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Em 24 de abril de 1981, um grupo de professores da UFRPE, que vinha acompanhando o movimento
nacional, desde a fundação da ANDES (Associação Nacional dos Docentes de Ensino Superior), funda a
ADUFERPE (Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco). A histórica
assembléia de fundação foi presidida pelo professor Pedro Corrêa que mesmo em plena ditadura militar,
onde era proibida a sindicalização de funcionários públicos tiveram a coragem de afirmar que a partir
daquele momento em diante, os docentes da UFRPE tinham conquistado um espaço reivindicatório, que
não mais haveriam de se submeter, sem discussão, às propostas do MEC e do governo para a Universidade
brasileira.
Naquele momento, os militares começavam a perder força e as lutas sociais, como o movimento próanistia, que envolveu grande parte dos docentes do ensino superior, começavam a ganhar destaque na
sociedade. A contínua luta e mobilizações dos trabalhadores culminaram com a criação da CUT em 1983 e
em 1985, todo o povo brasileiro vai às ruas por eleições diretas (Diretas Já).
Em 1988, a nova Constituição Brasileira garantiu o direito de sindicalização dos servidores
públicos, a ANDES torna-se o ANDES – Sindicato Nacional e, em 1991, nossa AD passa a ser ADUFERPE –
Seção Sindical do ANDES – Sindicato Nacional. Entretanto, mesmo como associação, com a greve de 1987,
conseguimos fazer com que o Congresso Nacional aprovasse uma lei criando o Plano Único de Classificação
e Redistribuição de Cargos e Empregos (PUCRCE), com a Carreira docente que vigente até momento.
Nestes trinta anos de atividade a ADUFERPE participou ativamente de todos os movimentos
reivindicatórios nacionais e locais. Estivemos presentes e todos os Congressos e CONAD do ANDES – SN,
mas, levando nossa posição firme e nossa independência política.
Nos últimos oito anos a ADUFERPE passou por mudanças importantes na sua estrutura física, mas
também em relação a sua orientação política. Os anseios da construção de uma sede própria começaram a
se tornar realidade na gestão (2004-2006) quando o Conselho Universitário através da Resolução nº
03/2005 autoriza a cessão em comodato de um terreno para esse fim. Mas, somente em agosto de 2007, essa
nova sede é inaugurada, esse novo prédio, também conhecido com a CASA DO PROFESSOR, passaria por
uma ampliação e hoje seus filiados já contam com um espaço de aproximadamente 800 m2 de área
construída.
No campo político, a ADUFERPE deixou de ser atrelada a partidos políticos, sempre estaremos
abertos a todas as discussões, sem preconceitos, sectarismos colocando acima de quaisquer outras questões
os interesses da nossa categoria e em defesa de uma Universidade Pública gratuita, laica, de qualidade e
socialmente referenciada.
Por tudo isso, essa data precisa ser comemorada e, para isso, estamos organizando para a semana de
25 a 29 de abril, algumas atividades que façam desta data um marco em nosso sindicato e na memória de
todos os seus filiados.
Cícero Monteiro de Souza
(Presidente)
Após 30 anos com o apoio de todos os filiados à ADUFERPE construiu a
maior sede do Brasil, fez um espaço destinado a atividades Sócio/Culturais
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e esportivas para os filiados. São mais de 400m de àrea construída

30 Anos

para proporcionar conforto e laser. Com isso o patrimônio à ADUFERPE
atingiu a marca de 800 mil reais.

Informativo ADUFERPE 30
Anos

2
SN. Ano 08, Nº 01 Janeiro / Março /2011.

ANDES – SN: 30º Congresso reforço sua importância histórica
Cerca de 400 docentes de todo o país participaram do 30º
Congresso da entidade realizado na cidade de Uberlândia – MG, no
período de 14 a 20 de fevereiro. A ADUFERPE participou com 7
delegados e 2 observadores. Na plenária de abertura a presidente
Marina Barbosa declarou "Nesses 30 anos, queremos olhar para o
passado com o objetivo de renovar nossa militância para as lutas que
se anunciam como necessárias e que mantenham o Andes-SN na trilha
dos caminhos de liberdade, autonomia e democracia sindical, de
defesa da educação pública e gratuita em todos os níveis e de um
projeto de sociedade realmente humana e democrática".
Abertura do 30º Congresso do ANDES-SN

O papel que o Andes-SN desempenha na articulação das entidades comprometidas com a classe trabalhadora em
um momento político como o atual, em que estão previstas reformas e medidas que ameaçam direitos básicos
como a educação, retiram conquistas dos trabalhadores e precarizam o serviço público (como as reformas da
previdência e tributária, a MP 520 e o PL 549), foi reafirmado nas saudações dos componentes da mesa.

