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Circular n. 22/2016/ADCEFET-RJ

Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2016

Aos/Às Professores/as do Cefet/RJ

Assunto: Encaminha Relatório da Reunião Conjunta entre Diretoria, Conselho de Representantes e

Núcleos de Base da Adcefet-rj

Prezados/as professores/as,

Encaminhamos para amplo conhecimento o  Relatório da Reunião Conjunta entre Diretoria,

Conselho de Representantes e Núcleos de Base da Adcefet-rj, realizada em 13/09/2016, na qual foram

coletivamente encaminhadas algumas ações estratégicas para o fortalecimento da mobilização sindical no

Cefet/RJ para os meses de outubro e novembro.

Cabe citar que tal reunião foi realizada antes da última reunião do Setor das IFE do Andes-SN,

ocorrida em 16 e 17/09, que encaminhou novas ações às seções sindicais, assim como antes da edição da

MP  746/2016  pelo  Governo  Federal  (Contrarreforma  do  Ensino  Médio).  Estes  novos  elementos

conjunturais  fizeram com que  novos  encaminhamentos  fossem inseridos  no  calendário  de  atividades

aprovado pela reunião do dia 13/09, como a assembleia geral convocada para 05/10.

Saudações na luta,

Professor Alberto Jorge Silva de Lima

Presidente

ADCEFET-RJ

Seção Sindical dos/as Docentes do CEFET/RJ

ANDES - Sindicato Nacional

Gestão 2015-2017
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RELATÓRIO DA REUNIÃO ENTRE DIRETORIA E CONSELHO DE REPRESENTANTES DA
ADCEFET-RJ COM PARTICIPAÇÃO DOS NÚCELOS DE BASE DAS UNIDADES

Data: 13 de setembro de 2016

Local: Auditório 7 do CEFET/RJ Maracanã 

Início: 14h30min

Término: 17h

Presentes:  Alberto de Lima,  Alice Moraes,  Caroline  Bordalo,  Cristina Giorgi,  Fábio Sampaio,  Felipe
Pinto,  Leonardo Couto,  Marta  Maximo,  Ricardo Amar,  Renato Fialho,  Rosane Manfrinato,  Sebastião
Fábio, Valena Ribeiro

Relatora: Marta Maximo

Pauta:

1 Informes;
2 Reajuste da assessoria jurídica;
3 Aprovação de proposta de livro-agenda 2017;
4 Adiamento da assembleia ordinária de aprovação das contas de 2015;
5 Planejamento das ações no último trimestre de 2016 (formação dos núcleos de base, pautas e teses
da Adcefet-rj para o congresso do Andes-SN, mobilização nacional);
6 Assuntos gerais.

Pela Diretoria: 

a) Esclarecimento inicial: Em respeito ao regulamento do ADCEFET-RJ, os encaminhamentos relativos aos 

itens de pauta Reajuste da assessoria jurídica, Aprovação de proposta de livro-agenda 2017 e 

Adiamento da assembleia ordinária de aprovação das contas de 2015 poderão ser votados apenas por 

integrantes da Diretoria e do Conselho de Representantes da Adcefet-rj.

b) Pedido de inversão de pauta, começando pelos itens 2, 3 e 4:

2 Reajuste da assessoria jurídica

Conforme relatório da reunião realizada entre a Diretoria e a Assessoria Jurídica da Adcefet-rj SSind, en-

viado previamente para conhecimento, a  Diretoria acordou com a Assessoria Jurídica novo horário de

plantão, dissociado do plantão da Asser, de uma advogada do escritório para atender exclusivamente às
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demandas de sindicalizados, às terças-feiras, de 15h30min às 17h, na sala da Diretoria da Adcefet-rj.

