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Docentes participam da 
Paralisação Nacional pelo Fora 
Bolsonaro e Mourão e contra a 
Reforma Administrativa

Movimentos sociais e sindicais 
seguem para Altamira e Anapu, 
em defesa da comunidade de 
agricultores do Lote 96, na Gleba 
Bacajá.
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EDITORIAL
No último dia 09 de agosto, 
Milton Ribeiro (ministro da 
Educação), esteve no pro-
grama Sem Censura, da TV 
Brasil, onde declarou que a 
universidade ‘deve ser para 
poucos’, além de criticar as 
diretrizes do processo de in-
clusão na educação do país. 
Para ele, estudantes com 
deficiência “atrapalham” o 
aprendizado de outros alu-
nos. 
As declarações desse inimi-
go dos interesses nacionais 
e da Educação Pública bra-
sileira, expressam o cinismo 
impregnado neste gover-
no, que não tem qualquer 
pudor em demonstrar que 
odeia o povo e quer destruir 
qualquer rastro de direitos 
conquistados. 
Vejamos. O Ministério da 
Educação terminou 2020 
com o menor gasto em 
educação básica na década. 
O cenário de penúria neste 
segundo ano de pandemia 
se soma aos cortes no or-
çamento e ao impacto da 
inflação ocorrido nos últi-
mos 11 anos nos cofres das 
universidades. O recurso 
disponível em 2021 é 37% 
menor se comparado ao de 
2010, corrigido pela infla-
ção. Em valores atualizados, 
o orçamento do MEC para 
o ensino superior em 2010 
seria hoje o equivalente a 
R$ 7,1 bilhões. Em 2021, é 
de R$ 4,5 bilhões. Houve 
queda também em relação 
a 2020, quando foi de R$ 5,5 
bilhões.
Uma das primeiras ações de 
Jair Bolsonaro na presidên-
cia foi desativar a Secretaria 
de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade 
e Inclusão (Secadi). O órgão, 
que era vinculado ao Minis-
tério da Educação, trabalha-
va a inclusão da diversidade 
entre os critérios educacio-
nais no Brasil. Além disso, 
Bolsonaro vetou lei que 
obrigava o governo federal 
a financiar a conectividade 
nas escolas. 
A fala do atual ministro na-
da mais é do que a tradu-
ção literal a respeito dos 
interesses dessa corja, que 
representa o capital finan-
ceiro (elites nacionais e 
internacionais). São os en-
gravatados em nome ‘da 
bíblia, da bala e do boi’ que 
não tem compromisso com 

o povo, mas sim com seus 
próprios bolsos e nunca 
aceitou conquistas da clas-
se trabalhadora e da po-
pulação em geral. Tanto é 
assim que de 1988 para cá, 
o que se viu foi a crescente 
retirada de direitos da Cons-
tituição por meio de várias 
emendas constitucionais, 
leis complementares e or-
dinárias que buscam fazer 
com que os direitos conti-
dos nas cláusulas pétreas 
não tenham nenhuma va-
lidade. Os direitos e servi-
ços públicos essenciais ao 
desenvolvimento da socie-
dade não têm sido vistos 
como investimentos sociais, 
e sequer foram garantidos 
plenamente, embora o Bra-
sil seja um país muito rico 
e tenha muito dinheiro em 
caixa para garantir tais direi-
tos à população.
A avalanche destruidora 
não conhece limites e o go-
verno quer aplicar o golpe 
derradeiro e extinguir - por 
meio da PEC 32 (Contra Re-
forma Administrativa) -, os 
serviços públicos como di-
reito da população e obri-
gação do Estado! Isso em 
plena pandemia, com quase 
570 mil pessoas mortas até 
este mês. 
Nós, da ADUFPA, repu-
diamos as declarações do 
Ministro, estamos em luta 
permanente contra as aber-
rações deste desgoverno e 
não aceitaremos que o mes-
mo bolsonarismo que com-
pactua com salários exorbi-
tantes aos militares, afirme 
que esta PEC da destruição 
será para ‘acabar com pri-
vilégios’, uma das grandes 
mentiras que argumentam 
em favor desta Emenda, já 
que uma simples consulta 
pública no Portal da Trans-
parência, nos apresenta o 
total da remuneração (após 
deduções!) do vice-presi-
dente General Mourão, na 
ordem de R$ 108.723,15 
(cento e oito mil, setecentos 
e vinte e três reais e quinze 
centavos).
Qual docente em topo de 
carreira ganha um valor 
deste? Ou seja, realmente o 
governo diz seus interesses 
de governar para poucos, 
nós, a maioria da população 
precisamos lutar pelos nos-
sos. Só a luta muda a vida. 
Fora Bolsonaro e Mourão!

