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Editorial

Cerimônia de posse da Diretoria da ADUFERPE – Biênio (2010 – 2012)

No dia 09 de setembro/2010 foi empossada a nova diretoria da
ADUFERPE eleita, democraticamente com 65% dos votos, para o biênio
2010-2012. Os desafios são grandes, mas temos motivos de sobra para
enfrentar os que tentam desestabilizar a nossa categoria. O enfrentamento
mais urgente é a reforma da Carreira Docente conquistada após inúmeros
embates com os governos passados, mas que agora enfrenta uma séria
ameaça, principalmente, se considerarmos que os mais prejudicados serão os
aposentados. Mas, a Diretoria da ADUFERPE tem participado de todos os
chamados do ANDES – SN, quando se trata de discutir não só a Carreira
Docente, mas, também o fortalecimento do nosso sindicato, cuja autonomia
tem sofrido diversos ataques por parte do governo.
No período de 14 a 20 de fevereiro de 2011, na cidade de
Uberlândia, será realizado o 30º Congresso do ANDES SINDICATO

NACIONAL, tendo como tema central Universidade Pública – Trabalho Acadêmico e Crítica Social, convocado
pela Diretoria do ANDES-SN e organizado pela ADUFU - Seção Sindical, ocasião em que estaremos comemorando os trinta
anos do nosso Sindicato e sua trajetória de lutas.
Esse evento, considerado a atividade mais importante do nosso sindicato, tratará de atualizar os instrumentos de
luta para 2011, tendo como tema: “A Defesa do ANDES-SN – Intensificação do Trabalho na Base da Categoria e Fortalecer e
Ampliar a Unidade com o Movimento Classista e Autônomo”. Nesse momento, também, estaremos discutindo a proposta de
Carreira Docente construída desde 2009 no Grupo de Trabalho sobre Carreira (GT Carreira) bem como uma pauta de lutas a
ser posta em prática a partir do início do primeiro semestre do próximo ano.
Cícero Monteiro de Souza
PRESIDENTE

ADUFERPE SEDIA ENCONTRO DA REGIONAL NE II
Nos dias 17 e 18 de dezembro, no auditório da ADUFERPE, será realizado o 2º Encontro da Secretaria Regional
Nordeste II. Na ocasião, serão analisadas as propostas do Caderno de Textos do 30º Congresso do ANDES – SN.
Na sexta feira (17), o encontro será aberto com um debate sobre Carreira Docente, provavelmente, coordenado pela
Presidenta do ANDES – SN, Marina Barbosa. Para esse evento estamos contando com a presença de representantes de todas
as Seções Sindicais da abrangência da Regional NE – II.

Público recorde participa do 5º Encontro Intersetorial do ANDES-SN
Na abertura do 5º Encontro Intersetorial do ANDES SN, realizado em Brasília (DF), de 21 a 23/10, cujo
enfoque voltou-se para a importância do Sindicato
Nacional na condução das lutas em prol da educação
pública e das melhores condições de trabalho para os
docentes, a presidenta do nosso Marina Barbosa afirmou:
“O grande desafio que temos hoje é nos aproximarmos da
nossa categoria, é saber dialogar com os novos docentes
que chegam às universidades, e conseguir mobilizá-los
para a defesa da educação pública e de melhores condições
de trabalho para os docentes. Temos que enfrentar, por
exemplo, o fato de que a educação já é tratada como
mercadoria na nossa sociedade, e não como um direito”
Durante sua fala, Marina atacou diretamente a política do
governo que, apoiado em entidades pelegas, têm tentando
destruir o Sindicato Nacional, como forma de diminuir à
resistência ao processo de mercantilização da educação.

