo governo Temer que indicam 
fortes retrações nos investimentos 
público, a Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação registrou 
em nota, publicada em 24 de maio, 
que: “No caso da educação, além da 
pretensão do governo em agilizar a 
aprovação das desvinculações de re-
ceitas da União, de Estados e Muni-
cípios (DRU, DRE e DRM), retirando 
25% das verbas até então asseguradas 
para o financiamento da escola públi-
ca, outras medidas devem ser anun-
ciadas no sentido de impor teto ao fi-
nanciamento educacional – o que na 
prática revogaria por completo o art. 
212 da CF-1988, que trata da vincu-
lação constitucional para a área. Já se 
anuncia também, extraoficialmente, 
o fim da aposentadoria especial do 
magistério, em âmbito da reforma 
da previdência, liquidando assim o 
período de políticas nacionais de va-
lorização dos trabalhadores em edu-
cação.”

Mendonça Filho não tem forma-
ção como educador nem nunca se-
quer trabalhou na área da educação. 
A nomeação de Mendonça tem gera-
do receio acerca da possibilidade de 
privatizações no ensino superior e de 
pós-graduação, além de péssimas ex-
pectativas quanto ao futuro dos pro-
gramas educacionais conquistados 
nos últimos anos e também quanto 
a possibilidade de desprezo ao Plano 
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Nacional de Educação (PNE). Ape-
sar de afirmar veementemente que a 
“matriz principal” do MEC será o di-
álogo, exonerou, no dia primeiro de 
junho, 31 assessores promovendo um 
esvaziamento do Fórum Nacional de 
Educação (FNE), instância que tem 
a função de mediar a interlocução 
e promover a participação de esta-
dos e municípios em ações como as 
do PNE. Em entrevista à Rede Brasil 
Atual, o coordenador do FNE, Hele-
no Araújo, representante da Confede-
ração Nacional dos Trabalhadores em 
Educação (CNTE) no órgão, afirmou 
que a medida trata-se um golpe con-
tra o processo de construção da par-
ticipação social nas políticas educa-
cionais e ameaça à implementação do 
PNE. “Quando se tira a sociedade da 
participação e se recebe setores con-
servadores, representados pelo ator 
Alexandre Frota, por exemplo, o sinal 
é de retrocesso”, conclui.

Em outros recentes projetos de lei, 
parte de um conjunto de textos retró-
grados defendidos por um movimen-
to denominado “Escola sem Partido“ 
ganha força no MEC, com  a possi-
bilidade de demissão e até a prisão 
de professores que citarem em sala 
de aula temas como política e gêne-
ros. Como justificativa, apresentam 
a intenção de combater uma suposta 
“doutrinação de esquerda” que estaria 

em curso no âmbito da Educação Bá-
sica do país, evocando “a precedência 
aos valores de ordem familiar sobre 
a educação escolar nos aspectos re-
lacionados à educação moral, sexual 
e religiosa”, conforme descreve o PL 
7180/2014. 

Assim, o que vemos no cenário da 
Educação no Brasil é bastante preocu-
pante porque aponta claramente para 
retrocessos. Não só com o perfil do 
Ministro e o que ele representa, mas 
também nas suas ações contrárias às 
políticas afirmativas e as perspecti-
vas inclusivas. Mulheres, juventudes, 
indígenas, quilombolas, negros, defi-
cientes, gays, lésbicas, travestis, tran-
sexuais, transgêneros, entre outros, 
que tanto lutaram para visibilizar suas 
lutas e ter suas pautas atendidas, en-
frentam um governo que afronta suas 
reivindicações e vai de marcha ré, 
com perspectivas autoritárias, con-
servadoras e fundamentalistas. Com 
todas as críticas a expansão, face a 
precarização das condições de tra-
balho e estudo, é preciso reconhecer 
que as universidades públicas brasi-
leiras se tornaram mais inclusivas nos 
últimos anos. Não podemos recuar. 
Para isso, Mendonça Filho não pode 
seguir como Ministro da Educação.

