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CONQUISTA

Campanha de filiação
A Aprudesc, na defesa intransigente da
livre associação dos professores e das
professoras, convida todos e todas as
colegas a participarem da nossa seção
sindical, associando-se à entidade. Todos
e todas docentes, efetivos, colaboradores
e aposentados são bem-vindos! A adesão
ao sindicato implica em uma contribuição
mensal, descontada via autorização
bancária no valor correspondente a R$
32,00 e preenchimento da ficha de filiação, que pode ser encontrada no site da
Aprudesc (http://aprudesc.com.br/) ou
na versão impressa, na sede da entidade.
A partir daí, os/as associadas/os garantem o direito à voz e voto nas assembléias
e a participar das diversas atividades que
a APRUDESC promove e/ou participa,
incluindo aquelas realizadas pelo ANDES.
Nos centros onde existem Ads, como
ADCAV, ADCEFID, APROFEJ, etc. A
afiliação, nestes casos, automaticamente
se vincula a APRUDESC, pois estas são
subseções da APRUDESC, que, por sua
vez, é também uma subseção do ANDESSINDICATO NACIONAL.

“Ensino de História sem pensamento crítico é apagar o passado”: Professora Marlene de Fáveri recebe apoio na FAED
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om muita alegria, retomamos
o Boletim da APRUDESC, que
desde a criação da Associação,
em 2000, busca ser um dos espaços de
comunicação dos docentes da UDESC.
Mantivemos este sugestivo nome, originalmente usado em um grupo de e-mails,
que articulava os docentes recém saídos da Greve dos 100 no ano de 2000.
Identificamos a necessidade de informar e denunciar práticas e acordos
que combatemos desde sempre, como
políticas internas pautadas pelo assédio
moral, pela falta de transparência, pela
criminalização e ameaças contra aqueles
que discordam dos projetos da Reitoria,
bem como a falta de transparência, a subserviência aos governos e o desrespeito às
decisões colegiadas de nossa instituição.
Colocar a Boca no Trombone tem sido,
neste contexto, um dos pontos vitais de
nossa sobrevivência na Instituição.
Nossa diretoria, cuja posse aconteceu
em março de 2017, no CCT/Joinville,
entende que além da denúncia , precisamos, mais do que nunca, de organização
pela base da categoria seja para enfrentar
os desmandos da Reitoria ou do governo do Estado. Para haver organização,
é preciso comunicação, circulação de
informações, debate qualificado. Neste
sentido, trazemos a matéria sobre os
níveis de defasagem salarial, que em alguma medida expressam a necessidade de
uma política de enfrentamento radical por
parte da Reitoria em relação ao governo
Colombo. No cenário nacional, o governo
ilegítimo de Temer tem sido implacável no
seu alegado “ajuste fiscal”, com o pacote de
contrarreformas e de radical retirada de
direitos que nos fazem retroceder décadas
de conquistas na área social, no trabalho,
na seguridade e na educação.
Assim, nesta edição, destacamos temas
como a Ocupação da Reitoria promovida
pelos alunos, que ousaram materializar a
indignação de técnicos de docentes face
à PEC 55 e à Reforma do Ensino médio,
no final de 2016, e ações do movimento
“Escola sem Partido” , que já tem atingido
colegas da UDESC e a Reforma da Previdência.
Todavia, apesar de estarmos em maio, já
podemos destacar importantes vitórias
neste ano de 2017: uma delas é o resultado da ação judicial, que determinou a
suspensão do desconto ilegítimo e ilegal
de um dia do nosso trabalho, realizado
desde 2009, no mês de março de cada ano.
Resultado da ação impetrada pelo ANDES
– Sindicato Nacional, juntamente com
outras seções sindicais, - entre as quais a
APRUDESC - esta decisão, ainda que não
tenha sido definitiva, expressa a vitória
da concepção de sindicato que defendemos: a livre e voluntária associação
dos trabalhadores e das trabalhadoras
em prol de seus direitos. Se o famigerado
desconto tem, ainda, no caso da UDESC,
destinos obscuros, as suas conseqüências
são por demais evidentes: a sustentação
do sindicalismo pelego, atrelado ao Estado
e a suas políticas e a disseminação de um
imaginário anti-sindical decorrente desse
imposto, o que contribui com a desmobilização da nossa categoria e da classe
trabalhadora de uma modo geral.
A outra vitória foi a Greve Geral do dia
28 de abril, que envolveu cerca de 45
milhões de trabalhadoras/es e paralisou
inúmeras cidades em todos os Estados do
país durante 24 horas. Na nossa avaliação,
a retomada das lutas sindicais e sociais,
com a construção de um movimento
unificado das diversas centrais sindicais
e das principais forças populares do país,
expressa na Greve Geral, demarca um novo
momento da vida política no país, cujos
resultados ainda são difíceis de prever, mas
que certamente retirarão da passividade e
do silêncio muitas categorias profissionais,
entre as quais, as que se dedicam ao Ensino
Público Superior, que cumprirão, como já
acontece, um papel fundamental.

