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Associação de Docentes da Unicamp
(ADunicamp) publica a cada três meses
o seu Boletim, ora abordando um único
assunto, como por exemplo o de Outubro/2020,
que apresentou o Balanço da Gestão 2018-2020,
ora temas gerais.
O ano de 2020 foi marcado pela pandemia provocada pelo novo Coronavírus que ceifou milhares
de vidas. Este fato, por si só estarrecedor, foi e vem
sendo acompanhado por um galopante desmonte
das Instituições, falta de investimentos em saúde,
educação, cultura e arte, além do desrespeito à autonomia universitária, à democracia e ao servidor
público. A economia está muito longe da estabilidade, o que sem dúvida terá grande impacto em
todas as camadas sociais, particularmente sobre as
pessoas mais vulneráveis.
O cenário político nacional foi transformado em
um verdadeiro caos, patrocinado principalmente
pelo extremismo antidemocrático e negacionista
do Governo Federal. A economia, baseada num
projeto neoliberal extremado e ultrapassado, desce ladeira abaixo, com desemprego, desrespeito
às Instituições Públicas, reforma previdenciária e
incentivo às privatizações. Corrupção e destruição
do meio ambiente compõem o pano de fundo do
cenário da pandemia, coroado pela total incapacidade do governo de adotar uma política de saúde
efetiva e que contemple toda a população.
Esse quadro caótico tem mobilizado várias categorias e personalidades públicas, que já pedem
abertamente o impeachment do presidente Jair
Bolsonaro (sem partido). Entre as causas apontadas para o impeachment está a incapacidade e os
equívocos do governo no enfrentamento à pandemia. O Brasil é bastante dependente da importação de insumos farmacêuticos, e esse é caso das
vacinas aprovadas até o momento, mas atitudes do
Governo Federal e de seus representantes acabaram manchando a imagem do Brasil no exterior e
causaram impactos negativos nas negociações pelos imunizantes. Com mais de 210 mil mortes no
Brasil, a falta de incentivo ao uso de máscaras e de
isolamento social, o tratamento jocoso e a falta de
uma campanha séria de conscientização do uso de
vacinas, e indefinição sobre o auxílio emergencial
têm suscitado movimentos sociais, com destaque
para a carreata pró-impeachment ocorrida em 23
de janeiro. Essa manifestação ocorreu em todo o
Brasil com grande adesão de vários segmentos políticos do país.
Apesar de todas as atrocidades e desrespeito
contínuo aos preceitos constitucionais, o governo
Bolsonaro continua imune aos inúmeros pedidos
de impeachment já protocolados no Congresso
Nacional. Essa imunidade tem sido assegurada
pelos inúmeros interesses e alianças políticas do
governo, que impedem a colocação em pauta dos
processos de impeachment.

ex-presidente dos EUA, Donald Trump, sempre
se manifestou sobre questões relativas à política
internacional e meio ambiente, de maneira muito
semelhante à do mandatário norte-americano. A
vitória do democrata Joe Biden nas eleições, com
a derrota do candidato à reeleição Donald Trump,
foi muito contestada pelo derrotado sob alegação
de “fraude eleitoral”. Esse posicionamento gerou
eco no governo de Bolsonaro, que não só concordou, como também insinuou que aqui no Brasil
houve fraude nas últimas eleições presidência. Ao
lançar suspeitas sobre o nosso sistema de votação,
Bolsonaro foi duramente combatido pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
Enquanto os líderes de países do G20 cumprimentaram Biden logo após o resultado das eleições,
Bolsonaro apenas se manifestou um mês depois da
confirmação da vitória. Esse comportamento, associado ao descaso de Bolsonaro com o meio ambiente, gerou uma inquietação sobre como ficará a
relação Brasil-Estados Unidos na gestão de Biden.
O governo democrata está revertendo uma série de
medidas tomadas por Trump, incluindo aí o retorno
dos EUA ao Acordo de Paris. A menção de Biden à
destruição da Amazônia, no debate presidencial de
setembro de 2020, reforça a preocupação desse líder
com questões ambientais, o que, claramente, não é
preocupação do nosso governo. Na mídia, os especialistas são contidos nas análises e opiniões sobre o
futuro das relações entre os dois países.
O Brasil, certamente, não deve ser prioridade da
nova gestão norte-americana e essa é uma oportunidade para Bolsonaro repensar a política externa
e evitar um isolamento ainda maior do Brasil no
cenário internacional, inclusive reaproximando-se
dos países do Mercosul, e evitando críticas contundentes à China.