Manifestação contra o Ministro da Educação do governo golpista de Temer

Na reunião do Grupo de Políticas Educacionais (GTPE) realizado em abril 
de 2016, como representante da ADUFU/SS, participei das discussões e da 
elaboração de um documento que fez a análise de alguns projetos de Lei e 
Programas Governamentais que estão em curso. Como resultado dessa reu-
nião, o ANDES/SN editou uma cartilha intitulada: “Projeto do Capital para 
a Educação: análise e ações para a luta”. Dentre os projetos analisados está 
o Projeto de Lei – PL – 867/2015, do deputado Izalci Lucas (PSDB-DF), o 
qual inclui, entre as diretrizes e bases da educação nacional, o “Programa 
Escola sem Partido”. Este PL é fruto de um apensamento de outros Projetos 
(7180/2014 e 7181/2014), do mesmo teor, que já estavam em tramitação na 
Câmara. Estão sob a responsabilidade do deputado Izalci Lucas, para análise 
e possível aprovação, outros PLs que coadunam com o pensamento emitido 
por ele no PL das “Escolas sem Partido”. São os PLs:1411/15 que tipifica o 
crime de Assédio Ideológico (toda prática que condicione o aluno a adotar 
determinado posicionamento político, partidário, ideológico ou qualquer 
tipo de constrangimento causado por outrem ao aluno por adotar posicio-
namento diverso do seu, independente de quem seja o agente) e modifica 
a Lei n° 8.069, de 13/07/1990 (ECA) e acrescenta o artigo 146 ao capítulo 
VI do Decreto-Lei n. 2.848 de 1940 (Código Penal), modificando-o. O PL 
1859/2015 propondo proibir a “ideologia de gênero” e o uso dos termos “gê-
nero” ou “orientação sexual” em planos educação e currículo; o PL 2731/2015 
que propõe alterar o PNE de 2014 proibindo a ideologia de gênero, obrigando 
as secretarias estaduais e municipais a adequar seus planos de educação a esta 
proibição, sob pena de não receberem repasse de recursos financeiros e sujei-
tando os infratores nas escolas às mesmas penas do artigo 232 do ECA, além 
da perda do cargo ou emprego; e o PL 3236/2015 que propõe alterar o PNE 
com a exclusão da “promoção da ideologia de gênero”. Esses PLs intencionam 
instituir a censura, o cerceamento e a criminalização ao trabalho docente, em 
todos os níveis da escolarização. Está em curso, na defesa desses PLs, a edifi-
cação de um projeto de sociedade conservador, autoritário, fundamentalista, 
antidemocrático, preconceituoso, machista, heteronormativo e homofóbico. 
Estes PLs fomentam ideias contrárias ao livre pensamento e à liberdade de 
expressão, à promoção dos direitos humanos e ao reconhecimento das diver-
sidades nos espaços educativos. Transvestido “da garantia da liberdade” como 
menciona o PL do “Programa Escola sem Partido” ao apresentar os seguintes 
princípios da educação: a) da laicidade do estado; b) da autonomia dos pais 
na educação moral e religiosa dos filhos; c) dos direitos constitucionais da 
liberdade de aprender e ensinar; d) da não doutrinação; e) da não exploração 
de crianças e adolescentes; f) do respeito à liberdade de consciência e de cren-
ça. Numa interpretação equivocada ou leviana, no meu entendimento, dos 
ordenamentos legais como a Constituição Federal, LDB e Estatuto da Criança 
e do Adolescente, os quais são citados para referendar o PL. Entendemos a 
educação, conforme Paulo Freire nos diz, como um ato político. Neste senti-
do, é inaceitável a argumentação e a defesa do PL de um conhecimento que 
seja neutro e da ausência de componentes políticos ideológicos no exercício 
do trabalho docente.Temos que barrar esse retrocesso.