“O quadro atual do registro sindical do ANDES-SN reflete
uma política deliberada de submeter à capacidade de
organização e luta dos docentes de ensino superior do Brasil”,
sintetizou. Ainda relembrou a forma democrática e
descentralizada com que se deu a instituição do Sindicato
Nacional, logo após a promulgação da Constituição Federal de
1988, demonstrando a contínua luta que a entidade trava, desde
então, para ser legalmente reconhecida como representante de
todos os docentes do ensino superior do país. “Apesar de tanto
o Superior Tribunal de Justiça – STJ quanto o Supremo
Tribunal Federal - STF já terem reconhecido a legitimidade do
ANDES-SN, em decisões transitadas em julgado, os ataques
do governo ainda são muitos”, ressaltou.
Ataques ao ANDES-SN
De acordo com ela, o ANDES-SN obteve seu registro
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definitivo em 26 de agosto de 2003, conforme decisão do
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Entretanto,
apenas cinco meses depois, o mesmo Ministério suspendeu a
concessão definitiva do registro sindical, alegando a
existência de pedidos de impugnação por parte de entidades
sindicais do setor privado. “Desde então, o ANDES-SN
busca judicial e politicamente reverter esse ato do governo.
Do ponto de vista jurídico, nosso processo encontra-se
atualmente no Tribunal Superior do Trabalho – TST,
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aguardando julgamento de recurso interposto pelo ANDESSN”, esclareceu.
Do ponto de vista político, o ANDES-SN solicitou ao MTE,
em 16/12/2008, uma solução provisória: a concessão do
registro sindical para representar os docentes das instituições
públicas de ensino superior, enquanto não houvesse
definição relativa à representação dos professores das
instituições privadas. “Fruto da nossa pressão política, em
particular do Ato Público

2010 é um ano de derrotas profundas para a classe trabalhadora, diz Badaró
Najla Passos. ANDES-SN

Num quadro eleitoral em que o palhaço Tiririca
conquista, sozinho, mais votos do que todos os candidatos
dos partidos da esquerda socialista, é preciso admitir que
2010 entrará para a história como um ano de derrotas
profundas para a classe trabalhadora brasileira. A análise é
do professor de História Brasileira da Universidade
Federal Fluminense - UFF, Marcelo Badaró, que
participou do painel “Atualidade do Movimento Sindical e
o ANDES-SN”, realizado na abertura do 5º Encontro
Intersetorial do ANDES-SN, na noite do dia 21/10, em
Brasília (DF).
Para o professor, o desempenho eleitoral da esquerda
socialista é a penas o sintoma mais visível de um processo
que, quando avaliado em uma perspectiva histórica, fará
de 2010 um ano emblemático para os trabalhadores do
país. “Havia uma expectativa de reunificação da classe, e
não foi nisso que resultou o 1º Conclat. E o 2º turno das
eleições indica um refluxo ideológico enorme, com
antigos companheiros nossos de luta tentando vender a
falsa idéia de que há dois projetos de sociedade diferentes
se confrontando”, argumenta.
Apropriando-se do tema do painel, Badaró acrescenta
que o quadro no sindicalismo brasileiro é o sintoma mais
visível do refluxo da esquerda. “O movimento do
chamado Novo Sindicalismo acabou de forma
progressiva, o que já era visível no meio da década de 90.
Em 1989, o Brasil registrou 4 mil greves. Em 1994, foram
600. Hoje, registramos cerca de 400 greves por ano. E isso
sem contar que as greves do passado eram nacionais,
gerais, unificadas”, exemplifica.
O professor defende que ao avaliar a quantidade de
greves, instrumento mais tradicional do sindicalismo, se
chega à conclusão de que, hoje, o movimento sindical não
se possui nem 10% da capacidade de mobilização que
tinha na década de 80, quando o ANDES-SN surgiu e
empreendeu muitas vitórias para a categoria docente e a
educação pública brasileira.

Recuo do Movimento Sindical
Para ele, são três os principais fatores responsáveis
pelo recuo do movimento sindical brasileiro, todos eles
interrelacionados. Em primeiro lugar, a virada na
concepção política do setor majoritário das direções