A REALIDADE PRESENTE
Na elaboração desse Boletim, que é o primeiro
do ano, gostaríamos muito de escrever sobre fatos
passados como uma triste lembrança. Um tempo
em que a vacina foi fato político. Infelizmente, sentiremos ainda por muito tempo os efeitos de ações
governamentais perversas, como a perfusão nefasta do chorume. Entretanto, seremos resistência
e defenderemos os nossos direitos, a democracia,
MUDANÇA MUNDIAL
O presidente Bolsonaro, bastante próximo ao um ensino gratuito de qualidade, o SUS e a cidada-

nia. Esse cenário nos levou a compor um Boletim
com a contribuição de vários colegas e especialistas, que gentilmente fizeram uma análise dos fatos
e, quando possível, delinearam uma perspectiva.
Nossos agradecimentos aos professores/as
e colaboradores/as: Guilherme Santos Mello
(Instituto de Economia – Unicamp), João
Ernesto de Carvalho (Faculdade de Ciências Farmacêuticas – Unicamp), Lenir Santos
(Faculdade de Ciências Médicas – Unicamp),
Márcia Bandini (Faculdade de Ciências Médicas – Unicamp), Paulo Centoducatte (Instituto de Computação – Unicamp e Diretor
da ADunicamp), Wagner Romão (Instituto
de Filosofia e Ciências Humanas – Unicamp),
Fernando Piva (Comunicação – ADunicamp),
Paulo San Martin (Comunicação – ADunicamp), Paula Vianna (Comunicação – ADunicamp) e Júnior Khaled Moreira (Comunicação – ADunicamp).

O nosso
compromisso
é com os
Docentes, a
Universidade
Pública e a
Democracia!
Profa. Dra. Silvia Gatti Presidenta da ADunicamp
Profa. Dra. Wanda Almeida Faculdade de Ciências Farmacêuticas
da Unicamp e Diretora da ADunicamp
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Acelerando para o abismo

Política Cultural no Brasil:
resistências em meio aos escombros

O

comboio Brasil ruma para
o abismo e o condutor da
locomotiva decidiu acelerar. Se 2020 foi um ano marcado pela recessão e pela pandemia,
2021 poderia ser o ano da vacinação e recuperação econômica. Mas
para isso seria preciso ter um plano, uma estratégia para debelar o
vírus e superar a recessão, algo que
o atual governo se recusou a fazer.
A principal atitude para desviar
o Brasil do abismo seria garantir o
quanto antes a vacinação de grande parte da população. O motivo
é simples: sem vacina, as ondas
de contaminação irão não apenas
provocar as irrecuperáveis perdas de vidas, mas também perdas
econômicas devido às medidas
de distanciamento e isolamento
social. Como não há tratamento
precoce eficaz contra o vírus (diferente da mentira propagada pelo
Ministério da Saúde), a vacinação
em massa é a única solução para a
crise sanitária que nos aflige.
Enquanto a vacinação não se
consuma, seria fundamental que
o governo mantivesse as medidas
emergenciais de suporte a renda,
ao emprego e ao funcionamento
das empresas. Foram essas medidas, aprovadas pelo Congresso sob

pressão da oposição, que impediram que o Brasil se afundasse no
abismo ainda em 2020, quando a
possibilidade de queda do PIB superior a 10% era um risco real. As
medidas de suporte a renda, emprego e atividade seguem necessárias em um cenário de segunda
onda das contaminações e onde
diversas cidades estão se vendo
obrigadas a promover novas restrições ao funcionamento do comércio e dos serviços.
Nenhuma das duas estratégias
foi seguida pelo governo brasileiro. Mantendo a postura negacionista quanto a pandemia, o
Ministério da Saúde se mostrou
incapaz de construir uma estratégia de vacinação crível, sofrendo
para resolver não apenas problemas de aprovação dos imunizantes, mas de compra e distribuição
dos insumos necessários à vacinação, como seringas e agulhas. O
fracasso logístico não se resume a
estratégia de vacinação, com a falta
oxigênio para os pacientes em Manaus provando a omissão criminosa do governo, que segue aplicando seus recursos para promover a
mentirosa campanha pelo ineficaz
tratamento precoce.
No campo econômico e social,