Escolas sem partido: 
um retrocesso na educação

Profa. Marina Ferreira de Souza Antunes. 
FAEFI/UFU) e GTPE-ADUFU-SS
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O Projeto de Lei Complementar 
(PLP) 257/2016 faz parte do pacote 
de ajuste fiscal iniciado pelo governo 
federal no final de 2014. Este paco-
te, que propõe medidas que buscam 
manter o pagamento de juros e amor-
tizações da dívida pública e o aumen-
to de arrecadação da União, traz con-
sigo uma série de ataques aos direitos 
dos trabalhadores, principalmente 
dos servidores públicos, sejam eles fe-
derais, estaduais ou municipais.

A proposta que prevê alterações na 
Lei de Responsabilidade Fiscal com 
a flexibilização de direitos dos servi-
dores de estados e municípios, será 
analisada pela Comissão de Trabalho 
onde aguarda a indicação de um rela-
tor. De autoria do governo Dilma, o 
projeto recebeu 209 emendas e passa-
rá ainda pelas comissões de Finanças 
e Tributação, de Constituição e da Jus-
tiça. Após este processo, será encami-
nhada ao plenário da Casa e só depois 
de passar pelo exame da Câmara o 
projeto seguirá para o Senado Federal.

Em nota, a diretoria do Sindicato 
Nacional dos Docentes das Institui-
ções de Ensino Superior (ANDES-
-SN), encaminhou no início de abril 
uma circular às seções sindicais na 
qual destaca alguns dos riscos con-
tidos no PLP 257/2016. Paulo Rizzo, 
presidente do ANDES-SN, destaca a 
importância da participação dos do-
centes na luta contra a aprovação do 
projeto: “A primeira coisa é debater 
nas seções sindicais e divulgar o con-
teúdo do Projeto de Lei. É importan-
te que todos tenham a compreensão 
clara do que esse PLP significa. Essa 
circular tem o objetivo de esclarecer, 
fazer com que ‘tomem pé’ do tamanho 
dos riscos que estão postos e da perda 
de direitos dos servidores públicos, 
incluindo os docentes”.

Além de prejudicar o serviço públi-
co em todo o país, o PLP prevê ainda 
o aumento dos cortes no orçamento 
das políticas sociais para o pagamento 
da dívida pública. Em contrapartida 
ao veto da Presidente Dilma Rousse-
ff (PT) ao Plano Plurianual (PPA), a 
auditoria da dívida pública enviou ao 
Congresso Nacional, em março des-
te ano, o Projeto de Lei denominado 
“Plano de Auxílio aos estados e dis-

PLP 257/16 ameaça direitos de 
servidores públicos

trito federal e medidas de estímulo ao 
reequilíbrio fiscal” (PLP 257/2016).

Caso seja implementado, o PLP 
257/16, eliminará alguns dos poucos 
direitos dos servidores públicos ainda 
vigentes, como por exemplo: a licen-
ça prêmio,  a  licença   sabática,  os     
quinquênios, a sexta parte, as pro-
gressões, as promoções e as vantagens 
de natureza transitória (como, por 
exemplo, gratificações). Além disso, 
considerando as ações previstas para 
cada estágio de implantação desse 
ajuste fiscal, teremos a suspensão da 
contratação de pessoal e da criação de 
cargos, empregos e funções, o impedi-
mento de mudanças nas carreiras dos 
servidores que impliquem aumento 
de despesas, o congelamento dos salá-
rios dos servidores e das despesas de 
custeio.

O texto ainda propõe a limitação 
do reajuste do salário mínimo à in-
flação e a instituição de “programas 
de desligamento voluntário e licença 
incentivada de servidores e emprega-
dos”, tudo isso sob a alegação de um 
estímulo ao “reequilíbrio fiscal”. Este 
projeto consiste no desmonte dos ser-
viços públicos e permite a destruição 
de direitos historicamente conquista-
dos.  