sindicais, que se encontra relacionado mas apresenta certa
autonomia em relação aos outros processos. Em segundo, a
reestruturação produtiva do capital, em escala internacional,
cujo impacto mais visível sobre os trabalhadores é o
desemprego estrutural, com o consequente aumento da
insegurança do trabalho.Em terceiro lugar, a estrutura sindical
oficial, característica própria do país.
Badaró lembrou que o processo de reorganização do
capital e da sua relação do trabalho registrou seu maior impacto
no Brasil justamente na década de 1990. Um indicador
evidente foi o desemprego. “Muitas categorias, como a dos
bancários, minguaram e as que continuaram na luta resumiram
suas reivindicações a uma pauta defensiva”, explica.
Como exemplo, ele citou números referentes aos
trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN que,
em 1989, possuía 23 mil empregados e, agora, possui apenas 8
mil empregados diretos, porém, conta também com 9 mil
terceirizados. “A categoria foi reduzida no pelo processo de
privatização e reestruturação do capital. Mais da metade dos
trabalhadores da CSN, hoje, têm contratos precários. Isso dá a
medida da insegurança em que vivem os trabalhadores”.
O professor insistiu na discussão sobre a insegurança da
classe como determinante para o refluxo das lutas. “Metade
dos trabalhadores brasileiros não contribui com a previdência.
Portanto, tem contratos precários. E entre os que contribuem
estão os empregadores”, justificou.
Badaró, entretanto, faz uma diferenciação importante
entre a postura do movimento sindical combativo da década de
1990 e da atual. Segundo ele, a direção da Central Única dos
Trabalhadores – CUT, já demonstrava seu reposicionamento
desde a década passada de forma bastante clara. Entretanto, a
postura de intervenção de movimentos como o ANDES-SN
ainda era a de fortalecer os setores mais combativos da própria
central. “Isso mudou nos anos 2000”, alerta Badaró. “A posse
de Lula é o divisor de águas. Antigos companheiros viraram
nossos algozes, executando contra-reformas que retiram
direitos dos trabalhadores”.
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Estrutura sindical brasileira
O professor afirma que se a reestruturação produtiva é fenômeno
mundial, a estrutura sindical brasileira extremamente controlada
permite a existência de uma situação singular aqui. “Desde os anos
30, 40, quando nossa estrutura sindical foi montada, de forma a
atrelar os sindicatos ao Estado, nós já passamos por dois processos
de democratização e esta estrutura não foi desmontada. Ao
contrário, foi aperfeiçoada no sentido de atrelar ainda mais as
organizações dos trabalhadores ao Estado”.
Badaró mostra com números como a estrutura sindical
existente no Brasil age contrária aos trabalhadores. “Em 1988, 60%
dos trabalhadores que participaram dos congressos da CUT eram
da base da categoria. Em 1991, após a reforma estatutária da
entidade, 80% dos participantes eram diretores sindicais. A
participação da base foi sendo minada”.
Ele avalia que, embora não tenha havido a reforma trabalhista
e sindical anunciada para o período, o governo introduziu várias
das suas propostas. E o pior: de forma autoritária, sem discussão
com a sociedade, por meio de atos administrativos e portarias
ministeriais. Para ele, é preciso considerar que até as centrais
sindicais foram incorporadas à estrutura oficial e viraram braços do
MTE, que agora afere sua representatividade não pela capacidade
de mobilização que possuem, mas pela quantidade de trabalhadores
que alegam representar.
“A CUT anuncia que representa 3,3 mil sindicatos e 21
milhões de trabalhadores. E mesmo assim não consegue colocar
gente nas ruas para lutar. Mas foi exatamente para isso que a
estrutura sindical foi montada e aperfeiçoada: para controlar os
trabalhadores. E é neste quadro que o ANDES-SN vive. Até mesmo
a virada das direções atingiu o Sindicato Nacional docente. Não na
direção Nacional, mas em algumas das suas Seções Sindicais ”. Por
isso, na opinião de Marcelo Badaró, o ANDES-SN vive hoje o seu
paradoxo. “O Sindicato se firmou fazendo a crítica a esta estrutura