A   ADUFPA-SS, por meio de sua assessoria 
jurídica, informa aos seus associados e, 
também, à categoria docente sobre as 

últimas movimentações havidas nos processos 
abaixo mencionados e, ainda, as últimas delibe-
rações a respeito de ações judiciais de interesse 
da categoria:
01- EXCLUSÃO DE RUBRICAS DE AÇÃO JU-
DICIAL TRANSITADA EM JULGADO: desde junho 
de 2021 a ADUFPA, por meio de sua assessoria 
jurídica vem atuando para resolver o mais breve 
possível o problema havido quando da migra-
ção de dados para o novo sistema criado pelo 
Governo Federal através do Ministério da Eco-
nomia, tal sistema foi instituído pela Portaria 
Normativa de 2016 e altera a operacionalização 
do pagamento de parcelas oriundas de decisões 
judiciais transitadas em julgado. A mudança se 
deu pela migração do sistema SICAJ para o sis-
tema SIGEPE, no entanto, segundo a PROGEP, 
apesar de ter envidado todos os esforços, tendo 
inclusive criado uma “força-tarefa” para aquele 
fim, tais esforços foram insuficientes para obter 
a ”emissão do documento de força executória”, 
segundo a qual seria o documento necessá-
rio para homologação das ações junto ao Mi-
nistério da Economia, e que por essa razão as 
rubricas referidas foram excluídas da folha de 
pagamento daqueles docentes em face da de-
sativação do SICAJ. O problema residia no fato 
de que a UFPA, em muitos casos, não possuía 
em arquivo as cópias dos processos judiciais, 
para que pudesse encaminhar a AGU para fins 
de expedir o parecer de força executória. Em 
cooperação, a ADUFPA, por sua assessoria jurí-
dica, conseguiu entregar à PROGEP 6 (seis) dos 7 
(sete) processo em questão, todos integralmen-
te digitalizados, que já foram encaminhados à 
AGU e aguardam unicamente a expedição do 
parecer para efetivar a migração para o novo 
sistema. Resta-nos agora conseguir a cópia do 
último processo, porém precisamos localizar os 

docentes beneficiários daquela ação, para tan-
to publicaremos os nomes dos 10 (dez) docen-
tes autores daquela ação, convocando-os para 
comparecerem na Casa do Professor, nos plan-
tões do jurídico para ultimar as providencias, 
são esses os professores:   Marlene Barbosa de 
Moraes; Fernando Brazão e Silva Beckmann; 
Maria do Carmo Cavalcante Cascaes; Orchidea 
Gaya dos Santos; Lucia Beckmann de Castro 
Menezes; Mauro Henrique Porpino de Oliveira; 
Raimunda Idee Barros Virgolino; Antonio Correa 
Alvares; Albelli Maria Cavalcante Brandão; Anna 
de Nazaré Prado Baganha; Eugenia Porpino de 
Oliveira; Luiz Fabiano Nascimento Maués; Rosa 
Marques Gonçalves; Vera Lúcia da Silva Frazão; 
Maria Emília Miranda Cabral; Ana Lúcia Lobato 
de Azevedo, e Maria Naidir Gomes de Almeida 
Veludo Gouveia. Caso você seja um dos nomes 
listados ao norte, entre em contato com a as-
sessoria jurídica da ADUFPA, imediatamente, 
através de nosso e-mail: anakellyamorimad-
vocacia@gmail.com; nos plantões do jurídico 
na Casa do Professor, e ou pelo telefone 3249-
0616.
02- Ações de Execução dos 3,17%: As ações 
de execução dos 3,17% continuam em diligen-
cia diuturna por parte da assessoria jurídica da 
ADUFPA para que em breve consigamos efetivar 
o pagamento dos créditos relativos as referidas 
ações. Para tanto, solicitamos aos docentes que 
mantenham seus dados pessoais atualizados 
junto a secretaria da ADUFPA, para que quando 
da liberação dos créditos possamos facilmente 
localizar o docente e efetuar o pagamento do 
que lhe é devido.
03- Atendimento Jurídico: A ADUFPA, por meio 
de sua Assessoria Jurídica, voltou a realizar os plantões 
presenciais na Casa do Professor, todas as segundas fei-
ras, das 13h às 16h e as quartas feiras das 9h às 12Hh. A 
Casa do Professor fica na Ruas dos Caripunas, nº 3459, 
entre 3 de maio e 14 de Abril.