Docentes constroem e aprovam projeto de Lei de Carreira de Professor Federal
Por unanimidade, a plenária do 30º Congresso do ANDES-SN, aprovou, na noite de domingo (20/2), o
Projeto de Lei de reestruturação de Carreira Docente das Instituições Federais de Ensino.
O projeto reafirma a base do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos – PUCRCE,
conquistado pelos docentes em 1987, e foi construído ao longo de 2010, em reuniões sistemáticas do Grupo de
Trabalho sobre Carreira e do Setor das Federais, que remetiam os tópicos discutidos para apreciação das
assembleias docentes de base, realizadas pelas Seções Sindicais de todo o país.
Sustenta-se, principalmente, em quatro diretrizes. A primeira é a carreira única para todos os professores das
instituições de ensino superior, independente do nível de ensino a que estejam vinculados.
A segunda é o restabelecimento da isonomia por meio de remuneração única, que agrega o diferencial de titulação e
de regime de trabalho em uma linha só no contracheque, eliminando todas as gratificações.
Em terceiro, o projeto restabelece a paridade dos docentes da ativa com os aposentados e pensionistas, ao garantir
que cada docente dessa parcela da categoria seja reenquadrado no mesmo patamar em que estava quando se deu a
aposentadoria, garantidos todos os direitos.
Por fim, fixa uma estrutura de carreira dividida em 13 níveis, com degraus de 5% na referência salarial, a serem
cumpridos a cada dois anos, o que permite que o professor atinja o topo da carreira em 25 anos. O modelo respeita o
direito da professora mulher da educação básica de se aposentar após 25 anos de trabalho, como prevê a legislação,
sem prejuízo de seu desenvolvimento na carreira.
O projeto também mantem em 3,1 vezes a diferença salarial entre o início e o topo da carreira, o que significa uma
margem equilibrada de renda entre os companheiros da base da categoria.

Agenda de lutas
O plenário também deliberou uma agenda de lutas pela aprovação e implantação da Carreira de Professor
Federal, a ser conduzida pela diretoria do ANDES-SN. A agenda prevê que o projeto de lei seja protocolado no
Ministério da Educação – MEC e no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP, no início do mês de
março, além de diversas outras ações.
Entre elas, a edição de materiais específicos para recepcionar os professores no primeiro semestre letivo deste ano,
nos meses de março e abril; a organização de seminários e debates para divulgar a proposta de Carreira de Professor
Federal; o agendamento da discussão do tema nos Conselhos Universitários e de audiências com a Andifes, com
lideranças partidárias e com presidentes das Comissões de Educação e de serviço Público da Câmara e do Senado.
Os docentes também decidiram exigir o estabelecimento de uma mesa com o Governo Federal, em que o MEC esteja
presente, para negociar o envio do Projeto de Lei da Carreira de Professor Federal para o Congresso Nacional.
A aprovação unânime foi amplamente comemorada pela plenária.
Fonte: ANDES – SN.
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ELEIÇÃO PARA REITOR: A UFRPE DA PROXIMA DÉCADA
Uma das coisas que mais nos espanta nos últimos tempos é o fato de não existir uma
utopia na universidade brasileira (Gianotti). Consideramos mais que isso: Necessitamos:
de um lado da utopia universitária; do outro da realidade que se confronta com esta utopia
(A.FERRAZ).