Ação Judicial impede o desconto do imposto sindical de 2017
Em sentença liminar, proferida em janeiro de 2017, a Justiça Federal da Região
Sul do Brasil, solicitou às Instituições de
Ensino Superior que interrompessem
o desconto no valor de um dia de trabalho – contribuição sindical obrigatória
a partir deste ano. Pela primeira vez, o
desconto considerado inconstitucional na sentença não foi realizado no mês
de março de 2017, como era feito a cada
ano, promovendo a subtração deste valor
de todos os servidores das Universidades,
independente de seu consentimento.
A cobrança do Imposto Sindical
compulsório era realizada em frontal oposição ao principio primordial
da APRUDEC e do ANDES, que é o da
livre associação dos trabalhadores. O
direito de não ter sido descontado o valor da contribuição sindical deu-se por
força de uma liminar concedida no julgamento da Apelação Cível interposta
nos autos do processo numero 500186943.2010.4.04.7200, nos seguintes termos:
“(...) Assim, estando presentes os
requisitos para a concessão da tute-

la de urgência, determino que os demandados se abstenham de efetuar
o desconto da contribuição sindical
dos servidores públicos substituídos.”,
A decisão decorre da ação judicial encaminhada pelo ANDES – Sindicato
nacional, APRUDESC (subseção do ANDES) e outras subseções de outras universidades brasileiras, que questionam a contribuição sindical obrigatória, bem como
as instâncias de destino de tal arrecadação:
as confederações sindicais, Ministério
do Trabalho e até mesmo sindicatos.
A APRUDESC tem, há vários anos,
denunciado a flagrante ilegalidade deste
desconto. Em 2009, a entidade obteve
uma sentença favorável junto à Secretaria
de Estado da Administração (SEA) e a Reitoria da UDESC, mas o imposto continuou a ser recolhido nos anos sucessivos à
revelia das determinações judiciais. “Durante meu mandato interagimos junto à
Reitoria da UDESC no sentido de sustar
a cobrança. Todos os anos, no entanto, a
Reitoria era atropelada por mandados,
emitidos por iniciativa do sindicato fan-

toche que se beneficiava da cobrança,
que obrigavam o desconto e o repasse,”
relembra o Professor Pedro Martins,
um dos ex-presidentes da APRUDESC.
A não realização do desconto no ano
de 2017 ainda não é uma vitória definitiva: a referida decisão ainda não transitou em julgado, o que significa que a
mesma ainda é passível de alterações,
inclusive de cassação. Além disto, pretende-se resgatar os valores referentes
aos anos em que o desconto foi indevidamente realizado: “A ação prevê o ressarcimento dos valores indevidamente
retidos, no entanto, só poderemos cobrar depois que transitar em julgado,
sendo que o Estado de Santa Catarina e
a União Federal provavelmente recorrerão”, explica a advogada do ANDES
Regional Sul, Fernanda Yasue Kinoshita.
A APRUDESC afirma sua convicção
de que a resistência aos claros retrocessos no âmbito dos direitos trabalhistas,
hoje, no Brasil, passa pela organização
coletiva das diversas categorias que a
compõem. Sem organização, sem mo-
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Editorial

Perda salarial atinge 11% em 2017
Em abril de 2006, a Udesc implantou o atual plano de cargos e
salários na gestão dos professores Anselmo Fábio de Moraes e
Sebastião Iberes Lopes Melo. Após a implantação, a Reitoria, seguindo o que determinava o plano de cargos e salários, realizou
o enquadramento, em 1º de setembro de 2006, e o reenquadramento, em 11 de abril de 2007, dos servidores nas respectivas
classes e níveis. A partir desta implantação, os servidores sempre
lutaram pela manutenção do valor salarial (expresso pelo VRV),
mobilizando-se nas Associações e Conselhos da Universidade.
A manutenção do valor salarial foi alcançada nas gestões dos
professores Sebastião Iberes Lopes Melo e Antonio Heronaldo

de Souza, ou seja, até a recomposição salarial de abril de 2015.
No entanto, na atual administração da Reitoria, de Marcus
Tomasi e Leandro Zvirtes, os servidores estão perdendo poder
aquisitivo, já que a atualização dos vencimentos não acompanhou a inflação relativa a maio de 2015 e abril de 2016. Neste
período foram registradas perdas de 6,4%. Somadas as perdas,
de maio de 2016 até março de 2017 (4,5%), já supera 11%, conforme visualizado no gráfico. acima. Portanto, a APRUDESC e
as demais associações dos servidores continuam as discussões,
junto aos servidores e conselhos da UDESC, para que os vencimentos sejam corrigidos de acordo com a inflação.

Na ponta do lápis
Uma aproximação
A previsão da receita da UDESC
para 2017 é de R$ 355 milhões. O
comprometimento com folha de pagamento deverá ser de R$ 235 milhões.
Assim, o desconto de 1 dia de trabalho totaliza R$ 600 mil. Considerando que este desconto ocorre desde
2009, os servidores da UDESC perderam, aproximadamente, 5,4 milhões
de reais referente ao Imposto Sindical
obrigatório.

Recadastre-se para seguir contribuindo!
Por razões administrativas e também financeiras, a diretoria anterior da APRUDESC elegeu o Sicoob como o novo sistema de cobrança das contribuições dos/as
associados/as. Como se trata de uma operação bancária, individualizada, não podemos, ainda, realizar o desconto de todos e todas associados/as, porque é necessário
que cada docente autorize este procedimento. Para tanto, solicitamos que cada um/a
observe seus EXTRATOS BANCÁRIOS e averigue se os descontos mensais estão
sendo feitos. E, em caso negativo, será necessário contatar a secretaria da APRUDESC para regularizar a situação.

bilização e sem a ação coletiva dos que
dispõem apenas da remuneração do seu
trabalho para viver, não há como conter a perda dos direitos. O resultado da
ação contrária à cobrança compulsória
do Imposto sindical é um exemplo disto.