Jornal ADUFPA é uma publicação da Associação de Docentes da Universidade Federal do Pará – Seção 
Sindical do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. 
Fone: (91) 3249 0176 – Endereço eletrônico:  imprensa@adufpa.org.br  Site: www.adufpa.org.br

Docentes da UFPA aderiram à 
Paralisação Nacional do Ser-

viço Público, e participaram das 
manifestações que ocorreram em 
todo país no último dia 18 de agos-
to, contra a Reforma Administrati-
va (PEC 32) e pelo Fora Bolsonaro e 
Mourão. A decisão unânime da ca-
tegoria ocorreu durante a assem-
bleia geral da Adufpa, realizada no 
dia 12 de agosto. No Pará, mobili-
zações e atos foram organizados 
em Belém, Altamira e Castanhal 
(PA). 
Na capital, a concentração do Ato 
ocorreu em frente ao Mercado 
de São Brás. Em seguida, os mani-
festantes fizeram uma parada em 
protesto à privatização do sanea-
mento em frente à Cosanpa, e se-
guiram na Avenida José Bonifácio, 
onde a marcha foi encerrada entre 
os prédios da Receita e Caixa Eco-
nômica Federal com falas das dife-
rentes categorias em luta. 
A luta do 18A foi realizada em uni-
dade por centrais sindicais, sindica-
tos, movimentos de camponeses, 

18A – DOCENTES NA PARALISAÇÃO 
NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

quilombolas, indígenas, artísticos, 
populares, LGBTQIA+ e estudantis. 
A CSP-Conlutas, o Andes-SN e de-
mais entidades que atuam em de-
fesa do serviço público e da Edu-
cação deram ‘aula na rua’, com a 
paralisação do funcionalismo nas 
três esferas (municipal, estadual e 
federal).
Os protestos também foram contra 
a Medida Provisória 1045 (texto-
-base de uma nova Reforma Traba-
lhista), aprovada de forma sorratei-
ra no dia 10 de agosto, pela Câma-
ra de Deputados, por 304 contra 
133 votos, algumas horas antes da 
PEC do Voto Impresso ser analisada 
no mesmo dia. O golpe foi tama-
nho que a versão final do texto foi 
apresentada no próprio plenário, 
minutos antes da votação. 
A MP 1045, editada pelo gover-
no federal para reduzir jornadas 
e salários em meio à pandemia 
para proteger empresas, ganhou 
emendas que cortam proteções 
trabalhistas, reduzem a renda dos 
trabalhadores, criam categorias de 
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empregados de “segunda classe”, 
pioram as condições de trabalho 
dos mais jovens, com baixos sa-
lários, sem direitos trabalhistas e 
previdenciários. 

Reunião setorial 
A diretoria da ADUFPA realizou 
uma reunião setorial com profes-
sores da Escola de Teatro e Dança, 
no dia 17, para dialogar sobre a lu-
ta contra a PEC 32 e seu impacto 
contra o serviço público brasileiro, 
ouvir as demandas dos docentes 
em cada unidade e dialogar sobre 
as razões para aderir à paralisação. 
Em resposta vitoriosa à mobiliza-
ção, docentes da unidade aderi-
ram à paralisação e participaram 
do protesto.
Para Joselene Mota, representante 
da Regional Norte do Andes-SN, é 
necessário criar estratégias e ade-
quar a linguagem para ampliar o di-
álogo com a comunidade acadêmi-
ca e com o povo. “Precisamos nos 
apropriar do que historicamente 
dialoga com a população. Vamos 

usar nosso potencial criativo para 
dizer que estamos na rua defen-
dendo um Brasil que represente de 
fato os interesses e bem estar da 
maioria do povo, não um patriotis-
mo entreguista e hipócrita! Vamos 
mobilizar nossos colegas, vamos às 
ruas, pois lá será nossa aula. Des-
ligar o computador e ir pra luta”, 
argumentou. 
 
A diretora geral da ADUFPA, Edi-
vania Alves, reafirmou que a meta 
é seguir mobilizando a universida-
de contra os ataques do governo. 
“Nosso objetivo é seguir dialogan-
do e mobilizando toda comunidade 
acadêmica em defesa da manuten-
ção dos serviços públicos, da edu-
cação pública e dos concursos. Em 
defesa do direito a um futuro mais 
justo e humano à população brasi-
leira. Contra genocidas, corruptos 
e elitistas, disseminadores de men-
tiras e ódio, que planejam devorar 
todas as nossas riquezas e nada se 
importam com nossas vidas”, con-
cluiu.
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Eu, por exemplo, sou professor e a es-
tabilidade me garante que um patrão 
“bolsonarista”, que vai me atacar e pe-
dir que eu faça a politica dele, não com-
prometa meu emprego ao qual tive 
acesso por meio de concurso público, 
não serei ameaçado por não obedecer 
ao gerente de plantão.  Outra conse-
quência é a diminuição no número de 
carreiras, e consequentemente, a faci-
litação nos processos de privatização, 
principalmente por retirar do legislativo 
essa responsabilidade. Ou seja, vai dar 
poderes ao presidente da Republica 
para criar, acabar, transformar ou fun-
dir órgãos públicos, aumenta o poder 
discricionário do Executivo e extingue 
cargos, funções, benefícios e institui-
ções. Isso é muito grave. 