Não há mais espaço, no seio da construção do conhecimento humano, para aventuras. Assim, a Universidade
não pode mais ser uma instância administrativa de interesses individuais. Quando imaginamos eleição de Reitor nas
IFES, pensamos, também, que estas eleições se devem diferenciar dos pleitos parlamentares.
Refletimos que uma eleição deste nível necessita passar por uma consulta à comunidade a fim de se definir
uma plataforma. Deste modo nos parece fundamental formar um grupo que possa formar um “magma” para
trabalhar as idéias posteriormente, escolhe um candidato identificado com o perfil que necessita ser traçado.
A Universidade, para cumprir com sua função precípua que é a formação de cidadão reflexivo, e não de
técnicos fechados em técnicas robotizadas, necessita de um planejamento no qual os condutores da formação não
sejam meros "baldistas". E este estado somente pode ser alcançado se as administrações, superior e departamental,
observarem que suas decisões necessitam privilegiar o homem e não a cadeia “alimentar” da administração.
Isso significa, entre outras coisas, que o processo "eleitoral" necessita mergulhar na comunidade. Estes
novos personagens servidores, seja professor ou técnico administrativo, juntamente com os alunos, carecem
disponibilizar energias para o novo. O novo que vem a ser o despertar de uma nova conduta: A conduta cidadão que,
por definição, somente existe quando se cumpre com as obrigações e se exige os direitos.
Fazemos este chamamento privilegiando o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. Nosso ainda pequeno grupo não
estabeleceu metas, apenas nos reunimos a fim de encontramos nomes de colegas com vontade e capacidade de se
incorporarem a esta proposta - idéia. Venha, vamos rumo certo a UMA NOVA UNIVERSIDADE.
Prof. Ademir Gomes Ferraz (ademir.ferraz@gmail.com)
Servidores públicos federais aprovam indicativo de greve para primeira quinzena do mês de abril
Os servidores públicos estão mobilizados contra os ataques anunciados pelo governo Dilma. Demonstraram
sua força no lançamento da Campanha Salarial 2011 em ato unitário que reuniu cerca de 5 mil servidores em frente
ao Congresso Nacional, no dia 16 fevereiro.
Após essa vitoriosa manifestação, em reunião ampliada, realizada no dia 18 de fevereiro, que contou com a presença
de 25 entidades nacionais, foi aprovado o indicativo de greve para a primeira quinzena de abril e uma nova
manifestação nacional no dia 13 do mesmo mês. Nessa reunião também foi definido um calendário de mobilizações
para o semestre. Estão previstos atos e plenárias, que serão realizados no decorrer do período. As medidas
apresentadas pelo governo e que atingem os serviços e servidores públicos não ficarão sem resposta.
Para o membro da Secretaria Executiva Nacional da CSP-Conlutas e servidor federal do IBGE, Paulo Barela, o
processo de mobilização busca responder às reivindicações salariais dos diversos setores, porém, e sobretudo, está
combinado com a luta contra a aprovação dos projetos de lei que o governo Dilma pretende aprovar no Congresso
Nacional. Esses projetos são apresentados como medidas preventivas a uma possível retomada da crise econômica
no Brasil. “O governo federal e o Congresso Nacional, mais uma vez, querem que paguemos a conta da crise. Esses
projetos e medidas vão ao encontro da política de ajuste fiscal e redução dos gastos públicos, sem mexer com os
lucros dos bancos e grandes empresas. Em síntese, o processo de mobilização que estamos preparando,
corretamente alicerçado na campanha salarial do funcionalismo, tem seu aspecto principal na defesa do serviço
público em nosso país”, ressalta.
O corte de R$ 50 bilhões anunciado pelo governo prevê ataques à categoria e prejuízos à população que
depende de serviços públicos como saúde e educação. Segundo a secretária do Orçamento Federal do Ministério do
Planejamento, Célia Correa, “não vai ter concurso público nenhum este ano. Todos os concursos serão
postergados”, informou à grande imprensa.
Além disso, foi anunciado que os reajustes salariais também não serão concedidos. O governo pretende colocar
novamente em pauta o PL 549/09 que prevê o congelamento salarial dos funcionários públicos por 10 anos, além de
uma avaliação de desempenho (PLP-248/98) com intuito de demitir trabalhadores aprofundando as políticas de
transferências de serviços públicos para a exploração comercial pelas empresas privadas.
As medidas anunciadas visam o ajuste fiscal e a redução dos gastos públicos, que serão revertidos para o
pagamento da dívida pública. Esta dívida, com juros amortizações e refinanciamento, segundo a Auditoria Cidadã
da Dívida, consome 44,93% do orçamento da União, o que representa R$ 635 bilhões. Fonte: ANDES –SN.
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ProUni: bolsas não chegam a alunos
ÉRESUMO
PRECISODO
REJEITAR
A MP
PROJETO
DE520/2010!
CARREIRA DOCENTE- PROPOSTA PELO
ANDES
– SN,
Fábio Fabrini
e Demétrio Weber