Posição da CSP Conlutas
sobre o Imposto Sindical
O imposto sindical nada mais é do que
uma ferramenta do Estado para manter
o atrelamento e cooptar os sindicatos,
portanto, a CSP-Conlutas é contra o desconto desde sua fundação em 2010.
Como um recurso anual assegurado,
o imposto sindical faz com os sindicatos atrelados não precisem do trabalho
de base para se autofinanciarem. Consequentemente, o desconto promove
o afastamento das direções das bases,
que, em geral, são contrárias a qualquer
negociação sobre as contrarreformas e querem lutar por seus direitos.

Sentença recupera
direito ao auxílio
alimentação
Não cabe mais recurso da UDESC no
processo que garantiu por sentença o recebimento do auxílio alimentação nos seguintes casos:
Férias; Afastamento para cursar
pós-graduação (apenas aos professores);
Licença para concorrer a mandato eletivo;
Licença para tratamento de saúde (licença
do artigo 62 do estatuto); Licença por motivo de doença em pessoa da família (licença do art. 62 do Estatuto); Licença para
repouso à gestante (licença do art. 62 do
Estatuto); Licença ao funcionário casado,
por mudança de domicílio (licença do art.
62 do Estatuto); Licença especial (licença
do art. 62 do Estatuto); e, Suspensão temporária das atividades.
No dia sete de abril de 2017, foi publicada decisão determinando que a UDESC
apresentasse em juízo o valor que cada
professor beneficiário deixou de receber
nos afastamentos garantidos pelo julgado,
cujo prazo termina no início do mês de
maio de 2017.

Calcula aí!
Vejam abaixo a contribuição do
Imposto Sindical de uma colega
do campus I, docente efetiva,
com doutorado, associada, 40 hs
/DE:

2009: R$267,20;
2010: R$ 306,98;
2011: R$ 345,97;
2012: R$ 395,22;
2013: R$ 434,00; 2
014: R$ 460,30;
2015: R$ 510,13;
2016: R$ 558,80.

Total descontado =
R$ 4.198,94 em 8 anos,

distribuídos para o Ministério do
Trabalho, sindicatos e confederações que não tem relação com
a docente. Verifique seus contracheques e calcule quanto foi a sua
contribuição e de seu centro para
os sindicatos fantasmas ao longo
dos últimos anos!
A UDESC conta com 1.600
servidores, entre técnicos e
docentes, sem contar os docentes
em caráter temporário e os advogados. Qual terá sido o montante
das contribuições involuntárias
de todos nós, docentes e técnicos,
ao longo destes anos? Para onde
foi este dinheiro?

Contato: aprudesc@gmail.com
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Reforma ou contrarreforma da Previdência?