A PEC 32 mira a avaliação dos servi-
dores de maneira individual e não 
o desempenho do serviço público, 
como tenta justificar o governo. Tal 
argumento expõe a possibilidade de 
demitir servidores e reduzir salários. 
Comente
A.F - Essa regulamentação vai permitir 
tudo, inclusive demissão por insuficiên-
cia de avaliação, que não será coletiva 
e sim analise individual. O sindicato en-
tende que todo o processo de avaliação 
é um processo coletivo. O individualis-
mo é uma coisa criada pela elite, pelo 
Neoliberalismo para iludir a população, 
para incutir a ideia de sermos melhor 
em alguma coisa e não construir coleti-
vo. Não podemos avaliar os servidores 
públicos individualmente. Uma coisa 
mais grave ainda é o principio da sub-
sidiariedade. De acordo com o texto da 
reforma, o governo está colocando os 
subsídios como princípios na Consti-
tuição e se isso for aprovado, quem vai 
praticar as políticas publicas é o setor 
privado, Por exemplo, uma cidade tem 
um hospital privado e o prefeito pode 
dizer que a cidade não precisa de hos-
pital público, que o hospital privado dá 
conta da demanda e só terá acesso que 
puder pagar por esse serviço. A gente 
precisa desmitificar a narrativa do go-
verno e da grande mídia, de que o Es-
tado é muito grande, que a máquina 
pública e que as despesas estão muito 
altas e que é preciso estabelecer um 
controle. Isso é uma mentira. Nós paga-
mos bilhões de dólares com a dívida pú-
blica, ou seja, quase 50% do orçamento 
vai para o pagamento da dívida publi-
ca Essa é uma tentativa de dizer que 
o Estado é intrinsicamente ineficiente. 
Mais uma vez cito o SUS. A pandemia 
veio pra provar que o serviço público é 

eficiente, que salvou pessoas, evitando 
um número de mortes bem maior.

Diversos países caminham na direção 
contrária, a reestatização. Em termos 
gerais, o que o governo pretende com 
a PEC 32 O que você pode falar a res-
peito disso?
A.F - Em 2019 foi aprovada a Lei 13974, 
que garantiu aos militares o reajuste 
salarial. Esse projeto foi enviado para 
Bolsonaro e ele detonou um aumento 
de salário para 25 mil militares, espe-
cialmente os altos militares que já tem 
um salário. A gente precisa entender 
como isso aumentou as despesas. Es-
sa reforma da previdência que foi feita 
para os militares e eles aumentaram as 
despesas para 52 bilhões, com paga-
mento de previdências e pensões para 

viúvas e filhas de militares. Ou seja, o 
governo inflou em 49% os custos bene-
ficiários com os servidores civis, além 
de proteger os militares, aumentando 
os salários. É importante perceber a 
manobra feita aí. E essa história de di-
zer que o dinheiro acabou também é 
mentira, porque se você tem dinheiro 
e tem de onde tirar, basta suspender 
o pagamento da dívida ou fazer uma 
auditoria nessa despesa. Tudo isso tá 
nesse “pacotão” de reformas que insis-
te em dizer que é para recuperar o em-
prego e trazer investidores para o país. 
Isso é falso. Todas as reformas feitas da 
Constituição pra cá não melhorou em 
nada a vida dos brasileiros.   No fundo, 
como disse no início, é uma farsa criada 
pra reduzir o Estado.   

Maria Lucia Fattorelli – coordenadora 
nacional da Auditoria Cidadã da Dívida 
e membro da Comissão Brasileira Jus-
tiça e Paz (CBJP), organismo da CNBB. 
Pelo texto proposto na PEC, o gover-
no parte da avaliação de que o Estado 
brasileiro é caro, inchado e ineficiente. 
Comente.
M.L.F - Essa alegação de que a estrutu-
ra do Estado seria o problema das con-
tas públicas no país visa jogar a opinião 
pública contra servidores públicos que 
prestam serviços à sociedade. Dados 
oficiais comprovam que essa alegação 
que tem sido usada de forma leviana 
pelo governo é falsa. A quantidade de 
servidores civis ativos do Poder Execu-
tivo caiu expressivamente em relação à 
população do país no período de 1991 
a 2020.

A FARÇA DA REFORMA ADMINISTRATIVA

APrivatizações, extinção de direitos 
trabalhistas, demissão de servido-

res públicos, aumento de cargos por 
indicação, corrupção. Esses são alguns 
impactos que o Proposta de Emenda 
Constitucional 32, intitulada de reforma 
administrativa, trará para a população 
brasileira e aos serviços públicos. A PEC 
32  está em tramitação na Comissão Es-
pecial da Câmara dos Deputados. Para 
esclarecer melhor o que representa 
esse retrocesso, convidamos o tesou-
reiro do ANDES - SN Amauri Fragoso e 
a coordenadora nacional da Auditoria 
Cidadã da Dívida, Maria Lucia Fattorelli. 
Confira: 

