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DOCENTES DA UFRB APROVAM INDICATIVO DE GREVE 
O professor David pontuou a situação limite do país, não havendo muitas alternativas 
de enfrentamento aos ataques do governo; e lembrou que, além da PEC 55, outros 
ataques estão por vir (a previdência antes do fim do ano, a CLT que será encaminhada). 
“A gente está numa tarefa muito difícil, é o processo de fazer história. A gente não sabe 
qual o passo mais acertado, mas a gente sabe que tem que caminhar. A gente precisa 
mandar um recado ao movimento nacional, inclusive para ajudar o movimento, porque 
uma derrota nacional vai ser muito dura. Temos que fortalecer a base para o que virá, 
e só se fortalece a base construindo a luta”, afirmou o professor David. 

Respondendo às possíveis críticas sobre o número de participação nas atividades de 
paralisação, a diretora executiva da APUR, professora Ana Cristina Givigi, afirmou: “Se 
eu olhasse para quem não está aqui, eu não estaria aqui. Não se constrói achando 
que algum dia nós fomos maioria, nós sempre fomos minoria em todos os momentos 
políticos desse país (nós que estou falando é quem estava combatendo), mas nem por 
isso deixamos de construir entre nós uma posição, que eu entendo que não se pretende 
missionária, mas que pretende garantir a nossa existência política”. 

Além dos docentes, a assembleia contou com as presenças e falas de representante 
dos servidores técnico-adminstrativos e dos discentes que estão ocupando o Centro de 
Formação de Professores (CFP).  

Com 70 votos a favor, 7 contrários e 8 abstenções, os docentes da Universidade Federal 
do Recôncavo da Bahia (UFRB) aprovaram o indicativo de greve em assembleia nessa 
quarta-feira (16).  Agora os docentes vão aguardar o ANDES-SN (que se reunirá com 
todas as seções sindicais neste fim de semana) apontar a data da deflagração da greve.  
Possivelmente, essa informação será anunciada na próxima assembleia da APUR, que 
será no dia 24 de novembro, em Feira de Santana, obedecendo ao rodízio de assembleias 
nos centros. 

Ao defender o indicativo de greve, o presidente da APUR, professor Antonio Eduardo 
Oliveira, colocou que a situação política do país levava a categoria docente a pensar na 
greve como alternativa de luta contra a PEC 55, que precarizará ainda mais a saúde e a 
educação pública do país. “A APUR não pode ficar de fora do movimento. Não podemos 
os omitir diante dessa situação”, afirmou o presidente. 

Os representantes docentes no CONSUNI, professores David Teixeira e Dyane Brito 
também defenderam o indicativo de greve. A professora Dyane lembrou a todos das 
constantes reduções de verbas que a UFRB tem enfrentado, reduções que sem dúvida 
nenhuma aumentarão caso a PEC seja aprovada. “Por conta desse desmonte da 
universidade brasileira, por conta desse desmonte da universidade pública, sobretudo 
da universidade no interior, por isso acho que a gente precisa sim aprovar o indicativo 
de greve, mas uma greve de fato participativa”, ponderou a professora. 
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11 de NOVEMBRO ATIVIDADES DE GREVE E MOBILIZAÇÃO NO 
RECÔNCAVO DA BAHIA

Amargosa



6 BLA BLA BLA Exero 01, 5555

Cachoeira

Cruz das Almas
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Feira de Santana

Santo Antonio de Jesus



8 BLA BLA BLA Exero 01, 5555



9 BLA BLA BLA Exero 01, 5555

Santo Amaro
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UNIVERSIDADES DIVULGAM IMPACTOS NEGATIVOS NO ORÇAMENTO CASO A PEC 55 
SEJA APROVADA

ANDES-SN

Jelevada na sociedade brasileira, e que restrinja o acesso e permanência de estudantes 
às Universidades Públicas. O que está em pauta é o Futuro da Nação, que depende 
fundamentalmente da educação pública e gratuita que conseguirmos oferecer aos nossos 
estudantes”, disse a nota. O Consuni  ainda conclamou toda a sociedade a se mobilizar 
contra a retirada de direitos sociais.