Também foi repactuado o valor de honorários previstos, exclusivamente, para a ação referente aos atrasa-

dos do RSC, de 15% para 10%, para os docentes sindicalizados. Aos docentes não-sindicalizados, o per-

centual continua em 20%. Os docentes sindicalizados que já tenham ingressado com a ação serão comuni-

cados pela assessoria jurídica sobre esta repactuação.  Diante da solicitação da Assessoria Jurídica de

reajuste nos valores do serviço prestado (de R$ 2.800,00 para R$ 6.000,00), a diretoria apresentou

como contraproposta, em reunião com o advogado Carlos Boechat ocorrida em 27/07, o valor de R$

3.590,27, com base na tabele de honorários da OAB/RJ (ref. jul. 2016). Na mesma reunião, a quan-

tia de R$ 4.000,00 foi colocada como contraproposta pelo Sr. Carlos Boechat, a ser submetida à apro-

vação em reunião de Diretoria e Conselho de Representantes. Em caso de solicitação, por parte da As-

sessoria Jurídica, de plano de reajustes futuros, foi colocada pela Diretoria a proposta de vincular o

percentual de tal reajuste ao percentual de reajuste dos salários dos professores da rede federal . Em

regime de votação, as duas propostas foram aprovadas por unanimidade.

3 Aprovação de proposta de livro-agenda 2017

Conforme  material  de  divulgação  previamente  enviado,  o  Núcleo  Piratininga  de  Comunicação,  que

confecciona as agendas que são distribuídas aos sindicalizados anualmente, apresentou sua proposta de

temática  para  a  agenda  de  2017,  qual  seja:  Mulheres  em luta  nos  séculos  XIX,  XX e  XXI. Dada  a

importância da temática e o caráter de formação política que se quer imprimir por intermédio do conteúdo

da agenda,  a Diretoria fez a proposta de que 500 agendas fossem adquiridas para distribuição ao

final do ano letivo de 2016, com valor unitário de R$ 25,00, totalizando R$ 12500,00 . Em caso de

sobra na distribuição  entre  os  sindicalizados  e  de interesse de outros docentes  não-sindicalizados,  as

agendas poderão ser dadas a outros docentes.  Em regime de votação, a proposta foi aprovada por

unanimidade.

4 Adiamento da assembleia ordinária de aprovação das contas de 2015

Diante de greves no sistema bancário e de atrasos ocorridos no fechamento dos balancetes do ano de

2015, a Diretoria fez a proposta de que a assembleia ordinária de aprovação das contas de 2015 seja
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adiada para ocorrer em dezembro de 2016.  Em regime de votação, a proposta foi aprovada por

unanimidade.

1 Informes

- Eleições da CPPD: conforme deliberação da assembleia da Adcefet-rj,  ocorrida em 27 de julho, foi

encaminhado, em 29 de julho, um processo à Direção Geral do CEFET/RJ reivindicando a realização de

convocação  de  eleições  para  a  CPPD  (devido  ao  término  do  mandato  da  CPPD  anterior)  e  que  o

regulamento  eleitoral  permitisse  que  os  professores  dos  campi  do  CEFET/RJ  pudessem votar  e  ser

votados para o Comitê Central da CPPD, em atendimento à Lei 12772/2012, que prevê que a CPPD seja

eleita  pelos pares.  O Assessor da Direção Geral  enviou o memorando 042/2016 ao Diretor  Geral  da

instituição,  em  08  de  setmebro,  identificando-se  como  membro  nomeado  da  Comissão  Eleitoral

responsável pela eleição para a CPPD e informando que havia entrado em contato, antes do dia 29 de

julho, de forma espontânea, com um membro de Diretoria da Adecef-rj e havia solicitado contribuições e

auxílio  na elaboração no regulamento  eleitoral.  Informou ainda  que  as  contribuições  enviadas  foram

integralmente inseridas em tal regulamento. Destacou também a importância da contribuição da docente e

de sua presteza em colaborar. O assessor afirmou acreditar ter havido um ruído de comunicação, que teria

dado ensejo à abertura do processo. Esse texto, tal como aqui descrito e assinado pelo assessor da Direção

Geral, foi enviado como resposta do Diretor Geral ao processo aberto pela Adcefet-rj. O Diretor Geral

assinou o documento, em 09 de setembro, destinou-o à Adcefet-rj como resposta ao processo e solicitou

ampla divulgação da resposta ao filiados. A Diretoria afirmou na reunião que irá responder ao texto do

processo e aproveitou para esclarecer que a solicitação de esclarecimentos sobre as eleições para a CPPD

foi  um encaminhamento  aprovado  na  assembleia  ocorrida  em 29  de  julho,  tendo  que,  portanto,  ser

realizado  pela  Diretoria  da  seção  sindical.  Esclareceu  ainda  que  o  primeiro  contato  com a  docente