Amauri Fragoso, tesoureiro ANDES - 
SN 
Na sua avaliação, em que se justifica 
a PEC 32? Quais os dados e premissas 
utilizadas para o embasamento do 
texto?
A.F - A PEC 32 não se justifica em na-
da. O que é preciso entender é que 
após a introdução do Neoliberalismo 
no mundo, o país (Brasil) é um dos que 
mais tem se aplicado nesse modelo. A 
premissa verdadeira da reforma admi-
nistrativa é a redução do Estado. Desde 
88, ao final da aprovação da Constitui-
ção Federal, na qual os trabalhadores 
tiveram ampliados seus direitos, a elite 
brasileira tenta retirar esses direitos ga-
rantidos na Constituição.  Qual o obje-
tivo de tirar os diretos da constituição? 
É reduzir o Estado e para alcançar isso, 
são criadas várias reformas – previdên-
cia, trabalhista, sindical - mas a reforma 
“mãe” é a reforma do Estado. A premis-
sa de tudo é a arrecadação. Os setores 
da sociedade querem ficar com a maior 
parte do bolo da arrecadação. O emba-
samento do texto é falso, é mentiroso, 
porque ele tenta dizer que vai melhorar 
o serviço público e isso não é verdade. 
O SUS na pandemia mostrou a efici-
ência do serviço público. Se não fosse 
o SUS, o número de mortes teria sido 
ainda maior. Então não existe nada que 
justifique a reforma administrativa. 
Quais as consequências desse diag-
nóstico equivocado ao qual o governo 
se alicerça para justificar a proposta?
A.F - Sobre as consequências, primeiro 
é necessário esclarecer que não é um 
equivoco, o governo faz isso delibera-
damente, com a intenção de é reduzir 
despesa com o funcionalismo civil e ga-
rantir os ganhos dos militares. Para isso 
vai tentar flexibilizar a estabilidade, que 
é um elemento que pertence à socie-
dade, garante que o serviço não fique 
a mercê dos governantes de plantão. 

- de 1991 a 2015, enquanto a popula-
ção cresceu 35% (de 151,6 milhões para 
204,5 milhões de habitantes), o núme-
ro de servidores teve um aumento de 
apenas 8% (de 661.996 para 716.521) 
no mesmo período. Esses dados são 
do Boletim Estatístico de Pessoal e 
Informações Organizacionais do Mi-
nistério do Planejamento (https://bit.
ly/3ifFXeU). 
- de 2016 a 2020, a queda foi ainda mais 
expressiva: enquanto a população cres-
ceu 3% (de 206,2 milhões para 211,8 
milhões de habitantes), o número de 
servidores sofreu uma redução de 4% 
(de 627 mil para 601 mil). Os dados são 
do Painel Estatístico de Pessoal do Go-
verno Federal (https://bit.ly/3oLn4Ts).
Com relação ao custo da estrutura do 
Estado, esta é perfeitamente sustentá-

vel. O grande ralo das contas públicas 
no Brasil está no gasto financeiro com 
a chamada dívida pública, como mostra 
o gráfico do Orçamento 2020 a seguir, 
analisado no artigo disponível em ht-
tps://bit.ly/3pOSvvH.

A estabilidade é uma forma de prote-
ção do cargo desempenhado. O fim 
da estabilidade, medida prevista na 
PEC 32, favorece a corrupção? De que 
forma?
M.L.F  - Sem dúvida! A estabilidade re-
presenta uma segurança para a socie-
dade, pois a estabilidade garante que 
servidores públicos possam cumprir 
a sua função pública em toda e qual-
quer circunstância, sem se submete-
rem a ordens ilegais ou intimidações. 
A recente denúncia apresentada pelo 
Delegado de Polícia Alexandre Saraiva 
contra crime ambiental que envolvia 
inclusive o ministro do Meio Ambiente 
Ricardo Salles ilustra claramente o que 
representa a estabilidade. A PEC 32 su-
prime o termo “função pública” e usa 
5 “vínculos”, sendo 4 deles precários, 
sem concurso público, em flagrante 
redução das atribuições a serem exer-
cidas diretamente pelo Estado. A con-
tratação sem concurso, sem seleção 
que comprove tanto a competência 
como a independência em relação aos 
contratantes, representará enorme 
retrocesso: indicações políticas, troca 
de favores, rachadinhas, tudo isso irá 
aumentar a corrupção, além de com-
prometer a continuidade do serviço 
público, pois a cada troca de governo, 
os apadrinhados serão substituídos por 
outro grupo ligado ao gestor de plan-
tão. Assim, a sociedade será a maior 
prejudicada com o fim da estabilidade.