A edição da medida provisória n° 520/2010 (MP 520), no último dia do segundo mandato do Presidente Lula, representa um
SERÁ
DISCUTIDO
NO
30º
CONGRESSO.
O programa
Universidade
para Todos (ProUni), que concede isenção fiscal em troca de bolsas para estudantes de baixa renda, paga por vagas não
retrocesso nos serviços essenciais providos pelo poder público, trazendo àQUE
baila, mais uma
vez, o debate acerca
da concepção de Estado. A
preenchidas. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) concluiu que 29% das bolsas disponíveis entre 2005 e 2009 - o que equivale a 260 mil
manutenção da flexibilização das relações de trabalho – com a terceirização nas universidades, por meio das fundações ditas “de apoio” (de
vagas - não foram ocupadas. Mesmo assim, as instituições de ensino privadas que participam do ProUni receberam desconto total dos impostos.
direito privado); com as empresas de terceirização e, agora, com a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares S. A. (EBSERH) –
Embora já tenha contestado os números e a metodologia de cálculo do TCU, o Ministério da Educação (MEC) admite a distorção. O problema é
aprofunda as contradições existentes na formatação adotada pelo governo para o Estado brasileiro.
consequência da lei que criou o ProUni, em 2005.
Os movimentos sociais e, em particular, as entidades sindicais estão atentos a esse processo. Não pode ser secundarizado o papel que
a universidade pública brasileira cumpre na transformação social, no desenvolvimento e na soberania do país, e cabe lembrar que tal papel
- Se você me perguntar se eu faria a lei assim, eu diria que não faria - resume o secretário de Educação Superior, Luiz Cláudio Costa.
encontra-se intrinsecamente relacionado com o modelo de Estado. A precarização resultante do processo de terceirização fere o direito da(o)
Para ter direito à isenção fiscal, as universidades só precisam aderir ao programa e oferecer um percentual predeterminado de bolsas. A lei, no
cidadã(o) brasileira(o), por constituir-se, com muita frequência, em canal de corrupção, clientelismo, nepotismo, e de rebaixamento da
entanto, não exige que as vagas sejam preenchidas nem vincula a isenção a níveis mínimos de ocupação.
qualidade dos serviços públicos prestados à população. Além disso, questiona-se a opção do governo de repassar recursos públicos para a
iniciativa privada, inclusive sem fiscalização dos órgãos de controle.
Nos últimos anos, o TCU realizou ao menos três auditorias no ProUni. O problema da ociosidade foi constatado já em 2008. "Da maneira como o
O cumprimento da função social da universidade e de seu papel no fortalecimento do Estado brasileiro, com a constituição da
programa está desenhado, as instituições têm recebido toda a isenção fiscal e não têm efetivado todo o benefício previsto", escreveram os auditores.
EBSERH, ficará profundamente comprometido nas áreas da educação e da saúde. Assim, reafirmamos o nosso entendimento de que
O TCU concluiu que não há estímulo para as instituições preencherem todas as vagas. Os auditores também entenderam que a falta de fiscalização in
educação e saúde são direitos sociais, portanto, direitos da(o) cidadã(o) e deveres do Estado, não devendo ser mercantilizados, conforme
loco,
por parte do MEC, dá margem a que as universidades manipulem dados e reduzam a oferta de bolsas.
preconiza a Organização Mundial do Comércio.
Com este entendimento, as determinações contidas no Acórdão n° 1520/2006 do Tribunal de Contas da União (TCU) precisam ser
Brechas para ações "oportunistas"
analisadas de forma mais apurada. O prazo que o TCU apresentou para a substituição do pessoal terceirizado dos hospitais universitários
A investigação deu origem a um acórdão, aprovado em 2009, em que o tribunal determinou ao MEC que criasse mecanismos de incentivo à
(HU) se deu principalmente pela constatação da auditoria realizada na prestação de serviços desses profissionais, de utilização de recursos de
ocupação
de bolsas, além de uma rotina de fiscalização nas faculdades. "Há brechas no sistema de cálculo que podem dar margem a comportamentos
custeio dos HU, designados via SUS, para pagamento de pessoal terceirizado. Com a criação da EBSERH, os recursos vêm diretamente do
oportunistas de instituições de ensino superior que queiram obter vantagens no programa", aponta o relatório.