o governo brasileiro decidiu que
a pandemia e a recessão acabaram
no dia 01 de janeiro de 2021. Sob
a falsa alegação de que o “Brasil
está quebrado” (deve ter quebrado
na virada do ano), o governo decidiu retornar ao “teto de gastos”
e encerrar o programa de auxílio
emergencial, jogando milhões de
brasileiros abaixo da linha da pobreza. Também decidiu não renovar o programa de apoio ao emprego formal, iniciando o período
de carência para a demissão de
milhares de trabalhadores que só
foram mantidos em seus empregos
graças ao auxílio do governo. Por
fim, o Banco Central já anunciou a
retirada de linhas especiais de crédito tardiamente criadas durante a
pandemia, que permitiram que as
700 mil empresas que quebraram
não se tornassem alguns milhões.
Para piorar, o aumento de preço
das commodities (que em algumas
circunstâncias ajudaram o Brasil a
ampliar suas exportações e investimentos) hoje pressionam o preço
dos alimentos, aumentando a inflação das famílias mais pobres e
potencialmente obrigando o BC a
aumentar os juros ainda no início
de 2021.
Sem vacina, sem auxílio, sem

emprego e sem crédito, o ano que
poderia ser de recuperação pode
se tornar o início de uma longa
depressão. A expectativa de crescimento do PIB de 3,4% para 2021
presente no boletim FOCUS do
Banco Central no início de janeiro se deve tanto a esperança na
superação da pandemia, quanto
na crença de que o fundo do poço
havia sido atingido com a paralisação das atividades em 2020. Mas
o rápido crescimento da segunda
onda de contaminações, o atraso
no cronograma de vacinação e a
retirada de todos os auxílios que
minimamente sustentaram a renda e a atividade em 2020 devem
alterar rapidamente este quadro.
O abismo sanitário, econômico
e social se aproxima e o condutor
ensandecido de nossa locomotiva segue acelerando, na certeza
de que se o comboio se espatifar,
sempre será possível jogar a responsabilidade no colo de algum
adversário, real ou imaginário.

Prof. Dr. Guilherme Santos
Mello - Diretor do Centro de
Estudos de Conjuntura do IE/
UNICAMP
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m dezembro de 2010 foi
aprovado o Plano Nacional
de Cultura (PNC), com 53
metas a serem cumpridas até o ano
de 2020. O PNC foi o resultado de
um processo participativo bastante longo, intenso e denso, iniciado
em 2003, com ampla participação
da sociedade civil do campo da
cultura: produtores culturais, artistas, militantes, ativistas, gestores se
reuniram na I (2006) e na II Conferência Nacional de Cultura (2010),
em etapas municipais, estaduais e
nacional, além do próprio Conselho Nacional de Política Cultural,
com todas as suas reuniões de setoriais. O PNC era composto por
três dimensões: a cultura como expressão simbólica; a cultura como
direito de cidadania; e a cultura
como campo potencial para o desenvolvimento econômico com
sustentabilidade.
Desde o início deste processo,
ainda na reconfiguração do Ministério da Cultura (MinC) em 2003,
com o ministro Gilberto Gil (20032008) e em seguida com Juca Ferreira (2008-2010), pretendia-se que
a cultura se tornasse efetivamente
política de Estado. Que sua condução não ficasse ao bel prazer dos
ministros de plantão, que deixasse
de ser balcão dos produtores culturais mais afortunados, que pudesse
ir além das principais políticas do
setor até então - a Lei Rouanet e a
Lei do Audiovisual - pelas quais deduções fiscais davam às empresas o
condão de orientar a produção de
espetáculos, obras e eventos.
Buscava-se mais. Com o passar
dos anos foi se configurando uma
política que primava pela valorização da diversidade cultural e que
pretendia dar visibilidade a práticas culturais para além do eixo Rio-São Paulo. O Programa Cultura
Viva e os Pontos de Cultura foram
o mecanismo pelo qual a produção
cultural local foi subvencionada e
estimulada, por meio de convênios
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com o MinC e secretarias estaduais.
Mas o desafio maior era a estruturação de uma institucionalidade
para a política cultural. O MinC
propôs a criação de um Sistema
Nacional de Cultura, à maneira do
Sistema Único de Saúde (SUS), induzindo a formação de órgãos gestores locais, transferências fundo a
fundo - inicialmente viabilizadas
pelo programa Mais Cultura -, divisão de responsabilidades entre os
entes da federação, e participação
da sociedade, por meio das conferências, dos conselhos e da própria
criação participativa de planos estaduais e municipais de cultura. Um
Sistema Nacional de Informação e
Indicadores Culturais permitiria o
acompanhamento da implementação e o monitoramento do PNC,
numa reafirmação do valor da produção de informações e dados para
a política cultural, algo fundamental para qualquer setor de política
pública.
Nos governos Dilma Rousseff,
as gestões que se sucederam (Ana
de Hollanda, 2011-12; Marta Suplicy, 2012-2014; Juca Ferreira,
2015-2016) mantiveram a atuação
político-institucional do período
anterior, ainda que cada gestão tenha apresentado suas ênfases, suas
lacunas e seus conflitos. Muito embora o empuxo inicial da inovação
advinda do período Lula tenha se
esvaído, houve mais continuidades
que rupturas em relação ao período
anterior.
As rupturas realmente agudas viriam com o golpe de 2016. Elas tiveram sua expressão simbólica com
as ocupações de artistas e militantes da cultura em diversos prédios
da Funarte e instituições ligadas ao
antigo Ministério, logo após a tomada de poder por Temer e a breve
extinção do MinC, que durou duas
semanas. Se é verdade que a Cultura conseguiu recuperar naquele
momento seu status de Ministério,
ela não mais reencontrou seu rumo