A ADUFU se posiciona veemente 
contra o Projeto de Lei Complementar 
257/2016 e se une a todas as entidades, 
sindicatos  e  instituições   que defen-
dem  os direitos  dos trabalhadores, 
em especial  os direitos reservados 
aos servidores públicos. Gostaríamos 
de reiterar ao corpo docente, técnicos 
e demais servidores da Universidade 
Federal de Uberlândia a conhecerem 
na íntegra o teor do PLP 257/2016 e 
a se somarem aos setores organizados 
da sociedade que estão dispostos a lu-
tar para que esses direitos não sejam 
usurpados. 

Atento à realidade brasileira e todas as formas de violência que vêm sendo 
cometidas, o “Comitê UFU pela democracia e contra a retirada de direitos” re-
cebeu com absoluta perplexidade e estupor a notícia sobre o ESTUPRO COLE-
TIVO de uma adolescente no Rio de Janeiro. Este bárbaro crime requer sérias 
e urgentes medidas por parte das autoridades competentes de sorte a encontrar 
os responsáveis, processá-los e condená-los, com toda a urgência e rigor, na 
forma da legislação penal.

O crime chamou a atenção pelo número de homens adultos (33), que estu-
praram uma adolescente de 16 anos. Apesar de a brutalidade chamar a atenção 
da população e ter divulgação, inclusive na grande imprensa, infelizmente não 
se trata de  fato raro, isolado  excepcional. Está inscrito dentro do marco da 
sociedade brasileira que historicamente pratica e aceita a violência contra as 
mulheres, sendo ainda mais persistente entre as mulheres negras. Denuncia-
mos aqui a “Cultura do Estupro” que encoraja as agressões sexuais masculinas 
e é fortemente disseminada em nosso país.

 São muitas as formas de violência perpetradas contra as mulheres que aca-
bam por contribuir para que o estupro seja naturalizado, tomado como algo 
normal ou inevitável. Não o bastasse a crueldade do ato, a dor das mulheres 
pela violência física e psíquica, elas ainda precisam conviver com desconfiança 
da sociedade, que culpabiliza a vítima. Seriam suas roupas, seus hábitos, seu 
descuido a causa do estupro? Precisamos dizer com todas as forças: 

    
A CULPA DO ESTUPRO É DO ESTUPRADOR.

No Brasil, nos últimos anos, avançamos na elaboração de políticas públicas 
para o atendimento às vítimas de violência sexual, ainda que sua implemen-
tação enfrente obstáculos face ao fundamentalismo religioso, o machismo, o 
descaso de gestores e o despreparo de equipes de acolhida. A adolescente vítima 
do crime acima mencionado foi acolhida e cuidada num espaço do SUS. Esse 
mesmo SUS que está sendo ameaçado e desqualificado por um Ministro da 
Saúde que representa os interesses privados, notadamente dos planos de saú-
de e não promoverá a mesma como política pública. O atendimento à ado-
lescente foi amparado na Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013 que garante o 
atendimento em casos de violência sexual.  Essa Lei está sendo ameaçada pelo 
PL 6055/2013 proposto pelos parlamentares Marcos Feliciano (PSC – SP), Jair 
Bolsonaro (PR-RJ) e Leonardo Quintão (PMDB/MG) e apensados os PL 6033 
de Eduardo Cunha (PMDB – RJ) e PL 60/22, pelo líder da Bancada de TEMER. 
Outros ataques aos direitos das mulheres são orquestrados pela bancada rea-
cionária, tais como projetos de Lei do deputado Eduardo Cunha (PL 5069 que 
dificulta o aborto legal em caso de estupro e o acesso à medicação de prevenção 
da gravidez) e o Estatuto do Nascituro, bandeira defendida pela atual Secretária 
das Mulheres. Medidas que uma vez aprovadas atentam contra direitos funda-
mentais e políticas afirmativas demandadas e defendidas pelas mulheres.