Tesouro, no entanto as demais fontes continuarão sendo financiadas, inclusive com recursos do SUS. Ou seja, sua origem continua sendo a
Quase dois anos após a aprovação do acórdão, o MEC começa a tomar providências. Em fevereiro, o ministro Fernando Haddad assinou portaria
mesma: recursos públicos destinados para o setor privado.
com regras para o preenchimento das bolsas que sobram ao fim da seleção feita pelo MEC. Antes, isso era tarefa das instituições, com base em critérios
Nossa luta histórica, no que se refere às relações de trabalho no serviço público, em particular nas instituições federais de ensino
próprios. A partir deste mês, será criada lista de espera gerenciada pelo ministério. Costa promete fiscalizar o novo sistema.
superior (IFES), mostra a necessidade estratégica de fortalecimento do Estado, atendendo à premissa do estabelecimento de recomposição
permanente da força de trabalho nas IFES, devidamente articulada com sua expansão e a democratização do acesso a essas instituições.
O esquema de fiscalização, porém, ainda não saiu do papel. Segundo o secretário, ele será montado com base em dados do Censo da Educação
O movimento defende e reivindica a expansão das IFES, desde que mantida a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, para
Superior de 2009. Divulgado este ano, o censo contém nomes e CPFs dos estudantes.
tanto é necessária a realização de concursos públicos pelo regime jurídico único (RJU), tendo por pressuposto a adequação da força de
trabalho, definindo quais e quantos cargos são necessários à manutenção e expansão da instituição, de acordo com seu perfil de atuação
Mesmo discordando da lei, Costa diz que é possível aperfeiçoar o ProUni, de modo a preencher praticamente todas as vagas, sem encaminhar
regional e local.
n o v o
p r o j e t o
a o
C o n g r e s s o :
Por isso, não concordamos com a contratação de celetistas, nos moldes impostos, para atender os HU; da mesma forma, alertamos
- Tenho certeza de que podemos chegar muito próximo de 100%.
que esta empresa pública sob a forma de sociedade anônima, com personalidade jurídica de direito privado, aprofundará o processo de
terceirização nos HU. Enfim, é uma situação grave, que demanda uma ação forte por parte dos servidores públicos, cobrando do governo o
A ociosidade no ProUni gera prejuízo ao governo, na avaliação do TCU. Nas contas dos auditores, o governo teria arrecadado R$104,4 milhões
debate, que ainda não se iniciou, acerca do modelo de gestão dos HU.
em 2005 e 2006, se concedesse a isenção com base nas bolsas ocupadas, e não nas oferecidas.
O movimento sindical, envolvendo a comunidade universitária e os setores organizados da sociedade civil, não pode se calar diante
de uma iniciativa que é tomada, apenas aparentemente, para resolver a problemática dos HU, mas que aprofunda em seu cerne uma
O assunto foi motivo de polêmica entre o tribunal e o MEC, em 2009, por causa de divergências de cálculo. Usando dados fornecidos pela Receita,
experiência privatizante, colocando as universidades como laboratórios num modelo de gestão dessa natureza, que pode ser estendido ao
o TCU concluiu que o custo médio das bolsas do ProUni, em 2006, era de R$601 mensais, maior do que as mensalidades cobradas na época: R$499.
conjunto dos outros órgãos do Estado, nas várias esferas administrativas. Portanto, devemos reagir como fizemos no passado contra a PECO MEC contestou o dado, apresentando cifra bem menor: R$150. Na raiz da divergência, estão as bolsas ociosas. Para o Ministério da
56 B (Collor) e a PEC-370 (FHC), ambas propondo a transformação das universidades em Organizações Sociais (OS) e, mais recentemente,
Educação, o valor da renúncia deve levar em conta o total de bolsas oferecidas. Já o tribunal considera as efetivamente ocupadas.
contra o PLP 92 (Fundação Estatal de Direito Privado).
A solução para a chamada crise dos HU, resultado da progressiva redução de pessoal que assolou o setor público e da falta de
Não há consenso sequer sobre o valor total da renúncia e a fórmula de fazer o cálculo. O MEC considerou apenas a isenção concedida a
investimentos para dar conta de toda a missão de atenção social (ensino, pesquisa, extensão e assistência) está na retomada dos concursos
instituições com fins lucrativos. Já o TCU incluiu na conta também a renúncia das universidades beneficentes.