 Na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), decanos e diretores aprovaram 
em plenária, na última terça-feira (8), uma carta aberta aos representantes do Rio de 
Janeiro no Senado solicitando que rejeitem a PEC 55. O documento foi aprovado por 
72 acadêmicos da universidade − entre eles, o reitor, Roberto Leher −, pelas seis 
Decanias e Pró-Reitorias e por 54 unidades que compõem a estrutura da instituição. “A 
já grave situação que hoje enfrentamos será dramaticamente agravada caso venha a ser 
aprovada a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 55, que projeta drásticas reduções 
de recursos para a educação e a saúde”, diz um trecho da carta. O reitor da instituição, 
desde agosto, já se manifestava publicamente contra a PEC 55, assim como o Conselho 
Universitário (Consuni) da UFRJ, que publicou uma moção mostrando preocupação com 
a aprovação da PEC, que inviabilizará o serviço público brasileiro e, particularmente, a 
universidade pública, a ciência e a tecnologia, a cultura e a arte.
 
O reitor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Anísio Brasileiro, no mês 
de outubro, se manifestou quando a PEC ainda tramitava como 241. Ele criticou a 
proposta que “compromete o futuro da universidade”, em vídeo publicado no dia 26, 

e os efeitos nefastos da PEC ao ensino público caso seja 
aprovada. “A PEC 241 [agora PEC 55] configura um quadro 
muito dramático e de muitos riscos para as conquistas que 
obtivemos ao longo dos últimos anos”, disse. 

 Em agosto deste ano, a Associação Nacional dos Dirigentes 
das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) 
se manifestou contra a PEC 55. Em um ato público, 
promovido pela Frente Parlamentar Mista Pela Valorização 
das Universidades Federais, na Câmara dos Deputados, a 
entidade se posicionou contra a medida por entenderem que 
as universidades públicas vivem um processo de expansão 
e que a PEC representa um risco à educação de qualidade, 
gratuita e de inclusão. 

 Entidades denunciam os ataques contidos na PEC 55 
Em outubro deste ano, instituições, fundações e entidades divulgaram diversos materiais 
e estudos denunciando os riscos contidos na PEC 55 e os impactos negativos para as 
políticas e direitos sociais, e consequentemente para a população brasileira. 
 
Segundo a nota técnica do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese) o pacote de medidas anunciado, pelo governo Temer, tem 
como objetivo promover um ajuste nas contas públicas, reduzir o papel do Estado como 
indutor do desenvolvimento no país. 

 Já Auditoria Cidadã da Dívida denunciou a intenção da PEC em garantir recursos 
para “empresas estatais não dependentes”, enquanto ficarão congelados por até vinte 
anos o conjunto de gastos e investimentos primários em saúde, educação, segurança, 
assistência. 
 
A nota técnica do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), divulgada em 
setembro, apontou os impactos do novo regime fiscal para o financiamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e para a efetivação do direito à saúde no Brasil. 
 
 A CSP Conlutas divulgou nessa quarta-feira (16) um vídeo sobre a PEC 55, explicando 
por que a proposta é tão perigosa para os trabalhadores e a população mais pobre.

Recentes estudos divulgados por instituições federais de ensino superior no país mostram 
os efeitos nefastos para a Saúde e Educação públicas, caso a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 55/16 (antiga PEC 241) seja aprovada no Senado Federal. A PEC 
55 limita por 20 anos as despesas primárias da União aos recursos do ano anterior 
corrigidos apenas pela inflação do período, para aumentar o superávit primário e destinar 
recursos ao pagamento de juros e amortização da dívida pública. No que tange o ensino 
público superior, a proposta – caso seja aprovada-, limitará o orçamento das instituições 
e colocará em risco o pleno desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 

 A reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) apresentou, no dia 
4 de novembro, ao Conselho Universitário um estudo realizado pela administração da 
instituição sobre os impactos da PEC 55 no custeio da universidade. O estudo aponta 
que caso a proposta estivesse em vigor entre 2006 e 2015, o orçamento da UFRGS 
teria sido reduzido para menos da metade, o que “mal cobriria os gastos com vigilância, 
energia elétrica, água e telefonia, manutenção predial, motoristas e limpeza” até 2012 
e, a partir de 2013, “não cobririam nem esses gastos”. Em 2015, o orçamento da 
universidade foi de R$ 184.573.240,00. Nas regras da PEC 55, o orçamento seria de 
R$ 75.299.511,00, uma diferença de R$ 109.273.736,00.