O

substitutivo, votado no dia três de maio, que modificou as
propostas iniciais da Reforma da Previdência, passando a
idade mínima para a aposentadoria das mulheres de 65 para
62 anos e o tempo para receber 100% da média dos salários (não integral) de 49 para 40 anos não redime em nada a gravidade do Projeto de
Emenda à Constituição (PEC) 287/2016.
Trata-se da retirada de direitos em um país onde 83% da classe trabalhadora ganha até três salários mínimos. Onde mulheres cumprem
com jornadas laborais que somam 8 horas a mais semanalmente e
recebem 30% a menos que os homens no desempenho das mesmas
funções. Onde as desigualdades regionais fazem com que a expectativa
e a qualidade de vida variem de acordo com os índices de pobreza.
E onde as condições de laborais precárias adoecem e matam os trabalhadores no campo e na cidade. Esse cenário de superexploração não
pode ser desconsiderado nas análises sobre as consequências da PEC
287/2016.
A PEC 287/2016, para ser aprovada na Câmara, precisa de 308 votos
dos 512 possíveis, ou seja, três quintos dos deputados federais. A classe
trabalhadora é punida pelas sucessivas políticas de renúncias fiscais,
desonerações e desvinculações de receitas (DRU), que incidem sobre as
contribuições sociais, manobras que possibilitam que esse recurso seja
utilizado em outras atividades governamentais (algumas de natureza
absolutamente questionável), sem contar a ineficácia do Governo e de
seus órgãos na cobrança das dívidas ativas dos devedores da Seguridade Social. Apesar dessa política subserviente, o orçamento da Previdência é superavitário. Em 2014, o saldo positivo foi de 53 bilhões.
A Seguridade Social, desde a Constituição de 1988, abrange, além
da Previdência Social, a Saúde e a Assistência Social, sendo que essas
três vertentes são financiadas por uma matriz orçamentária única. Ao
contrário do que divulga o Governo e a grande imprensa, além dos
recursos descontados dos trabalhadores e empregadores, a Seguridade
possui outras fontes de financiamento, como a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Não passam de falácias as manchetes que anunciam que o rombo da
previdência atingiu R$ 85,8 bilhões em 2015. A chamada Reforma,
que na verdade é uma reforma dos benefícios, cria novos requisitos e
carências para os trabalhadores, não mexe na estrutura fiscal injusta do
país, é duramente questionada em importantes espaços da vida pública
como a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que analisa as contas da Previdência Social, a Frente Parlamentar Mista em Defesa da
Previdência Social, a Auditoria Cidadã da Dívida, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos e, é claro, é contestada pelos 45 milhões de
trabalhadores que, organizados em suas categorias, aderiram à Greve
Geral no dia 28 de abril de 2017. Pesquisas conservadoras expressam
que 71% da população é contrária à Reforma, outras, divulgam uma
rejeição de 93% ao Projeto, porcentagem próxima à impopularidade
do Governo Temer.
Nos últimos 23 anos, foram aprovadas as Emendas nºs 20, 41, e 47, e a
introdução do “fator previdenciário”, chegando agora à quinta proposta de
modificação do sistema. Com as mudanças constantes nas regras - foram
cinco reformas nos últimos 23 anos – a credibilidade do sistema público
previdenciário diminui cada vez mais, fazendo com que os trabalhadores
sintam-se desmotivados para investir e planejar seu futuro contando com
o sistema.
O fato de que apenas 60% dos brasileiros economicamente ativos contribuem ou estão assegurados em algum regime, segundo dados da Previdência Social de 2015, indica que a campanha liquidacionista tem surtido
efeitos devastadores. Esse desmonte não é provocado sem intencionalidade, pois, além de estimular a precarização do mercado de trabalho, beneficia e promove a ampliação das Previdências Privadas, utilizadas pelas
organizações lucrativas para especular com o dinheiro do trabalhador
no mercado financeiro. Tais grupos econômicos exercem forte poder de
pressão sobre os governos neoliberais e são agraciados com as contrarreformas.
Em razão desta situação, foi realizado em Curitiba, em março, o primeiro
encontro de 2017 da Regional Sul do ANDES-SN com o tema “A desestruturação da Previdência e os Fundos Estaduais”. Na palestra a “Contrarreforma da Previdência e Fundos Estaduais”, a professora da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Sara Granemann apresentou dados descobertos em sua pesquisa: “70% do que é arrecadado com previdência se
gasta devolvendo aos capitais”.
Os 2079 Regimes Próprios de Previdência que existem no Brasil também
serão afetados, inclusive os destinados aos professores das Universidades
Estaduais: “O que o governo quer, ao invés de reinvestir esse dinheiro nas
pessoas que trabalharam e adquiriram o direito à aposentadoria, é baixar
o teto. A Reforma vai obrigar e coagir os Estados e municípios a reproduzirem as reformas nos seus fundos próprios e adotarem o teto de INSS
R$ 5.531,31, principalmente por causa das negociações das dívidas estatais”, comenta a professora e chefe do Departamento de Artes Cênicas da
UDESC, Daiane Dordete Steckert Jacobs, que representou a nova diretoria
da APRUDESC no evento.
A contribuição do INSS, por exemplo, é a partir de 8%, já os servidores
e professores da UDESC contribuem com 13%. A UDESC, por exemplo,
paga o dobro de previdência patronal: 26% sobre o salário de todos os
funcionários para o nosso fundo previdenciário. “Isso foi um dos fatores
que causaram o déficit orçamentário da universidade”, lembra a Professora
Daiane Dordete Steckert Jacobs.