sindical que temos e hoje precisa se bater com ela para garantir seu
registro legal”.
Elementos chaves para o enfrentamento
Apesar das dificuldades impostas ao movimento sindical, o
professor acredita que dois elementos chaves podem ajudar o
ANDES-SN a enfrentar este grave momento de refluxo da classe
trabalhadora. O primeiro deles é o fato de que o Sindicato Nacional
docente se construiu pela base, sempre primando por ter esta base
como referência. Para ele, hoje, na base do ANDES-SN, há um
setor com o qual não há acordo, porque o projeto de universidade e
de sociedade que procuram construir é incompatível com o que o
ANDES-SN defende. “Com estes professores não há mais o que
discutir. Temos que continuar apenas demarcando fronteiras,
através da luta contra os cursos pagos e as fundações de apoio.
Entretanto, também há um setor a ser disputado. Um setor que só
entra no jogo da competitividade acadêmica, do produtivismo
exacerbado, porque não conhece outra alternativa”.
Outro elemento chave destacado por Badaró é a necessidade
do Sindicato Nacional apresentar alternativas para os setores da
sociedade que almejam entrar na universidade, mesmo que seja em
curso rebaixados como os do Prouni ou do Reuni. “O ANDES-SN
enfrenta hoje também a falsa euforia causada pelas políticas
educacionais do governo Lula. Nós sabemos que essas políticas
terão conseqüências futuras. Entretanto, o momento atual é de
euforia. O que a população vê é que o governo ampliou o acesso à
universidade pelos dois caminhos: privado (financiamento,
subsídio, fundo de garantia) e público (Reuni). É necessário que o
ANDES-SN demonstre que essas medidas terão impactos
negativos futuros”.

Professores de ensino superior fazem em Brasília protesto em favor da autonomia sindical
Professores universitários fizeram no dia 21 de outubro um protesto contra a
interferência do governo nos sindicatos. O Ato, coordenado pelo Sindicato Nacional dos
Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes-SN), ocorreu na Esplanada dos
Ministérios, em Brasília, e teve a participação de representantes de entidades sindicais e de
movimentos sociais. O ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, também esteve na
manifestação. A ADUFERPE esteve presente ao ato.
Segundo o Andes-SN, desde maio uma nota técnica do Ministério do Trabalho e
Emprego impede o sindicato de representar os professores do ensino superior de Santa
Catarina. A presidente da entidade, Marina Barbosa, afirmou que o governo não poderia
interferir na distribuição e participação dos sindicatos.
“O que está em discussão aqui é o direito de representação sindical, a liberdade e a
autonomia. Não somos contra o governo conceder autorização para a abertura de novos
sindicatos, isso é democrático e nós vamos disputar com essas instituições na base. Mas
somos contra o governo impedir a atuação do nosso sindicato em Santa Catarina”, afirmou a
presidente.
O ministro, Carlos Lupi, esteve na manifestação e disse que o ministério não interfere em disputas sindicais. O ministro pediu um
tempo para a equipe técnica estudar e se for o caso e rever a nota. Carlos Lupi assumiu publicamente o compromisso de se reunir com os
professores no dia 3 de novembro.
“Não tinha conhecimento dessa parte da nota. Vamos estudar e conversar sobre o que tem que ser feito. Não temos a intenção de
proibir a atuação de nenhum sindicato. Isso é antidemocrático e também não interferimos em disputas entre as bases dos sindicatos”, disse.
O ministro ressaltou que existem divisões nos sindicatos e que muitas vezes uma única entidade não representa as demandas de toda
categoria. No caso dos professores de ensino superior, segundo o ministro, além de Santa Catarina, professores da Bahia também entraram
com pedido para a criação de um outro sindicato que os represente. Fonte: ANDES – SN.
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RESUMO DO PROJETO DE CARREIRA DOCENTE- PROPOSTA PELO ANDES – SN,
QUE SERÁ DISCUTIDO NO 30º CONGRESSO.
1- Plano de Carreira e cargo de professor federal que unifica todos os professores das Instituições Federais de Ensino –
Carreira de Professor Federal, administrada no âmbito de cada instituição.
2- Cargo único que valorize o professor sem dispersar em fragmentações, classes nominadas ou inominadas que não refletem
diferenciações de função na prática – Cargo de Professor Federal.
3- Carreira simples e estável que contemple a possibilidade de progressão ao topo (baseado nos 25 anos de trabalho da
professora) em 13 níveis remuneratórios, com ingresso no nível inicial.
4- Desenvolvimento na carreira que valorize, de maneira equilibrada, o tempo de serviço, a formação continuada e a
avaliação do plano de trabalho aprovado na sua unidade acadêmica de lotação. Essa avaliação será realizada no âmbito
institucional, considerando a contextualização social, a condições concretas em que se dá o trabalho e a diversidade das
práticas acadêmicas e características de cada área do conhecimento.
5- A progressão de um nível remuneratório para o outro, imediatamente superior, será feita após o cumprimento, pelo