Hoje o Brasil é gerido por um governo 
que não prioriza os direitos da popu-
lação. A PEC 32 amplia os poderes do 
chefe do executivo, dando-lhe poder 
para criar ou extinguir órgãos públi-
cos, por exemplo. O que isso repre-
senta?
M.L.F - Essa alegação de que a estrutu-
ra do Estado seria o problema das con-
tas públicas no país visa jogar a opinião 
pública contra servidores públicos que 
prestam serviços à sociedade. Dados 
oficiais comprovam que essa alegação 
que tem sido usada de forma leviana 
pelo governo é falsa. A quantidade de 
servidores civis ativos do Poder Execu-
tivo caiu expressivamente em relação à 
população do país no período de 1991 
a 2020  - de 1991 a 2015, enquanto a 
população cresceu 35% (de 151,6 mi-
lhões para 204,5 milhões de habitan-
tes), o número de servidores teve um 
aumento de apenas 8% (de 661.996 
para 716.521) no mesmo período. Es-
ses dados são do Boletim Estatístico de 
Pessoal e Informações Organizacionais 
do Ministério do Planejamento (https://
bit.ly/3ifFXeU). - de 2016 a 2020, a que-
da foi ainda mais expressiva: enquanto 

a população cresceu 3% (de 206,2 mi-
lhões para 211,8 milhões de habitan-
tes), o número de servidores sofreu 
uma redução de 4% (de 627 mil para 
601 mil). Os dados são do Painel Esta-
tístico de Pessoal do Governo Federal 
(https://bit.ly/3oLn4Ts).Com relação 
ao custo da estrutura do Estado, esta 
é perfeitamente sustentável. O grande 
ralo das contas públicas no Brasil está 
no gasto financeiro com a chamada 
dívida pública, como mostra o gráfico 
do Orçamento 2020 a seguir, analisa-
do no artigo disponível em https://bit.
ly/3pOSvvH.

A PEC 32 prevê a inserção do princípio 
da subsidiariedade na Constituição? O 
que isso significa?
M.L.F - O texto original da PEC 32 modi-
ficava o Art. 37 da CF/88 e incluía vários 
novos princípios que deveriam ser se-
guidos pela administração pública, um 
deles a “subsidiariedade”. Tal princí-
pio significaria que o Estado brasileiro 
deixaria de ser o carro chefe da admi-
nistração pública e passaria a atuar 
apenas nas sobras, onde a iniciativa 
privada não tivesse interesse em atu-
ar. Graças a muita pressão, inclusive da 
ACD (os questionamentos 12, 13 e 14 
da Carta-Aberta, disponível no site da 
Auditoria Cidadã da Dívida, trataram 
desse aspecto e durante a audiência 
pública na CCJ da Câmara dos Depu-
tados a CCJ excluiu a modificação que 
a PEC 32 fazia ao Art. 37 da CF/88. No 
entanto, apesar desse avanço, a PEC 
32 continua representando risco de 
privatização e terceirização generaliza-
das, devido à introdução do Art. 37-A, 
que admite o compartilhamento de 
serviços públicos com a iniciativa pri-
vada, compartilhando tanto recursos 
humanos como a mesma estrutura fí-
sica. Trato desse grave risco em recen-
te artigo disponível em https://www.
extraclasse.org.br/opiniao/2021/06/
mentiras-e-riscos-da-pec-32/.

Frente aos privilégios para determi-
nadas categorias e desvalorização de 
outras, é uma reforma administrativa 
ou de uma reforma de Estado?
M.L.F -A PEC 32 não enfrenta os pro-
blemas que de fato existem na admi-
nistração pública e deveriam ser objeto 
de amplo debate junto às categorias de 
servidores e a sociedade para a realiza-
ção de uma verdadeira reforma, ou 
seja, uma modificação no sentido de 
melhorar o que já existem corrigir o 
que está errado, e avançar. A PEC 32 se-
quer pode ser chamada de “reforma” 
porque não traz nenhuma melhoria. 
Representa uma destruição do Estado 
como o conhecemos e o submete a 
interesses privados que visam lucro. O 
serviço público gratuito e universal está 
em risco com essa PEC 32, por isso não 
somente servidores públicos, mas toda 
a sociedade deve lutar para que o Con-
gresso Nacional rejeite esse absurdo.

Trabalho
2,15%

Defesa Nacional
2,07%

Outros
1,44%

Educação
2,49%

Segurança Pública
0,3%

Agricultura
0,37%

Administração
0,67%

Jurídica
1,03%

Fonte: https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Orcamentaria.qvw