A regra de transição prevista no Projeto de Lei atinge os servidores públicos que ingressaram na carreira antes de 2003, quando houve a reforma
da Previdência ainda no Governo Lula, e que já estão passando por essa
transição, no caso da UDESC, 293 professores e professoras na ativa.
Para nos ajudar a desvendar a farsa do chamado rombo, utilizado para
justificar a Reforma da Previdência, entrevistamos o advogado e assessor jurídico do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência do
Serviço Público Federal no Estado de Santa Catarina (Sindprevs/SC) Luis
Fernando Silva, que esteve com a APRUDESC no Debate sobre a Contrarreforma, realizado no dia 18 de abril de 2017, no CCT/Joinville. Enquanto
a imprensa alarde os gastos “exorbitantes” com as aposentadorias especiais
de professores e agricultores, com as pensões por morte, gravados pelo
envelhecimento da população e pela diferenciação da idade mínima entre
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homens e mulheres, apenas 18% do orçamento é destinado à previdência,
sem os mesmos holofotes ou questionamentos indignados, a dívida pública compromete 47% do mesmo orçamento.
Boca no Trombone: De acordo com a decisão da juíza da Justiça Federal
do Rio Grande do Sul, Marciane Bonzanini, que suspendeu as propagandas sobre a Reforma da Previdência do Governo Federal, decidindo favoravelmente à ação proposta por sindicatos, a União não poderia utilizar
recursos públicos para a campanha, pois as propagandas sobre o projeto
não possuem caráter educativo, informativo ou de orientação social, como
é exigido pela Constituição. Como foi organizada a articulação sindical
para a ação judicial que suspendeu a propaganda do Governo Federal sobre Reforma da Previdência? Quais argumentos foram apresentados?
Luis Ferando Silva: Os advogados de diversas entidades sindicais conversaram entre si e resolveram elaborar a tese, que tem como principal
fundamento o fato da propaganda governamental propagar a insegurança no pagamento futuro dos benefícios, criando pânico na população e sem que este risco se confirme pelos dados financeiros do sistema previdenciário, que ao contrário do que afirma o Governo não está
em déficit.
BT: Como se propagou a versão oficial, aceita sem críticas no senso comum, sobre o orçamento, o déficit e o suposto colapso da Previdência,
se essa versão foi construída com base em dados mentirosos?
LFS: Há aqui um jogo contábil que se repete em todos os Governos, levado a cabo a partir de um mecanismo simples: o Governo apura as receitas para o pagamento das aposentadorias e pensões somente a partir
da arrecadação das contribuições sobre a folha de salários (empregados
e empregadores); depois apura as despesas, inserindo nelas não só o pagamento de aposentadorias e pensões tipicamente previdenciárias, mas
também aquelas relacionadas aos benefícios da assistência social, que
possuem como fonte de custeio outras receitas da seguridade social. O
resultado final, assim, é uma conta negativa, mas que se excluísse estes
últimos benefícios (ou incluísse as receitas para o pagamento destas
últimas despesas), seria positiva.
BT: A auditoria da dívida está prevista na Constituição Federal – artigo 26 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).
As atividades dessa associação, aberta às entidades e cidadãos preocupados com o endividamento do Estado Brasileiro, se iniciaram logo
após o Plebiscito Popular da Dívida Externa, realizado no Brasil em
setembro do ano 2000, onde 95% dos participantes votaram contra a
manutenção dos acordos com o FMI, que implicavam no comprometimento de grande parte do orçamento com o mercado financeiro e seus
especuladores. A Auditoria Cidadã da Dívida analisa dados diferentes
daqueles divulgados pela grande mídia e pelo governo, por quê?
LFS: Porque o problema mais importante do orçamento brasileiro
está, a nosso ver, na despesa com o pagamento de juros e amortização
da chamada “dívida pública”, que em 2015 consumiu cerca de 47% do
orçamento total do ano. Ora, se toda a despesa previdenciária consome
pouco mais que 18% deste mesmo orçamento, parece estranho, para
dizer o menos, que o Governo eleja sempre ela para promover as reformas, enquanto sequer cogita de auditar aquela que é sua maior despesa,
e que carreia para o sistema financeiros, todos os anos, quase metade
de tudo o que é arrecadado de impostos.
BT: Existe alguma perspectiva política que aponte para o fim do comprometimento das contas públicas (previdência, educação e saúde) pelos interesses do mercado financeiro? O que seria necessário para que
isso acontecesse?
LFS: Conforme falamos antes, a solução para os problemas fiscais brasileiros passa necessariamente pela auditoria nas despesas com o pagamento de juros e amortização da dívida pública. Trata-se, portanto, de
empreendermos uma luta política capaz de dar sustentação à aprovação
desta auditoria, de onde se espera, no mínimo, uma grande redução no
comprometimento com estas despesas.
BT: Por que as pessoas não se preocupam com o pagamento da dívida
pública da mesma forma como se preocupam com a corrupção, se os
gastos públicos com os juros dessas dívidas comprometem quase metade do orçamento da união?
LFS: Creio que por falta de informação, em primeiro lugar, e por uma
questão de natureza moral, em segundo lugar. É que as pessoas normais
nutrem o (correto) sentimento de que as dívidas e os contratos devem
ser honrados. O problema é que este sentimento é simplesmente transportado para a questão do pagamento dos juros e amortização da dívida pública, concluindo o senso comum que “se há contrato ele deve ser