Carreira

docente, do interstício de dois anos no nível, uma vez que os planos de trabalho executados neste período tenham sido
aprovados.
6- A isonomia salarial será assegurada pela remuneração integral e uniforme do trabalho prestado por Professor Federal do
mesmo nível da carreira, mesmo regime de trabalho e mesma titulação, bem como pela uniformidade de critérios gerais
para progressão e para ingresso, obrigatoriamente, por concurso público.

Professor
Federal

7- O piso nacional atribuído ao docente graduado do nível remuneratório um (1) em regime de trabalho de 20 horas semanais
(salário mínimo do DIEESE), será o gerador da tabela de remuneração correspondente à Carreira de Professor Federal.
8- Interstício de cinco por cento (5%) entre os níveis remuneratórios. Isso resultará em uma relação entre piso e teto para o

Regime 40 horas
Nível Graduado Aperfeiçoamento Especialista Mestrado Doutorado
13
7.513,86
8.077,40
8.866,36 10.331,56
13.149,26
12
7.156,06
7.692,76
8.444,15
9.839,58
12.523,10
11
6.815,30
7.326,44
8.042,05
9.371,03
11.926,77
10
6.490,76
6.977,56
7.659,09
8.924,79
11.358,83
9
6.181,67
6.645,30
7.294,37
8.499,80
10.817,93
8
5.887,31
6.328,86
6.947,02
8.095,05
10.302,79
7
5.606,96
6.027,48
6.616,21
7.709,57
9.812,18
6
5.339,96
5.740,46
6.301,16
7.342,45
9.344,93
5
5.085,68
5.467,10
6.001,10
6.992,81
8.899,94
4
4.843,50
5.206,77
5.715,33
6.659,82
8.476,13
3
4.612,86
4.958,82
5.443,17
6.342,68
8.072,51
2
4.393,20
4.722,69
5.183,98
6.040,65
7.688,10
1
4.184,00
4.497,80
4.937,12
5.753,00
7.322,00

mesmo regime de trabalho de aproximadamente três (3).
9- A remuneração única dos integrantes que possuírem titulação é acrescida:
a)

De setenta e cinco por cento (75%) para os detentores de título de doutor ou de Livre-Docente;

b)

De trinta e sete e meio por cento (37,5%) para os detentores de grau de Mestre;

c)

De dezoito por cento (18%) para os detentores de certificado de curso de Especialização;

d)

De sete e meio por cento (7,5%) para os detentores de certificado de curso de Aperfeiçoamento.

10- A remuneração única quanto ao regime de trabalho, tendo como referência o regime de 20 horas de trabalho semanais, é
acrescida:
a)

De cem por cento (100%) para o regime de trabalho de 40 horas semanais;

b)

De duzentos e dez por cento (210%) para o regime de trabalho de Dedicação Exclusiva.
O caderno de texto do 30º Congresso do ANDES-SN
encontra-se nos sites:
www.aduferpe.org.br e www.andes.org.br