públicos pelo RJU e pelo incremento financeiro no orçamento dessas unidades, para cumprimento de suas funções, com qualidade social,
Para o Ministério da Educação, as beneficentes devem ficar de fora, porque a isenção é prevista na Constituição e engloba gastos com outras
sem se esquecer da corresponsabilidade do Ministério da Saúde. A sociedade precisa, mais uma vez, estar ciente e participar deste debate e
atividades que não o programa. Dependendo da fórmula adotada, entraram ou saíram da conta R$ 617 milhões. O tribunal voltará a analisar o ProUni este
mais ainda os(as) trabalhadores(as) nos HU, que poderão ser enganados neste processo.
ano.
O contrato da EBSERH com a universidade não é tão simples e poderá ter desdobramentos negativos – ainda sequer previsíveis.
Será uma oportunidade de tentar esclarecer outra divergência sobre o índice de ocupação de bolsas. Em 2009, quando contestou auditoria do
Além disso, a substituição das fundações não garante a transferência dos(as) trabalhadores(as) para a nova empresa. Ademais, cabe lembrar
TCU, o ministério sustentou que a ociosidade era de 11%, inferior a todos os índices calculados pelo tribunal.
que a grande crise das fundações tem a ver com seus débitos junto a fornecedores e com passivos trabalhistas e, neste último caso, fica a
seguinte questão: quem pagará a conta?
Em 2011, a Receita Federal estima que a renúncia fiscal por conta do ProUni será de R$510,9 milhões, no segmento das universidades com fins
Também no campo das relações de trabalho, questionamos: a política de pessoal dos servidores regidos pelo RJU nos HU será a da
lucrativos. A Receita, no entanto, não divulga isoladamente o montante de isenção das instituições beneficentes e das sem fins lucrativos.
universidade ou a da EBSERH? É importante ter claro que, mesmo permanecendo na carreira, no RJU e no quadro da universidade, o(a)
De 2005 a 2010, o ProUni matriculou 748.754 estudantes. No ano passado, permaneciam no programa 440.830, já que os demais se formaram ou
servidor(a) estará sob o comando administrativo da EBSERH, que agora irá gerir o HU, assim como acontece com os(as) servidores(as) hoje
a b a n d o n a r a m
o
c u r s o .
cedidos(as) a outros órgãos.
No campo da academia, sendo agora o HU gerido por uma empresa de direito privado, que terá por principio o cumprimento de
O diretor jurídico da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), José Roberto Covac, diz que a ociosidade não ocorre
metas e, portanto, atentando prioritariamente a prestação de serviços, como ficam o ensino e a pesquisa? Em outras palavras, o que será feito
só no ProUni, mas nas demais vagas das universidades. Ele não vê problema na regra do ProUni que concede isenção com base na oferta de bolsas e não
da autonomia da universidade (conforme o artigo 207 da Constituição Federal de 1988), da gestão democrática, do acesso ao HU e,
na taxa de ocupação.
principalmente, de seus cursos? Todos esses aspectos ficarão subordinados ao projeto da EBSERH ou aos projetos aprovados nas instâncias
Segundo Covac, a efetivação das matrículas e a permanência dos estudantes não dependem da vontade da instituição.
deliberativas da universidade?
Essa nossa iniciativa coloca na ordem do dia o questionamento da MP 520, que trará – uma vez mais – grandes prejuízos à população
- Não se pode penalizar as partes em função de o aluno não ter concluído a matrícula - afirma Covac, criticando as conclusões do TCU. - Não cabe ao
que tem acesso aos HU (continuarão a tê-lo?), e que, por outro lado, aprofunda um modelo que expõe os(as) trabalhadores(as) a uma maior
Tribunal de Contas mudar a lei. A função do tribunal é verificar o cumprimento das contas. E a lei está sendo integralmente cumprida.
precarização e a uma perversa incerteza trabalhista, ao mesmo tempo em que adota uma opção privatista, socialmente inaceitável. Só a nossa
Apesar de apontar falhas no ProUni, o TCU diz que o programa "é relevante e bem focalizado", pois, de fato, permite o acesso de estudantes
mobilização poderá reverter esse processo.
pobres ao ensino superior. Em relatório aprovado no ano passado, o tribunal conclui que 37% dos beneficiários não chegariam à universidade se não fosse
Mobilizar para não perder nossos direitos, para conquistar novos direitos! Fonte: ANDES - SN
o programa. Fonte: O Globo
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INFORME JURÍDICO