integrante da Diretoria da Adcefet-rj, mencionado pelo assessor da Direção Geral no texto, ocorreu por

telefone não antes do dia 29 de julho, mas sim no próprio dia 29 de julho. A Diretoria confirmou que os

contatos com a docente foram mantidos por email a partir de então e que suas contribuições, com base no

encaminhamento aprovado na assembleia, foram consideradas na versão final do regulamento, tal como

informou o assessor da Direção Geral.
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-  Conjuntura  nacional:  diante  dos  últimos  acontecimentos,  como  a  finalização  do  processo  de

impeachment,  o  ajuste  fiscal  em curso  por  intermédio  de  PECs  e  PLs  e  a  retirada  de  direitos  dos

trabalhadores,  o Andes-SN indicou uma rodada de assembleias nas seções sindicais  entre 06 e 22 de

setembro, tendo como pauta a luta contra a PLP 257 e a PEC 241; a construção da greve geral (como

deliberado no 61º CONAD); a jornada de lutas de 12 a 14 de setembro; o ato nos Estados no dia 15 de

setembro e paralisação com ato nos estados no dia 22/09, indicando na pauta o “Fora Temer”.

5 Planejamento das ações no último trimestre de 2016 (formação dos núcleos de base, pautas e teses

da Adcefet-rj para o congresso do Andes-SN, mobilização nacional)

Sobre a mobilização com relação à conjuntura nacional, foi consenso entre os presentes a necessidade de

ampliar a mobilização local no Cefet/RJ e a discussão sobre a conjuntura nacional antes da discussão

sobre a pauta da greve geral.  Foi apontado também que a principal ação para isso é a formação dos

núcleos de base nas unidades do Cefet/RJ e a consolidação dos já existentes. Foi mencionada também a

necessidade  de se repensar  os  métodos utilizados  para a  mobilização e a  construção da greve geral,

considerando articulações por setor de atividade e por pautas específicas comuns. Sobre a participação no

congresso do Andes-SN, foi apontada a importância da discussão prévia em assembleia para orientar o

posicionamento dos delegados em relação às teses propostas e a necessidade de se fomentar a elaboração

de teses para proposição no congresso.

Como resultado das discussões, foram tirados os seguintes encaminhamentos:

Sobre a realização de assembleia e a questão da greve geral: foi consenso entre os presentes, diante do

contexto local e do cronograma, não realizar a assembleia conforme indicado, avançando na formação

dos núcleos  de  base como fortalecimento  para  a  inserção  dos  professores  do Cefet/RJ  na necessária

construção da greve geral.

Sobre os núcleos de base:

1- Agendar assembleias locais para a formação de núcleos de base nas unidades em que os mesmos

ainda não foram formados (Nova Iguaçu, Maria da Graça, Valença, Nova Friburgo, Angra dos

Reis);
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2- Solicitar  que  representantes  da  Diretoria  ou  do  Conselho  de  Representantes  lotados  em  tais

unidades fiquem encarregados de agendar a data da assembléia para a formação dos núcleos de

base (foi feita a indicação do mês de novembro para Maria da Graça e de outubro para Nova

Iguaçu);

3- Propor aos núcleos já formados a realização de algumas atividades, como (1) colocação de mural

da  Adcefet-rj  nas  unidades,  com a  exposição  de  materiais  informativos  para  os  docentes;  (2)

realização de palestras ou debates sobre assuntos de interesse dos docentes (por exemplo, palestra

sobre assédio moral, luta das mulheres nos séculos XIX, XX e XXI, o movimento Escola sem

Mordaça, questões de carreira, entre outros temas); (3) levantamento de questões, problemas e

demandas locais, por intermédio de assembleia local ou outro fórum)

4- Realizar em novembro encontro de formação com os núcleos de base já existentes;

5- Pensar a organização e a infra-estrutura (deslocamento, alimentação, etc.) para a realização desse

encontro de formação, considerando a sugestão dos seguintes eixos: ajuste fiscal; dívida pública;

sindicalismo; questões de carreira.

6- Proposta de reunião entre Diretoria e Conselho de Representantes para a organização do encontro

de formação dos núcleos de base: 04 de outubro, terça-feira, às 14h.