Carreira

Professor
Federal

Regime de 40 horas com Dedicação Exclusiva
Nível Graduado Aperfeiçoamento Especialista Mestrado Doutorado
13
11.646,49
12.519,97
13.742,86 16.013,92
20.381,35
12
11.091,89
11.923,78
13.088,43 15.251,35
19.410,81
11
10.563,71
11.355,99
12.465,17 14.525,10
18.486,49
10
10.060,67
10.815,22
11.871,60 13.833,43
17.606,18
9
9.581,59
10.300,21
11.306,28 13.174,69
16.767,79
8
9.125,33
9.809,73
10.767,89 12.547,33
15.969,32
7
8.690,79
9.342,60
10.255,13 11.949,83
15.208,88
6
8.276,94
8.897,71
9.766,79 11.380,79
14.484,65
5
7.882,80
8.474,01
9.301,71 10.838,85
13.794,90
4
7.507,43
8.070,49
8.858,77 10.322,72
13.138,00
3
7.149,93
7.686,18
8.436,92
9.831,16
12.512,38
2
6.809,46
7.320,17
8.035,16
9.363,01
11.916,56
1
6.485,20
6.971,59
7.652,54
8.917,15
11.349,10

11 O docente do quadro de pessoal permanente das Instituições Federais de Ensino, admitido anteriormente à vigência desta Lei, fica
posicionado no nível remuneratório da Carreira de Professor Federal equivalente à situação que ocupava na carreira anterior a partir do topo,
conforme o quadro posto ao final.
12 O aposentado, inativo ou o pensionista é posicionado da mesma forma que o docente do quadro de pessoal permanente ativo,
resguardada a equivalência em relação à estrutura da carreira em vigor na data da aposentadoria.
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Quadro de equivalência do Magistério Superior
Situação atual
Classe
Nível
Titular
único
4
3
Associado
2
1
4
Adjunto
3
2
1
4
Assistente
3
2
1
4
Auxiliar
3
2
1

Nível
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Situação nova
Carreira

PROFESSOR
FEDERAL

1

Quadro de equivalência do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
Classe
Titular
D V

D IV
D III

D II

D I

Situação atual
Nível
único
3
2
1
S
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1

Nível
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Situação nova
Carreira

PROFESSOR
FEDERAL

1

O 30º CONGRESSO do ANDES-SN deverá ainda:
1. Aprovar o Projeto de Lei de reestruturação da Carreira
Docente das Instituições Federais de Ensino.
2. Aprovar a agenda de lutas pela aprovação e implantação da
Carreira de Professor Federal:
a) Protocolar a proposta de Carreira de Professor Federal no
MEC e no MPOG, no início de março;
b) Recepcionar os docentes no início do primeiro semestre
letivo de 2011 com materiais específicos a respeito da
proposta de Carreira de Professor Federal;
c) Organizar seminários e debates para massificar na base o
conhecimento da proposta de Carreira de Professor Federal,
nos meses de março e abril;
d) Agendar a discussão da Carreira de Professor Federal nos
Conselhos Universitários no mês de abril, com o objetivo de
obter o seu apoio;

e) Agendar uma audiência com a direção da ANDIFES;
f) Enviar a proposta de Carreira de Professor Federal e
material específico a todos os parlamentares no mês de abril;
g) Agendar audiências com as lideranças partidárias e
presidentes das Comissões de Educação e de Serviço
Público, na Câmara e no Senado;
h) 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.
3. Delegar à Diretora do ANDES-SN a condução do processo
de negociação bem como as deliberações pertinentes, de
acordo com o posicionamento do Setor das IFES, tendo como
referência a proposta de Carreira de Professor Federal
aprovada neste 30º Congresso.