 Tempos sombrios em que um governo ilegítimo e um congresso de maioria 
corrupta e regressista, querem mandar nos corpos das mulheres, querem impor 
seus valores religiosos, muitas vezes de forma hipócrita, sobre toda a sociedade, 
numa clara afronta ao princípio da laicidade do Estado. Nos colocamos ao lado 
da adolescente na luta pela garantia de seus direitos, solidárias com ela e com 
todas as mulheres vítimas de violência. Por Nós e por Todas Elas participare-
mos das atividades que visam combater a cultura do estupro, a impunidade e os 
retrocessos nas políticas públicas para as mulheres. Para tanto é fundamental a 
discussão de gênero nas escolas, que os machistas, autoritários, conservadores 
insistem em tentar proibir, seja retirando gênero dos Planos de Educação, seja 
pela lei da mordaça impedindo docentes de tratar de determinadas questões, 
com um conjunto de projetos denominados de Escola Sem Partido.

Por isso, nós do Comitê UFU pela Democracia reiteramos as vozes prove-
nientes dos movimentos feministas quando dizem: “Nem recatadas, nem do lar. 
Mulherada na rua pra lutar!” Para que a Cultura do estupro e do Machismo seja 
extirpada e que haja o respeito aos direitos conquistados nas lutas das mulheres. 

Contra o Golpe e em defesa do direito à autonomia sobre o próprio corpo. 
Para que não haja medo, já tem luta.

Uberlândia, 01 de junho de 2016.

A culpa do estupro é de quem? 
É do estuprador

A ADUFU repudia a cultura do estupro e se soma a luta das mulheres 
“POR TODAS ELAS”. Abaixo reproduzimos a nota do “Comitê UFU 

em Defesa da Democracia” sobre o assunto.
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Conjuntura e Previdência em debate
ADUFU-SS e SINTET-UFU promo-

veram em maio (11), no Campus Santa 
Mônica da UFU, uma mesa debate com 
a discussão do tema Conjuntura e Pre-
vidência. A atividade contou com a par-
ticipação da professora da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Denise 
Lobato Gentil. O Jornal da ADUFU-SS 
conversou com a professora que afirmou 
que a Seguridade Social teve um superá-
vit estimado em 2015, de R$ 20 bilhões.   

   
     Jornal da ADUFU-SS - A Segurida-
de Social é ou não deficitária?

Denise Lobato Gentil  - Não, a se-
guridade social não é deficitária e teve 
um superávit que eu estimo, em 2015, 
de algo em torno de R$ 20 bilhões. Esse 
superávit de fato é menor do que o do 
ano passado, que foi de R$ 35 bilhões e 
muito menor do que o de 2012 que já foi 
de R$ 78 bilhões. 

Jornal da ADUFU-SS - Então, 
existe um superávit ?

Denise - Esse superávit existe, mas 
ele está em queda. E está em queda por-
que o governo praticou muitas desone-
rações, teve muita renúncia de receita e 
porque o desemprego cresce acelerada-
mente. O índice de informalidade tam-
bém subiu no País, os salários caíram, 
a massa salarial caiu, o salário médio 
caiu.  Isso tudo provoca redução na re-
ceita da Previdência. Então, esse supe-
rávit cai para R$20 bi. 

Jornal da ADUFU-SS - As ques-
tões econômicas acabam refletindo 
na previdência...?

Denise - Tudo que acontece na Pre-
vidência é resultado do que acontece na 
economia. Está interligado. Não é uma 

Entrevista

questão interna da previdência e é por 
isso que sou contra a Reformas nesta 
área. Porque você mexer nos indica-
dores internos do sistema não resolve o 
problema. O que resolve é você mexer 
na política macroeconômica, mexer em 
taxa de juros etc. 

Jornal da ADUFU-SS  - Então a 
resposta está fora da Previdência? 