honrado”. Nós afirmamos que antes de qualquer coisa precisamos auditar estes contratos; saber se eles de fato existem; em que condições
foram celebrados e se estas condições foram legais e regulares ou não;
porque o pagamento destes juros e amortização, realizado há décadas,
não é capaz de reduzir o estoque da dívida; e assim por diante. O fato
é que esta despesa foi responsável por cerca de 1,3 trilhões em 2015,
enquanto a “Lava-Jato”, pelo que dizem, deve comportar um desvio de
cerca de 10 bilhões. É de nos questionarmos então: a prevalecer a forma
como temos visto que as grandes empresas (notadamente as empreiteiras) nacionais se apropriaram do Estado, desviando bilhões de Reais
dos cofres públicos, será que não deveríamos no mínimo desconfiar
que o mesmo pode estar ocorrendo com a dívida pública, com a agravante de que aqui o montante é de no mínimo 1,3 trilhões?
Afinal, como ficaria a situação dos servidores estaduais, principalmente professores das universidades públicas estaduais, com a Reforma aprovada?
Em primeiro lugar é preciso esclarecer que, ao contrário do que chegou
a ser largamente anunciado pelo Governo, os servidores estaduais e municipais não foram excluídos do substitutivo apresentado pelo Relator, e
que foi votado no dia 3 de maio na Comissão Especial.
Eles continuam lá, sofrendo as mesmas conseqüências dos demais servidores públicos! Para os professores que não estiverem albergados pelas “regras de transição” ou pelo “direito adquirido”, as novas exigências
para os docentes do ensino superior serão:
a) 65 anos de idade (homem) ou 62 anos (mulher). Esta idade mínima será majorada em 1 ano sempre que a expectativa de vida crescer 1
ano. b) tempo mínimo de 25 anos de contribuição, em ambos os sexos
(mas neste caso o tempo curto de contribuição influenciará fortemente
no valor da aposentadoria, de modo que se o servidor quiser se aposentar com a “integralidade da média” terá que contribuir por 40 anos,
seja homem ou mulher; c) 10 anos no serviço público e 5 no cargo d) a
aposentadoria, nestes casos, corresponderá a 70% (setenta por cento) da
média das contribuições aportadas durante toda a vida funcional, acrescida de 1,5%, a cada ano de contribuição entre o 1º e 5º ano após o mínimo de 25, 2%, a cada ano de contribuição entre o 6º e o 10º ano após os
25 anos de contribuição mínima, e 2,5%, a cada ano de contribuição do
11º ano em diante, até o máximo de 100%; Para os docentes incluídos
nas “regras de transição”, por sua vez, as exigências serão:
a) ter no mínimo 60 anos de idade (h) ou 55 (m); b) ter 35 anos de contribuição (h) ou 30 (m) c) ter 20 anos de serviço público, em ambos os
sexos; d) ter 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria, em ambos
os sexos; e) cumprir “pedágio” de 30% do tempo que faltava, na data da
promulgação da Emenda, para completar 35 anos de contribuição (h)
ou 30 anos (m); f) a exigência de 60 anos de idade (h) e de 55 anos (m)
passará a ser de 61 anos (h) e de 56 anos (m), após 3 anos de publicação
da Emenda; a partir daí, a cada 2 anos será acrescido mais 1 ano às exigências de idade, até o limite de 65 anos (h) e 62 (m); g) a cada dia de
contribuição a mais que 35 (h) ou 30 (m), as idades mínimas de que trata o item anterior poderão ser reduzidas na mesma proporção. Já quanto
à forma de cálculo da aposentadoria, no caso das “regras de transição”,
esta observará os seguintes critérios: a) se o servidor houver ingressado
no serviço público até 31.12.2003, e não optar pela aposentadoria na
forma do art. 2º, § 5º, I, da PEC, a aposentadoria corresponderá a 100%
da média de que trata o art. 40, § 2º-A, da CF, e a revisão dos proventos,
neste caso, observará os critérios e condições adotados pelo RGPS, não
se aplicando o princípio da paridade; b) Se o servidor houver ingressado
no serviço público entre 1.1.2004 e a data da promulgação da Emenda, a
aposentadoria corresponderá a 70% (setenta por cento) da média referida no § 2º-A, do art. 40, acrescido de 1,5%, a cada ano de contribuição,
do 1º ao 5º ano; 2%, a cada ano de contribuição, do 6º e o 10º ano; e)
2,5%, a cada ano de contribuição, do 11º ano em diante, até o máximo
de 100%; o total não poderá exceder 100%; A revisão dos proventos,
neste caso, observará os critérios e condições adotados pelo RGPS, não
se aplicando o princípio da paridade.
c) se o servidor houver ingressado no serviço público até 31.12.2003
(Art. 2º, § 5º, I), optando por se aposentar somente aos 65 anos de idade,
para ambos os sexos, a aposentadoria corresponderá à totalidade da
remuneração do cargo em que se der a aposentadoria. O reajuste das
aposentadorias observará o princípio da paridade, de que trata o art. 7º,
da EC nº 41, de 2003.
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Mesmo inconstitucional, “Escola sem Partido”
quer impor mordaça judicialmente