O
rç

am
en

to
 F

ed
er

al
 E

xe
cu

ta
do

 (p
ag

oa
0 

em
 2

02
0 

= 
R$

 
3,

53
5 

Tr
ilh

õe
s  

in
cl

ui
nd

o 
ga

st
os

 d
o 

“O
rç

am
en

to
 d

e 
G

ue
rr

a”
 

au
to

riz
ad

o 
pe

la
 e

m
en

da
 c

on
sti

tu
ci

on
al

 1
06

/2
0



Agosto-2021 Agosto-20216 7

AMEAÇA DE MORTE: TRABALHADORES 
RURAIS DENUNCIAM A VIOLÊNCIA E 
A DESTRUIÇÃO SOCIOAMBIENTAL NO 
SUDOESTE DO PARÁ

No dia 24 de julho,  um 
problema nos servido-
res de dados do Con-

selho Nacional de Desenvol-
vimento Científ ico e Tecno-
lógico (CNPq), provocou uma 
pane nas Plataformas Lattes 
(Currículo Lattes, Diretório de 
Grupos de Pesquisa, Diretório 
de Instituições e Extrator Lat-
tes) e Carlos Chagas, eviden-
ciando a profunda crise vivida 
pela Ciência, Tecnologia, Ino-
vação e Educação no País. Fo-
ram 23 dias fora do ar, e ape-
sar do sistema ter sido reesta-
belecido na ultima semana, o 
prejuízo atinge pesquisadores 
de todas as universidades pú-
blicas e privadas do país. 
O CNPQ, vinculado ao Minis-
tério de Ciência,  Tecnologia 
e Inovação (MC TI),  está en-
tre as principais agências de 
fomento à pesquisa no país e 
suas plataformas online são 

essenciais para a concessão 
de bolsas  aos estudantes e 
para a coordenação de estu-
dos entre diferentes grupos 
espalhados pelo Brasil e pelo 
mundo. 
Segundo dados oficiais, cerca 
de 84 mil bolsistas são finan-
ciados com recursos do CNPq, 
com apoio à 2.201 projetos de 
pesquisa. O problema impac-
tou na continuidade de cha-
madas públicas que envolvem 
bolsas de produtividade para 
pesquisadores, terapias avan-
çadas e eventos científ icos. 
Os editais  t inha prazo f inal 
para submissão entre 25 de 
julho e 20 de agosto, período 
em que a plataforma ficou fo-
ra do ar. Os novos prazos va-
riam agora entre 20 de agosto 
e 08 de setembro, o que re-
presenta atrasos para efetiva-
ção dos apoios federais.
Dias após o apagão do CNPq, 

Nos próximos dias  27 e 
28, uma caravana sairá 
de Belém em direção ao 

sudeste do Pará, para realiza-
ção de atividades em defesa 
da comunidade de agricultores 
do Lote 96, da Gleba Bacajá. 
A delegação, formada por re-
presentantes de entidades sin-
dicais  e movimentos sociais, 
i rá  apoiar  as  mani festações 
nos municípios de Altamira e 
Anapu, na região sudoeste do 
Pará e contará com a partici-
pação da frente de movimen-
tos,  organizações e coletivos 
sociais.
A organização da Caravana é 
da CSP-Conlutas e participam 
das atividades representantes 
da ADUFPA; ANDES SN, Cam-
po de Juventude e Luta Pajeú, 
Rebeldia, MRS, Sindicato dos 
Tr a b a l h a d o r e s  d a  C o n s t r u -
ção Civil  de Belém, Sindicato 
dos Petroleiros (Sindipetro); 
SINTEPP,  Sindetran R J,  OAB/
PA, SDDH, MRS, Op. STAFPA. 
A programação prevê a parti-
cipação em atos públicos, as-
sembleias, discussão e delibe-
ração de ações e estratégias 
de luta; visita aos terrenos e 
plantações dos lavradores; ofi-
cinas de arte e meio ambiente 
com plantio de mudas de di-
versas espécies, entre outras.  
Esta é a segunda caravana de 
apoio aos trabalhadores e tra-
balhadoras rurais  de Anapu. 
No mês de ju lho,  movimen-
tos  soc iais  e  s indicais  real i -
zaram diversas ações no mu-
nic íp io.  A  Gleba  Bac ajá  são 
terras públicas per tencentes 
à  União que já  foram decla-
radas  para  f ins  de  Reforma 
Agrária. Há 11 anos, 54 famí-
l ias  de agr icultores  v ivem e 
cultivam no local. O território 
é alvo de grilagem por par te 
do fazendeiro Antônio Borges 
Peixoto,  que  usa  do cumen -
tos falsos, intimida e ameaça 
as  famí l ias  da  área.  Mesmo 
diante de todas as denúncias, 
ameaças  e  v io lência,  no dia 

“APAGÃO DO CNPQ” COMPROMETE A 
CIÊNCIA E A EDUCAÇÃO NO BRASIL

20 de maio,  a  Justiça do Pa-
rá determinou a reintegração 
de posse a favor de Peixoto.  
Anapu é uma das expressões 
mais extremadas de conflitos 
agrários no Brasil. Em 2005, a 
cidade foi palco do assassina-
to da missionária Doroty Stang 
e de lá pra cá diversas outras 
lideranças foram assassinadas.  
Atualmente, uma das principais 
l ideranças  da região é  Eras-
mo Teófilo, que também está 

ameaçado de morte. Erasmo é 
uma das lideranças comunitá-
rias que Doroty e a Comissão  
Pastoral da Terra ajudaram a 
formar, e que mantém vivo o 
legado de luta por justiça no 
campo e uso sustentável dos 
recursos da floresta.