Denise -A resposta está fora da Pre-
vidência. Fazer reformas que alterem 
indicadores internos  não resolverá o 
problema. 

Jornal da ADUFU-SS -  Esse dis-
curso que a previdência é deficitá-
ria....?

Denise - O discurso de que é defi-
citário é para favorecer a Reforma da 
Previdência que serve aos interesses 
dos bancos. Quanto mais você propa-
gar na mídia, insistentemente, que tem 
um déficit, as pessoas são empurradas 
para fazer planos de previdência com-
plementar nos bancos. Elas passam a 
entender que no futuro elas não terão 

renda suficiente para assegurar sua so-
brevivência e que elas precisarão com-
plementar essa renda com um plano 
privado. Isso é um processo de financei-
rização da previdência. 

Jornal da ADUFU-SS - Esse é o 
discurso na saúde também? 

Denise - A mesma coisa acontece na 
área da saúde. Se você sucateia o Sis-
tema Único de Saúde (SUS), você está 
empurrando as pessoas para comprar 
plano privado de saúde. Estamos ven-
do hoje uma crise enorme no sistema de 
saúde porque o governo resolveu cortar 
os gastos e então a população é induzi-
da a achar que, se comprar um plano 
privado de saúde,  ela vai ser atendida 
melhor do que seria no SUS.  

Jornal da ADUFU-SS - Na verda-
de tudo é uma estratégia...?

Denise - Então, o sucateamento tan-
to da Previdência quanto do sistema de 
Saúde não se trata de ajuste fiscal nem 
de uma questão conjuntural adversa, 
mas uma estratégia de poder em que 
Estado e capital  financeiro se combi-
nam para produzir os melhores resul-
tados para os bancos. Isso acontece no 
mundo inteiro. Isso não é uma questão 
nacional. Esse é um avanço do capital 
financeiro no mundo e a gente tem que 
resistir a tudo isso.

Jornal da ADUFU-SS - Poderí-
amos dizer que temos recursos, di-
nheiro para se investir em saúde e em 
previdência...?

Denise - Claro que tem dinheiro. 
Nosso problema não é falta de dinheiro. 
Existe um superávit na Seguridade So-
cial e recursos na Conta Única do Go-
verno no Banco Central de quase  R$ 
800 bilhões. Esse valor disponível no 
caixa do Banco Central que poderia ser 
usado agora sem que o Estado incorres-
se em déficit. Dinheiro tem.

Jornal da ADUFU-SS – Saídas...?
Denise - Uma das saídas que pode 

se dizer que existe é lançar mão desses 
recursos que estão disponíveis na Conta 
Única, pedir autorização no Congresso 
para gastá-los sem ampliar o déficit. 
Essa é uma das saídas. A outra saída 
que é a mais importante é a redução 
da taxa de juros. Quando você reduz a 
taxa de juros em 1% você consegue uma 

quantidade de recursos fantástica. Não 
precisa reduzir tanto. Reduz de 1% a 
2% e você já consegue a disponibilida-
de de mais de R$20 bilhões. As saídas 
existem, elas estão ai e não são difíceis. 
Depende de quem está no comando da 
macroeconomia.

Jornal da ADUFU-SS  - Voltando 
para o caso dos servidores  públicos. 
Nós temos o FUNPRESP que é com-
plicado...?

Denise - Sim. O FUNPRESP é com-
plicado para nós servidores públicos, 
mas é muito bom para os bancos. 

Jornal da ADUFU-SS  - Existe um 
risco em “investir” nesses fundos? 