 Outra reitoria que analisou os impactos da PEC 55 no orçamento foi a da Universidade 
de Santa Maria (UFSM). O reitor Paulo Burmann, no final de outubro, fez duras críticas 
à proposta do governo Michel Temer que limita gastos 
nas áreas sociais. Segundo ele, se a PEC do Teto fosse 
vigente desde 2006, a instituição teria recebido R$ 3 
bilhões a menos em um período de 10 anos. Conforme 
Burmann, a manutenção de serviços, a finalização 
de obras e a compra de equipamentos podem ficar 
seriamente comprometidas, assim como a consolidação 
e expansão de novos campi. O orçamento anual da 
UFSM gira em torno de R$ 1,1 bilhão. 
O Conselho Universitário (Consuni) da Universidade 
Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) publicou 
nota, no início de novembro, se posicionando oficialmente 
contra a PEC 55/16. Criada há três anos, a Unifesspa 
segue um cronograma de expansão previsto até 2021, 
quando a instituição, enfim, conseguiria estabilizar seu 
funcionamento com a estimativa de 50 cursos de graduação e 11 mil alunos. Dados 
apresentados à comunidade externa mostraram as limitações impostas ao processo de 
expansão e consolidação da Unifesspa já a partir de 2017, caso a PEC 55 seja aprovada. 
Segundo o reitor da universidade, Maurílio de Abreu Monteiro, não há “gorduras” que 
possam ser cortadas para ajustar o orçamento. “Nossas despesas vão aumentar. Se 
a verba for cortada, não conseguiremos chegar a 2018 com o mínimo necessário. A 
gente precisa continuar crescendo. Estamos tentando sensibilizar os parlamentares 
sobre as limitações gravíssimas da PEC na Educação, especialmente contra as novas 
universidades. Temos convicção de que a história não acabou e vamos continuar lutando 
com todas as nossas forças para garantir a necessária expansão da nossa Universidade”, 
disse o reitor.

á o Consuni da Universidade Federal de Goiás (UFG) divulgou, no dia 21 de outubro, 
as simulações realizadas no orçamento de todas as universidades públicas do país caso 
a proposta já estivesse em vigor no período de 1999 a 2015. Os dados mostraram 
que a diminuição dos recursos destinados ao conjunto das universidades federais, em 
janeiro de 2016, alcançaria o valor de R$ 196,8 bilhões. “O Consuni compreende que 
o país precisa reorganizar a sua economia, contudo não concorda que este processo 
implique em uma maior exclusão social, uma maior concentração de renda, que já é 
demasiadamente 

Disponível em: http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=8483

CRESCE O NÚMERO DE DOCENTES EM GREVE EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
ANDES-SN

A última reunião dos setores, realizada em 5 e 6 de novembro, indicou às seções 
sindicais que iniciassem rodadas de assembleia em todo o país para discutir e deliberar 
sobre o indicativo de greve da categoria docente, em articulação com os setores 

da Educação, contra a PEC 55 (PEC 241 na 
Câmara) e contra a MP 746/2016, bem como 
definir a temporalidade da greve.

Nos dias 19 e 20 de novembro ocorrerá nova 
reunião conjunta dos Setores das Ifes e das 
Iees/Imes do Sindicato Nacional para avaliar os 
resultados da rodada de assembleias e apontar 
os encaminhamentos tendo como referência as 
deliberações da base.
Em meio ao debate na categoria docente sobre 
a deflagração da greve, Fasubra e Sinasefe já 
estão em greve, e milhares de estudantes em 
todo o país ocupam suas escolas, universidades 
e institutos. Os estudantes lutam contra a PEC, 
mas também contra a Reforma do Ensino 
Médio. São mais de mil escolas e institutos 
ocupados, além de 71 universidades (confira a 
lista ao final da matéria).  

Os docentes de vinte e cinco Instituições de Ensino Superior (IES) já aprovaram deflagração 
de greve contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55/16 (antiga PEC 241), 
a Medida Provisória (MP) 746 da Reforma do Ensino Médio. São dezoito universidades 
que já têm suas atividades paralisadas 
contra a retirada de direitos, enquanto 
sete decidiram iniciar a greve nos 
próximos dias.

As vinte e cinco IES estão espalhadas 
por todas as regiões do país e 
abrangem tanto instituições federais 
quanto estaduais. A discussão da 
greve foi indicada por duas reuniões 
conjuntas entre o Setor das Instituições 
Federais de Ensino (Ifes) e o Setor das 
Instituições Estaduais e Municipais 
de Ensino (Iees/Imes) do ANDES-SN, 
realizadas em Brasília (DF), nas últimas 
semanas. 