Advogado OAB/PE 11.200
e-mail: expeditobandeira@yahoo.com.br
telefones: (81) 91271707 e (81) 32435221

PROCESSO DA URP

O processo 93.0001014-0 que trata da URP, vitorioso em todas as instâncias encontra-se na contadoria da
Justiça federal para preparar as RPV's para pagamento. Aguardem

ACOMPANHE A TRAMITAÇÃO DE SEUS PROCESSOS SEM SAIR DE CASA
Qualquer filiado da ADUFERPE pode acompanhar todos os processos que estão tramitando na justiça
de seu próprio computador, através do sistema Bisa – Tecnologia da Informação. Para isso, basta acessar nosso
site: www.aduferpe.org.br e clicar no ícone CONSULTA PROCESSUAL e, em seguida, colocar o número de
matrícula do SIAPE.

EXIGÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
A Diretoria da ADUFERPE convoca todos os professores que tenham processos tramitando através do
nosso sindicato, a comparecerem na nossa sede para assinar o contrato específico de honorários advocatícios
para serem acostados nas respectivas ações. Tal formalidade é uma exigência da Justiça Federal.
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Obrigado, Eduardo!

Gauss Cordeiro (DEINFO)

Um dos meus diletos amigos e nosso colega do Departamento de Estatística da UFRPE, Eduardo Valle - faleceu no dia 18 de novembro passado -,
depois de quase quatro meses lutando contra um câncer no cérebro.
Eu estava num congresso, em Águas de São Pedro, na última semana de julho quando ele me ligou apreensivo, com suspeita de um AVC, sem
saber ainda do diagnóstico da terrível patologia. Desde, então, sua saúde, piorou a passos largos e seu sofrimento nos últimos meses foi
incomensurável. Eduardo descansou em paz neste dia 18, mas senti um enorme vazio quando sua esposa Joyce me ligou para me comunicar do
seu falecimento pela manhã.
Conheci Eduardo, em 1970, quando fomos colegas no turno noturno da Universidade Católica de Pernambuco: ele fazia computação e eu
matemática. Por gostar de jogar conversa fora, logo ficamos bons amigos.
Ele se tornou professor por meu intermédio. Quando assumi aulas extras no Colégio Marista, convidei-o para ficar com algumas das minhas
aulas no Colégio e Curso Torres, que funcionava na Rua Joaquim Felipe. Esse curso era o mais famoso de Recife como preparatório para alunos
de Direito e, em 1970, matemática passou a ser exigido para essa área. Quando fui fazer mestrado na UFRJ no início de 1975, ele assumiu
algumas das minhas turmas.
Eduardo era uma pessoa muito inteligente, correta, de princípios, bem humorada, que adorava contar piadas e brilhante em ideias. Ajudou a
montar a área computacional da Pró-Reitoria de Planejamento da UFPE. Fez várias consultorias para órgãos públicos e privados. Na UFRPE, era
sempre requisitado para resolver problemas de ordem computacional. Ele fez vários cursos da IBM no início dos anos 70 em Recife, estagiou na
EMPREL (Empresa da Prefeitura de Recife), e foi professor do antigo Departamento de Estatística e Informática da UFPE, na segunda metade
dos anos 70.
Depois, ele foi coordenador do Curso de Informática da Universidade Católica, professor da Universidade Federal da Paraíba e, mais
recentemente, professor
do Departamento de Estatística e Informática da UFRPE.
De espírito empreendedor, ajudou a formar muitos dos alunos que hoje são professores do Centro de Informática da UFPE – que é um dos