Denise - É um risco enorme porque 
você não sabe o que os bancos vão fazer 
com esse recurso, qual o grau de risco 
que eles vão colocar sobre esses recur-
sos... Há uma série de regras que limi-
tam os riscos, mas estamos vendo o que 
aconteceu com outros fundos como PE-
TROS, POSTALIS, PREVI. Esses fun-
dos todos estão com um rombo enorme. 
Se o governo não socorrê-los dificilmen-
te se salvarão. Esses fundos compraram 
ativos que depois perderam valor no 
mercado e quem vai ficar no prejuízo 
são os funcionários públicos dessas es-
tatais que apostaram nesses fundos. Há 
uma incerteza muito grande com rela-
ção ao futuro  quando você deixa isso 
nas mãos de um plano de capitalização 
gerido por bancos, por pessoas que não 
o Estado.   O único grande agente que 
pode dar essa segurança para os cida-
dãos é o Estado. 

Jornal da ADUFU-SS  - O que fa-
zer diante dessa conjuntura?

Denise - A luta só começou. A luta 
política só começou. Ela precisa se es-
tender agora de forma mais ativa para 
a defesa dos direitos que a gente sempre 
zelou muito como: direitos de cidada-
nia, o acesso  a saúde pública gratuita e 
de qualidade, o acesso ao ensino públi-
co, o acesso a habitação popular, a uma 
educação de alto nível... enfim, nós te-
mos que continuar lutando por isso seja 
que governo for. E o nosso grande peca-
do foi não ter feito isso com intensidade 
nos últimos cinco anos.  Nós deixamos 
que a coisa corresse solta e a culpa é 
parcialmente nossa. 

Profa da UFRJ, Denise Lobato Gentil

Público  atento às colocações da Professora  Denise sobre Previdência e conjuntura
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ACONTECEU
Eleição do O ANDES-SN 

O ANDES-SN realizou em sua base 
nos dias 10 e 11/5 eleição para esco-
lha da nova direção nacional. O resul-
tado apurado na base da ADUFU-SS 
foi: Chapa 1 recebeu 108 votos. Foram 
apurados ainda 5 votos brancos e 1 
voto nulo.  

O resultado nacional com a com-
putação de votos das eleições para 
a Diretoria do ANDES-SN, biênio 
2014/2016, contabilizou 9.157 votos, 
sendo 516 em branco e 251 nulos. A 
chapa 1, ANDES-SN de luta e pela 
base,  recebeu 8.390 votos. A posse 

da nova diretoria acontece no 61º CO-
NAD que ocorrerá no final de junho.

O professor Mario Paulo durante votação na 
urna instalada na Estes, no Campus Umuarama 

da UFU.

61º CONAD
A ADUFU-SS participará do 61º CONAD do ANDES-SN que será realizado de 
30/6 a 3/07/16, na cidade de Boa Vista, Roraima. A Diretoria Executiva enviou 
TR (Texto de Resolução) para o congresso com o título “Rupturas estruturais 
não se fazem fora das conjunturas: para barrar retrocessos, TEMER JAMAIS!”. 
O texto faz uma análise do atual momento conjuntural no País. Ao final, a 
ADUFU-SS apresenta como contribuição ao 61º CONAD as seguintes resolu-
ções: 1) Pelo “Fora Temer”, não reconhecendo seu governo que ascendeu por 
golpe e se inicia aprofundando a retirada de direitos dos trabalhadores/as e 
cortes nas políticas sociais; 2) Posição contrária ao processo de impedimento 
da presidenta Dilma Rousseff; 3) Participar da Frente Povo Sem Medo, como 
estratégia de aglutinação com outros setores organizados da classe trabalhado-
ra; 4) Criticar a posição de “Fora todos” da CSP Conlutas que tem contribuído 
para o fortalecimento da direita e dos golpistas.

Manifestação - O mês de maio foi marcado por várias atividades de protesto or-
ganizada por movimentos sociais e frentes de luta popular. Na UFU, foi criado 
o Comitê UFU Pró-Democracia. Foram realizados ainda um “Abraço pela Cul-
tura e Democracia”; “Marcha pelos direitos das negras/os - NEAB/UFU”; “Sa-
rau da Resistência - coletivo Kizomba”; “Projeto Conhecer prá Nunca Mais”; 
“V Jornada em Defesa do Estado de Direito e Democracia Social: a crise da 
mídia e a mídia da crise”, entre tantas outras atividades de protesto e luta.