Informativo ADUFERPE

7
SN. Ano 07, Nº 04 Setembro / Dezembro /2010.

PRESSÃO DO ANDES-SN REVERTE ATO DO MTE, QUE RESTABELECE O DIREITO DE ATUAR EM SC
O processo de mobilização articulado pelo ANDES-SN no último período surtiu efeito e culminou na retirada
da obstrução para o Sindicato Nacional atuar nas instituições federais de ensino superior no Estado de Santa Catarina.
O anúncio foi feito oficialmente pelo ministro Carlos Lupi aos representantes da diretoria do ANDES-SN, durante
audiência na tarde de quarta-feira 10 de novembro.
A retirada foi a principal reivindicação levada ao ministro pelas quase 2 mil pessoas que participaram do Ato
Público em Defesa da Autonomia Sindical, promovido pelo ANDES-SN, em 21/10, como parte da luta em defesa do
Sindicato Nacional.
A entidade esbarrou em empecilhos legais para representar os docentes do ensino daquele estado desde 20/5,
quando uma Nota Técnica do MTE reconheceu um sindicato local como representante dos docentes das
universidades federais de Santa Catarina – UFSC, e excluiu esses docentes da base de representação do ANDES-SN.
Na audiência, o ministro se comprometeu a não permitir a ocorrência do mesmo erro em casos similares,
reconhecendo o direito do ANDES-SN de atuar em todo o território nacional, conforme consta no registro sindical da
entidade. De acordo com o ministro, mesmo que o Ministério venha a conceder novos registros para sindicatos
regionais de base docente, o ANDES-SN poderá representar sua base de forma oficial.
A suspensão da anotação que excluía os docentes das universidades federais de SC da base de representação do
ANDES-SN será publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (11/11), conforme informações do MTE.
Participaram da audiência a presidente do ANDES-SN, Marina Barbosa Pinto, o secretário-geral, Márcio
Antônio de Oliveira, o 2º vice-tesoureiro, Almir Menezes, a 1ª vice-presidente da Regional Sul, Bartira Silveira
Grandi, o 2ª vice-presidente da Regional São Paulo, Marco Aurélio de C. Ribeiro, e o advogado da Assessoria
Jurídica Nacional do Sindicato docente, Cláudio Santos. Fonte: ANDES – SN.

INFORME JURÍDICO
Expedito Bandeira de Araújo Júnior

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

NOVAS AÇÕES JUDICIAIS DEVERÃO BENECIAR DOCENTES DA UFRPE
A publicação da Medida de Injução (MI 880) conquistada pelo ANDES – SN e outros sindicatos já está sendo
aplicada pela SUGEP / UFRPE, no que se diz respeito à aqueles filiados da ADUFERPE que exerceram atividades Insalubre
e/ou Periculosa. Entretanto, dessa MI poderão advir novas ações, que esperamos possam ser resolvidas administrativamente,
dentre essas novas ações destacamos:
a) Até 1990 a docência era considerada pela CLT atividade insalubre (os homens se aposentavam com 30 anos e as mulheres
com 25). Portanto, na contagem do tempo de serviço do período anterior aquele ano, terá que ser multiplicado,
respectivamente, por 1,4 e 1,2 para professores e professoras;
b) para quem já está aposentado, poderá haver revisão da aposentadoria, uma vez que em muitos casos, esses aposentados
poderão ser beneficiados com o art. 192, da Lei 8.112/1990 – RJU.

PROCESSO DE (PSS) SOBRE O 1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
Para quem não deu entrada ainda poderá fazê-lo, basta levar a documentação exigida à secretaria da ADUFERPE
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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 e efetuar o pagamento. Aguardem

ATENÇÃO
ACOMPANHE A TRAMITAÇÃO DE SEUS PROCESSOS
Para acompanhar seus processos através do sistema BISA – Tecnologia da Informação, basta acessar o nosso site:
www.aduferpe.org.br, clicar no ícone CONSULTA PROCESSUAL e, em seguida, colocar o número de matrícula
do SIAPE.

PROFESSORES APOSENTADOS PELO ART. 192
Estamos requerendo administrativamente, através da nossa Acessória Jurídica, uma correção nos
contracheques dos aposentados pelo o art. 192, da Lei 8.112/1990 – RJU. Se o professor foi aposentado na
categoria imediatamente superior o valor dos vencimentos deve ser o da categoria na qual foi aposentado e não
receber em forma de diferença.

SOCIAL

Confraternização Natalina
Atendendo a uma reivindicação dos companheiros da Unidade
Acadêmica de Garanhuns (UAG), este ano teremos duas confraternizações
natalinas: no dia 09 de dezembro na APUFERPE para os professores da sede
e no dia 10/12 pela primeira vez haverá uma festa natalina em Garanhuns. A
confraternização na APUFERPE está sendo organizada pela ADUFERPE,
APUFERPE e a Associação dos Amigos da Rural. Em Garanhuns a
organização ficou a cargo do nosso Diretor de Comunicação e Divulgação:
Wallace Rodrigues Telino Júnior.
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