melhores do País -, e a desenvolver inúmeros projetos em computação.
Nos meses que esteve doente, eu ficava uma manhã ou tarde com ele no hospital rendendo seus familiares. Há várias semanas, já bem debilitado,
ficou em silêncio durante toda a manhã de uma 6ª feira, apesar de minhas várias tentativas de puxar conversa com ele. Os diversos medicamentos
e a gravidade da doença lhe causavam grande dificuldade para se comunicar. Nem mesmo, durante seu asseio de quase duas horas, quando eram
necessários três profissionais paramédicos, se comunicou comigo apesar dos meus esforços com esse objetivo. Ele apenas me olhava atento e aos
enfermeiros.
Quando seu irmão Renato chegou para me substitui no início da tarde, me dirigi para junto da cama dele e disse: “Eduardo estou indo embora, no
domingo passarei aqui”. Ele não disse nada. Entretanto, para minha surpresa, quando estava abrindo a porta do quarto para sair, ouvi sua voz
muito embargada dizer duas palavras: “Obrigado, Gauss!”. Saí de lá muito triste por sua condição e, muito pensativo, com aquelas duas palavras
martelando na minha mente.
Quando o visitei na UTI na semana seguinte – tentando cumprir o horário rígido estabelecido -, assim que ele me viu, apenas chorou, talvez
sinalizando que não queria ficar sem seus familiares naquela unidade intensiva. Ele tinha grande dificuldade para respirar. O sofrimento mental e
o vazio devem ser próximos do infinito para pacientes que estão na UTI.
A vida, infelizmente, é madrasta para algumas pessoas como foi com meu dileto amigo Eduardo, que hoje partiu para um mundo certamente
melhor. Entretanto, aprendemos muito com os ataques perversos e sorrateiros que ela contempla algumas pessoas queridas.
Nesse 18 de novembro, Deus ajudou a Eduardo no alívio do seu enorme sofrimento físico. Que ele viva para sempre com Deus. Fiquei sem
sentido e meio passional por dentro, quando observei seu caixão descer numa cova rasa, mas me voltei a ele em pensamentos com essas palavras:
“Obrigado, Eduardo. Foi muito bom e gratificante ter sido seu amigo por cerca de 40 anos”.
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LUIZ ANDREA FAVERO
Professor do DLCH desde 1994, Doutor em Economia e Sociologia e Pós-doutor em Mercados
Agrícolas e Globalizados, atuou no Curso de Comunicação e Desenvolvimento Rural e
coordenou o Programa de Pós-graduação em Administração e Desenvolvimento Rural, desta
UFRPE.
Orientador de alunos de graduação e pós-graduação. Participou de Grupos de Pesquisa
e Extensão e desenvolveu vários projetos, entre eles o Desenvolvimento de um Sistema Central
de Embalagens para os produtos comercializados na CEASA/PE.
Contribuiu academicamente e desenvolveu projetos que beneficiaram a sociedade. Seu
trabalho dentro e fora da UFRPE será material de estudo para o desenvolvimento de trabalhos.
Deixou saudades a todos aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com ele.
Sua partida em 24 de janeiro de 2011 foi uma perda inestimável para alunos,
professores, amigos e família.
“Que o teu trabalho seja perfeito, para que, mesmo depois da tua morte, ele permaneça”
(Leonardo da Vinci)

Uma homenagem de seus alunos e amigos da UFRPE
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