“E

nsino de história sem crítica é apagar o passado”. É com
essa frase que as ameaças de impor a “Lei da mordaça” são
recebidas no Centro de Ciências Humanas e da Educação
(FAED) da UDESC. A longa faixa estendida pela comunidade acadêmica prevê o resultado do que poderá se tornar a educação do futuro,
caso sejam aprovados Projetos como o “Escola sem Partido”. “A história
não é o passado, mas o presente”, dizia o pensador afro-americano
James Baldwin. Apagando o passado, borramos também o presente.
Conhecidos como “Leis da Mordaça” pelos professores de todo o país,
os projetos de lei baseados no “Escola sem Partido”, antes mesmo de
qualquer aprovação, incentivam a propgação das tentativas de limitar a
liberdade de cátedra nas universidades e escolas. Parte dos grupos que
apoiam as iniciativas inconstitucionais passaram a adotar estratégias
para intimidar estudantes e professores identificados com a defesa da
igualdade de gênero, da democracia, dos direitos dos trabalhadores e
contra o racismo. Dezenas de denúncias sobre “doutrinação”, levadas
ao Judiciário ou não, foram registradas no
país, acarretando demissões injustas ou a
perseguição contra docentes que apostam
no pensamento crítico e antidogmático.
Cinco projetos de lei foram anexados
ao PL 7180/14 (“Escola sem Partido”),
de autoria do deputado Erivelton Santana (PEN-BA) na Câmara dos Deputados. O Projeto de Lei do Senado (PLS)
193/16, do senador Magno Malta (PR-ES),
aguarda, na Comissão de Educação, pelo
parecer do relator Cristovam Buarque.
Não são apenas os estudantes e professores
que protestam desde 2016 nas marchas, cartazes e ocupações: até a Organização das
Nações Unidas (ONU) manifestou-se sobre as propostas de cerceamento das liberdades. No dia 13 de abril, a ONU solicitou
que o governo brasileiro apresentasse, no
prazo de até 60 dias, uma explicação sobre os projetos de lei baseados na iniciativa “Escola sem Partido”, que se propõe
a ser “aplicável aos sistemas de ensino da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. A ONU considera
que, caso aprovados, os projetos irão violar a liberdade de expressão e o direito dos
alunos à informação, ao promover a censura dentro das salas de aula de temáticas fundamentais, o que fere
acordos assinados pelo Brasil, nos quais o país se compromete a garantir os direitos à educação universal e de qualidade, à liberdade e
a superar as opressões contra a população LGBTT, negra e indígena.
A ONU não se ateve apenas à “Lei da Mordaça”: os relatores denunciaram o Ministério da Educação que, uma semana antes da denúncia, retirou os termos “gênero” e “orientação sexual” dos textos curriculares que formarão a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC). A patrulha em nome do “Escola sem Partido”
promovida pelo vereador Fernando
Holiday (DEM-SP), membro do Movimento Brasil Livre (MBL), durante visitas relâmpagos realizadas a escolas da
rede pública com o objetivo de coagir
os professores e fazer uma verdadeira patrulha ideológica dos conteúdos
ministrados, também desencadeou
o estado de alerta dos relatores da
ONU. Tal como o vereador do DEM, a “Lei da Mordaça” já escolheu
seu ou seus partidos, ao insistir em uma pretensa neutralidade política que apenas serve para mascarar a defesa da ideologia dominante.
A primeira vítima desse movimento de caráter inquisitório, dentro
da UDESC, é a Professora do Departamento de História Marlene de
Fáveri, acusada de perseguição religiosa por uma ex-orientanda do
Programa de Pós-Graduação em História, conhecida por ser uma das
porta-vozes do “Escola sem Partido” e defensora do deputado Jair
Bolsonaro. O processo tramita no Juizado Especial da Comarca de
Chapecó e as “provas” apresentadas pela ex-mestranda são e-mails e
um áudio editado referente à parte de uma das aulas ministradas na
disciplina “História e Relações de Gênero” em 2013. A acusação pede
uma indenização por danos morais de R$ 17.600 – valor semelhante
ao total de nove meses de bolsa recebidos por ela durante o mestrado.
Uma condenação de Marlene de Fáveri em primeira instância - cabe recurso - poderia significar, além de uma referência para
outras decisões, uma arma para a ser explorada politicamente pelos defensores da “Lei da Mordaça” nacionalmente. APRUDESC
desde 2016 tem manifestado apoio e disponibilizado assessoria jurídica para atuar na defesa da Professora Marlene de Fáveri.
Com o Projeto “Virgindade e Família: mudança de costumes e o
papel da mulher percebido através da análise de discursos em Inquéritos Policiais da Comarca de Chapecó (1970-1988)”, Ana Caroline Campagnolo foi aceita no Programa de Pós-Graduação em
História e como orientanda da Professora Marlene de Fáveri.
Atualmente, professora do Ensino Básico e youtuber conservadora e
anti-feminista, Ana Caroline Campagnolo moveu a ação em Chapecó,
onde mora, no dia 13 de junho de 2016, duas semanas após ser reprovada em sua banca de mestrado, à qual submeteu uma dissertação
com outra temática e orientada por outro professor do Departamento. O orientador afirma que, com base em um parecer sobre a dis-