Manifestação 2 - Cerca de 100 pessoas participaram no dia 24/05 (foto), de um 
protesto em Uberlândia. Os manifestantes se expressaram contra o golpe, pela 
destituição do cargo do presidente interino Michel Temer e pela cassação do 
mandato do presidente afastado da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha. 
O ato foi organizado em conjunto pelos movimentos Frente Brasil Popular, 
Levante Popular da Juventude, Kizomba, além de membros da juventude estu-
dantil e da comunidade artística em defesa da cultura. 

INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA ADUFU
Com a conclusão das obras da 

Nova Sede da ADUFU-SS, prevista 
para esse mês de junho, a Comissão de 
professoras e professores responsáveis 
por organizar o evento de inaugura-
ção trabalha com afinco para que seja 
um momento muito rico para os/as 
associados/as. A obra encontra-se em 
fase final e em função de um peque-
no atraso de fornecedores, a Diretoria 
achou por bem adiar nossa inaugura-
ção para a segunda quinzena de agos-
to. Vamos aproveitar o aniversário 
da ADUFU e fazer coincidir com as 
atividades de inauguração. A Comis-
são é coordenada por nossa Diretora 
Cultural, a profª Olenir, com a parti-
cipação das professoras Dila, Gizelda, 
Jorgetânia, Myrtes, Neli Edite, Yaska 
e pelos professores Antônio Almeida, 
Haroldo e Valdir. Esse grupo vem se 
reunindo para pensar e propor dife-

rentes atividades artístico culturais 
para a semana de inauguração. Em 
sua próxima reunião, a comissão de-
liberará sobre as datas e faremos uma 
grande divulgação. Fiquem atentos/
as! A ideia será organizar eventos que 
vão compor a semana de inauguração, 
como também outros que vão ocorrer 
ao longo do ano em nossa nova sede. 
Como resultado das reuniões da co-
missão, também surgiu a proposta de 
elaboração de um projeto memória da 
ADUFU, o que já foi aprovado pela 
diretoria e encontra-se em pleno an-
damento. Foi constituída uma equipe 
para desenvolver o Projeto Memória, 
que será coordenada pelo prof. An-
tônio Almeida. Essa equipe já traba-
lha com um rico acervo histórico da 
ADUFU e pretende já nos brindar 
com resultados parciais na inaugura-
ção.

Os estudantes da UFU em Ituiutaba fecharam no dia 20/05 o Campus do Pontal. 
O ato foi uma resposta aos diversos ataques e retrocessos que a Educação vem 

sofrendo no país. A 
paralisação dos estu-
dantes foi tirada em 
assembleia realizada 
pelo DCE-UFU/Pon-
tal, na quinta-feira, 
18/05.

Em Ituiutaba: Alunos fecham campus do Pontal

A assembleia dos docentes da UFU, realizada no dia 31/05, deliberou por uma 
paralisação das atividades na sexta, dia 10/06/2016. Os técnicos administrati-
vos também paralisarão no mesmo dia, conforme deliberação em assembleia. 
O movimento estudantil também aderiu à paralisação. Entretanto, a manifes-
tação dos estudantes será mais ampla: acontecerá nos dias 08, 09 e 10/06/2016

UNIVERSIDADE EM MOVIMENTO

Na última semana, transição de maio para junho, a Câmara dos Deputados 
aprovou o pacote de PL, apresentado pelo executivo em 2015, que tratam 
dos “reajustes” salariais dos servidores públicos federais. Diferente dos anún-
cios da grande mídia, essa ação é parte da política econômica de conten-
ção dos gastos sociais. Confira a nota completa sobre este assunto no site da 
ADUFU<http://www.adufu.org.br>.

PARECE AUMENTO MAS É CONFISCO SALARIAL