Com imagens de Adufsj-SSind, William Boessio.
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LISTA DE IES COM GREVE DEFLAGRADA
*com base em informações levantadas até a tarde de segunda (14)
Universidade Federal do Pará (Ufpa)
Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra)
Instituto Federal do Piauí (IFPI)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf)
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Universidade de Pernambuco (UPE)
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)
Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob)
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB)
Universidade Federal de Goiás (UFG) Catalão
Universidade Federal de Goiás (UFG) Jataí
Universidade Federal de Lavras (Ufla)
Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop)
Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ)
Universidade Federal de Alfenas (Unifal)
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
Universidade Federal de Pelotas (Ufpel)
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Universidade Federal de Rio Grande (Furg)
Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) Rio Grande

1.    FURG
2.    UDESC
3.    UEA
4.    UEFS
5.    UEL
6.    UEM
7.    UEMA
8.    UEMG
9.    UEMS
10.    UEPA
11.    UEPG
12.    UERN
13.    UESB
14.    UESC
15.    UFAL
16.    UFBA
17.    UFCSPA
18.    UFES
19.    UFF
20.    UFFS
21.    UFG
22.    UFGD
23.    UFJF

24.    UFLA
25.    UFMA
26.    UFMG
27.    UFOB
28.    UFOP
29.    UFPA
30.    UFPE
31.    UFPI
32.    UFPR
33.    UFRB
34.    UFRGS
35.    UFRN
36.    UFRPE
37.    UFRJ
38.    UFRRJ
39.    UFS
40.    UFSB
41.    UFSC
42.    UFSJ
43.    UFT
44.    UFTM
45.    UFU
46.    UFV

47.    UFVJM
48.    UNB
49.    UNEAL
50.    UNEB
51.    UNESPAR
52.    UNICENTRO
53.    UNIFAL
54.    UNIFEI
55.    UNIFESSPA
56.    UNIOESTE
57.    UNIVASF
58.    UPE
59.    URCA
60.  UNIFAP
61. UNB
62. UFS
63. UNIFESP
64. UFSCAR
65. UFSM
66. UFRR
67. UFPEL
68. PUC-RS
69. UERGS
70. PUC-MG
71. UFC

Confira a lista de universidades ocupadas:
*com base em informações levantadas até a tarde de segunda (14)

  Disponível em: http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=8481

SEM FÉRIAS DA LUTA, TRABALHADORES VÃO ÀS RUAS NO DIA 29

No mesmo dia, Congresso deve votar PEC 55 do Fim do Mundo, que limita investimento em educação e saúde

Escrito por: Luiz Carvalho

O dirigente disse também que a Central participará dos atos unificados no próximo dia 
25 onde há uma articulação regional envolvendo as centrais sindicais.

“Temos (as centrais sindicais) pensamentos diferentes, mas temos compromisso de 
fazermos atividades conjuntas onde há unidade. Temos unidade contra reforma da 
Previdência, em defesa da saúde, da educação, contra a PEC 55, contra e reforma 
trabalhista e na defesa do emprego”, falou. 

Conselhão
Nobre também ironizou a nova formação do CDES (Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social), o Conselhão, criado em 2003 durante o governo Luiz Inácio Lula 
da Silva, para discutir de maneira mais plural e democrática propostas para o país.

Com o novo formato, organizações críticas ao governo, como a CUT, foram excluídas. 
“O que governo montou não é um conselho, até porque, a ideia do conselho é reunir os 
diversos pensamentos que existem na sociedade e, a partir dele estabelecer um debate 
e tirar um consenso. Quando você só traz pessoas que são próximas ao governo o que 
você tem é um clube de amigos”, falou. 

Após as manifestações do último dia 11, a classe trabalhadora volta às ruas em 29 de 
novembro para um Dia Nacional de Lutas. O objetivo do ato capitaneado pela CUT é 
pressionar os senadores em Brasília e nas bases eleitorais para impedir a aprovação da 
PEC 55 (Proposta de Emenda à Constituição). 

Nessa data, antiga PEC 241 será votada em primeiro turno no plenário do Senado. O 
segundo turno deve acontecer no dia 13 de dezembro.

Para o secretário-geral da Central, Sérgio Nobre, quem representa a classe trabalhadora 
não pode se omitir de buscar frear mais um capítulo do retrocesso que os golpistas 
tentam impor à classe trabalhadora.

“A  CUT enxerga o golpe que os trabalhadores estão sofrendo, o maior ataque aos direitos 
trabalhistas que já tivemos na história brasileira. Por isso, se alguém quiser defender o 
que está sendo feito, tem toda a liberdade, mas deve assumir o ônus disso. 

Nós entendemos que esse é um governo iletígimo, fruto do golpe  e que está tomando 
medidas negativas para o presente e futuro de todos os brasileiros”, apontou.

  Disponível em: http://www.cut.org.br/noticias/sem-ferias-da-luta-trabalhadores-vao-as-ruas-no-dia-29-29ba/
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