sertação, informou à aluna que ela provavelmente seria reprovada,
porque seu trabalho estava inconsistente e necessitava de mais tempo para ser desenvolvido e alcançar a profundidade esperada para
uma dissertação. Mesmo com o aviso, Campagnolo manteve a banca.
Os representantes do Programa de Pós-Graduação caracterizam como
totalmente infundada a acusação de perseguição institucional e contrapõem a acusação ao histórico de solicitações feitas pela aluna entre
2013 e 2016, todas atendidas prontamente. A ex-aluna formalizou pedidos de trancamento, prorrogação, troca de orientador, qualificação com
urgência e até revisão da nota atribuída ao trabalho final da disciplina
“História e Relações de Gênero”. Em nenhum momento, Campagnolo
formalizou alguma reclamação sobre a professora Marlene de Fáveri.
Em uma audiência da Comissão Especial da Escola sem Partido
(PL 7180/14), Ana Caroline Campagnolo apresentou seu processo como exemplo no dia 15 de fevereiro em Brasília. Na ocasião, ela
sustentou que livros listados na bibliografia da disciplina “História e

Marlene de Fáveri tinha direito de abrir mão da orientação de Campagnolo no momento em que constatou o desacordo teórico-metodológico. Não se tratou de um abandono, como alega a ex-orientanda. A professora resolveu tomar essa decisão depois de assistir a um
vídeo, no qual Campagnolo era entrevistada longamente por dois
homens no do Youtube “Canal Conexões Conservadoras”, vídeo divulgado nas redes sociais e visualizados por milhões de pessoas. Numa
das passagens, um dos homens diz que adora as feministas porque
elas “abrem as pernas facilmente” e a ex-mestranda ri. Eles pedem
para que Campagnolo, a quem chamam de doutora, conte como é a
experiência no mestrado. Distorcendo os conteúdos aos quais estava tendo acesso, Campagnolo deslegitimou o feminismo, as teorias, metodologias e todo o campo de Estudos de Gênero em sua fala.
“Pessoas da área do Brasil inteiro me questionaram sobre esse vídeo.
´O que você está ensinando no mestrado?´ Mesmo que a ex-aluna não
me cite no vídeo, todos sabiam que ela era minha orientanda”, contou Marlene. Preocupada, a professora conversou
com a orientanda na época, advertindo-a de que
Lucas Piteco - http://pitecomics.blogspot.com
os “entrevistadores” estariam ridicularizado-a.
Aos questionamentos, a estudante respondeu que
“Eu sou uma pessoa na sala de aula e outra lá fora”.
Marlene perguntou como ela poderia desenvolver
uma pesquisa na qual não acreditava nos preceitos
teóricos e, para aumentar sua perplexidade, escutou a seguinte justificativa: “Não haverá problema.
Vou fazer tudo que a professora mandar”. Essa
prova de incompreensão em relação aos objetivos e responsabilidades da pesquisa no âmbito da
pós-graduação foi a gota d’água para Marlene. Ela
não suportou o sentimento de ter sido enganada:
“O projeto dela era frágil, mas eu estava bastante interessada nas fontes que ela tinha escolhido”.
Emocionalmente abalada e desgastada pelo enfrentamento ao processo judicial, após um curto período de afastamento para cuidar da saúde,
Marlene de Fáveri voltou a ministrar suas aulas, mas a sensação é amarga: “Tenho falado
com os outros professores, estamos coagidos em
sala de aula. Tenho que me autocensurar, pois
não sei onde posso estar pisando. Penso toda a
vez que vou empregar conceitos fundamentais
como relações de gênero, poder e até política.
Como poderemos explicar as relações econômicas e sociais sem poder usar esses conceitos
Relações de Gênero” atentavam contra suas convicções religiosas. que hoje estão sendo usados para criminalizar os professores?”.
A Doutora em História pela UFSC Marlene de Fáveri é reconheUm dos motivos que mais atemoriza a comunidade acadêmicida nacionalmente por prêmios, pela publicação de cinco livros ca é o uso de filmagens e gravações sem consentimento com má fé,
e pela orientação de 140 projetos de pesquisa. Resultado de sua in- premeditando futuras ações judiciais. A advogada de defesa, Danvestigação no doutorado, o livro “Memórias de uma (outra) guer- iela Félix comenta a possibilidade da “prova”, áudio editado e desra” recebeu do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina contextualizado da professora, ser considerada ilícita: “A gravação
(IHGSC) o Prêmio Lucas Alexandre Boiteux – História, em 2005. precisa ter a autorização do professor. O aluno está gravando a aula?
O Laboratório de Relações de Gênero Com qual finalidade? Para instrumentalizá-la em um processo?”.
e Família (LABGEF), onde a professora atua, é referência nacional no campo
dos Estudos de Gênero. Desfazendo a
falsa polêmica criada sobre o campo,
a APRUDESC explica em nota pública em apoio à docente: “(...)os Estudos
de Gênero são reconhecidos pelas InOutros ensaios para a criação de polêmicas e fatos midiátistituições acadêmicas em nível muncos foram postos em cena desde o acirramento de posições
dial, bem como por órgãos das Nações
políticas no contexto do golpe que instaurou o governo Temer.
Unidas, agências de cooperação inDurante a ocupação da Reitoria da UDESC de 2016, initernacional e Estados, e se expressam
ciada no dia 25 de outubro, episódios de conflito provocaem âmbitos diversos da sociedade, inclusive em várias Igrejas como a
dos por militantes do Movimento Brasil Livre (MBL), utiliCatólica”, informa a APRUDESC em nota pública de apoio à docente.
zando-se de procedimentos semelhantes ao empregado pela
Outras professoras que derrubam, por meio da pesquiex-mestranda da Pós-Graduação em História, foram registrados.
sa, as teorias e crenças que sustentam o patriarcado na socieAs principais bandeiras da ocupação eram justamente as medidas dedade e, também dentro da academia, terão suas aulas prejfendidas pelos grupos conservadores: a revogação da Reforma do Ensino
udicadas por projetos de lei que pedem por neutralidade
Médio (Medida Provisória 746), por promover uma educação tecnicispolítica, ideológica e religiosa do Estado, por conta desse artigo:
ta e acrítica, e o repúdio à aprovação da PEC 24, que congelou os gastos
“Art. 3º. O Poder Público não se imiscuirá na orientação sexupúblicos para os próximos 20 anos, além da própria “Lei da Mordaça”.
al dos alunos nem permitirá qualquer prática capaz de compromNo dia 1º de novembro de 2016, uma das lideranças do MBL-SC
eter o desenvolvimento de sua personalidade em harmonia com
tentou filmar os rostos dos integrantes da ocupação e os acusou de
a respectiva identidade biológica de sexo, sendo vedada, especial“racismo inverso”. Os integrantes pediram para que a jovem intermente, a aplicação dos postulados da teoria ou ideologia de gênero”.
rompesse a gravação e, fingindo um acordo, ela acabou voltando para
Em oposição à invenção da expressão “ideologia de gênero”, que
a sala de aula. Nesse intervalo, a estudante ligou para a Polícia Milexpressa o desconhecimento dos grupos conservadores sobre o sigitar e denunciou que estava sofrendo ameaças. Em seguida, agentes
nificado do feminismo, a APRUDESC relembra algumas das conda PM entraram no campus, mas deixaram a UDESC rapidamente,
quistas tributárias do movimento: “É importante sublinhar que
após a constatação de que nenhum conflito estava ocorrendo de fato.
o direito ao voto, à educação, ao trabalho, ao divórcio, à contraO caso terminou com uma nota do MBL acusando a ocupação nas recepção, dos quais a sociedade brasileira hoje se beneficia, devem-se
des sociais. Porém, o clima de tensão e a promoção de iniciativas virtuais
a este movimento, que conheceu diferentes dimensões e fases”.
pela “desocupação forçada” contribuíram para o fim da ocupação, após
Sentindo-se enganada, Marlene abriu mão da orientação.
a solicitação de reintegração de posse feita pela Reitoria e a chegada de
Homenageada e defendida por colegas, alunos e ex-orientandos, Mardezenas de Policiais Militares para a desocupação violenta. mesmo com
lene se lembra de um depoimento em especial: “Um ex-orientando meu,
o apoio do movimento docente e de técnicos. Apesar de formalmente
padre da Igreja Ortodoxa, escreveu uma bela mensagem de apoio públitambém se manifestar contrariamente aos cortes de gastos, a Reitoria
ca nas redes sociais”. “Tive e tenho orientandos de todas as convicções
ameaçou abrir processos administrativos contra os “líderes” da ocupação.
políticas e de diferentes religiões. Jamais fui enganada, porque os alunos
Outras situações envolvendo filmagens indevidas, divulgação
defendiam suas idéias com argumentos dentro da pesquisa”, explica,sosensacionalista nas redes sociais e tentativa de criminalização dos
bre como lida com a pluralidade de pontos de vista na academia.Tão natmovimentos com o atiçamento das forças policiais ou acionamenural quanto os embates no campo das idéias, entre orientandos, profesto do Judiciário foram planejadas pelo MBL em outras ocupações
sores e colegas, é a troca de orientação, previsto no regimento acadêmico.
em todo o país, sobretudo, as organizadas em escolas públicas.
O Departamento atesta que a troca de orientação, seja quando o desejo é do aluno, do professor ou de ambos, é um fenômeno cotidiano.

O processo inquisitório contra
Marlene de Fáveri é uma arma para
a ser explorada politicamente pelos
defensores da “Lei da Mordaça” em
todo o país

Ocupação da Reitoria também sofreu
ataques dos defensores da mordaça