D o a ç õ e s  –  C o mo  par te  das 
ações de luta em apoio aos tra-
balhadores e trabalhadoras ru-
rais de Anapu, a Adufpa segue 

com a Campanha de Solidarie-
dade e nesta nova ação na re-
gião, pretende doar uma gran-
de quantidade de alimentos, 
roupas, brinquedos e livros. 
A Campanha de Sol idarieda-
de é uma ação permanente da 
Adufpa. As doações podem ser 
entregues de segunda a quinta, 
de 08 às 17h, na Casa do Pro-
fessor, localizada na Travessa 
Caripunas, 3459, bairro da Cre-
mação.  

“
o ministro da Educação, Mil-
ton Ribeiro reafirmou a inten-
ção do governo Bolsonaro em 
sucatear as universidades pú-
blicas no país. Em entrevista 
à TV Brasil, o titular da pasta 
afirmou que o ensino superior 
não deveria ser para todos, 
mas “para poucos”.  Ribeiro 
ainda defendeu que as ver-
dadeiras “vedetes” do futuro 
sejam os institutos federais, 
capazes de formar técnicos. 
“Universidade deveria, na ver-
dade, ser para poucos [...] tem 
muito engenheiro ou advoga-
do dirigindo Uber porque não 
consegue colocação devida. 
Se fosse um técnico de infor-
mática, conseguiria emprego, 
p orque  tem uma  demanda 
muito grande”, declarou. 
Na mesma entrevista Milton 
criticou as diretrizes do pro-
cesso de inclusão na educação 
do País. Para ele, estudantes 

com deficiência “atrapalham” 
o aprendizado de outros alu-
nos. Uma das primeiras ações 
de Jair Bolsonaro (sem parti-
do) na presidência foi desati-
var a Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização, Di-
versidade e Inclusão (Secadi). 
O órgão, que era vinculado ao 
Ministério da Educação, tra-
balhava a inclusão da diversi-
dade entre os critérios educa-
cionais no Brasil.
Em 2020,  Bolsonaro tentou 
instituir por decreto, uma mu-
dança na política de educação 
para pessoas com deficiência, 
priorizando as chamadas “es-
colas especiais” em detrimen-
to da inclusão destas pessoas 
na  rede de  ensino  regular. 
Criticado por especialistas, fa-
miliares e pessoas com defici-
ência, o decreto foi suspenso 
pelo Supremo Tribunal Fede-
ral (STF).
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Convênios

FALE CONOSCO!

Docentes f iliadas e f iliados, 
movimentos sociais  e  or-
ganizações que lutam em 

defesa da vida podem se informar 
sobre as ações da ADUFPA, bem 
como nos repassar pautas, recla-
mações e/ ou sugestões através 
de nossas redes ou via WhatsApp. 
Para entrar em nossa “Linha de 
Transmissão” basta salvar nosso 
contato e enviar um “oi” para nú-
mero 91 98883-0338. Sigamos na 
luta! #ForaBolsonaroeMourão

CONVÊNIOS

Reabilita: fonoaudiologia e tera-
pias associadas  (DESCONTO 15%)
Presencial e Teleconsultas 
Especialidades
- Fonoaudiologia
- Fisioterapia 
- Terapia Ocupacional 
- Psicologia
- Nutrição 
Consultas: 91 98484-1818

Ó�ca Natasha  (DESCONTOS DE 
20% a 30%)
Rua Antônio Barreto, 744, entre 14 
de março e Generalíssimo Deodoro
Contato: 91 3228-0447 /  
98213-6000

Confraria do Livro
A Confraria oferece aos associa-
dos da ADUFPA: 
- Descontos à vista e no cartão de 
crédito 
- Descontos de 30% nas editoras 
parceiras 
- Crediário próprio 
Contato: 91 98588-7920/ 
98748-2121

Nutricionista Andrea Oliveira 
(CONSULTA COM 30% DE DESCON-
TO PARA ASSOCIADOS DA 
ADUFPA)
Exame de Bioimpedância: 20% de 
desconto
Contato: 91 99219-5926

Green City Gestão Ambiental e Sani-
tária  (DESCONTO 20%)
Serviços: 
- Sani�zação de ambientes
- Controle de pragas
- Perfuração, higienização de poço e 
outorga
- Estação de tratamento de água - eta
- Higienização e desinfecção de reser-
vatório de água
- Capinagem e roçagem profissional
- Instalação e manutenção de cen-
trais de ar condicionado
- Sani�zação de ambientes

FONOAUDIOLOGIA GESTÃO AMBIENTAL ÓTICA LIVROS NUTRIÇÃO