como política pública. Sucederam-se ministros atrás de ministros. No
governo Temer foram quatro.
Com Bolsonaro, a Cultura novamente deixou de ser Ministério.
Tornou-se uma secretaria especial,
ora lançada ao insuspeito (ironia)
Ministério da Cidadania, ora lançada a ser uma repartição do Ministério do Turismo - este ainda mais
insuspeito, dirigido até recentemente por um deputado produtor
de laranjas de Minas Gerais - ao
qual permanece vinculada. O atual
titular, Mario Frias - que substituiu
a atriz Regina Duarte, que por sua
vez substituiu aquele que parodiou
Goebbels… - é o quinto a liderar a
Secretaria Especial de Cultura.
A cultura, para o bolsonarismo,
é território privilegiado de disputa. Guerras culturais o fabricaram
e o tornaram presidente. Os bolsonaristas combatem as instituições
construídas, combatem a ideia de
diversidade cultural, praticam revisionismo histórico, propagam
mentiras e versões espúrias. O cenário é de terra arrasada para a política cultural e para tudo que seja
conexa a ela - da cultura popular à
universidade.
LUZ NA CRISE
Quis o destino que a pandemia causasse uma crise inédita da
qual surgiu uma luz de resistência
e onde se pode constatar o legado
institucional e de mobilização do
período anterior. Tendo sido os
primeiros atingidos com o impedimento de praticarem espetáculos e
exposições, os trabalhadores e trabalhadoras da cultura foram à luta.
Convenceram parlamentares a esquentar recursos que estavam parados no Fundo Nacional de Cultura
desde 2016 e, com a Lei Aldir Blanc
(Lei n. 14..017/2020), conseguiram
produzir uma política pública de
garantia de renda emergencial para
a categoria, com recursos também
para a manutenção de espaços cul-

turais no período da pandemia.
A Lei Aldir Blanc, na prática, colocou o Sistema Nacional de Cultura para funcionar em pleno governo
Bolsonaro. De caráter descentralizado, com transmissão de recursos
para a gestão federativa - envolvendo secretarias de cultura nos
estados e municípios - a Lei Aldir
Blanc só foi possível por (re)ativar
os grupos e movimentos culturais
que pressionaram e, mais que isso,
viabilizaram a lei nos estados e municípios, colocando a mão na massa
para, em muitos e muitos casos, fazer boa parte daquilo que cabia ao
poder público. Em Campinas, foi o
que ocorreu, com atuação fundamental do Fórum Permanente de
Cultura de Campinas, instância de
participação da sociedade civil que
agrega os mais diversos segmentos
culturais da cidade há anos.
O Fórum também foi central na
aprovação, em 2020, das leis do Sistema Municipal de Cultura, do Plano Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Política Cultural.
Assim como no processo ocorrido
no nível federal entre 2003 e 2010, a
elaboração do Plano e a nova configuração do Conselho foram fruto
de intensa participação social, por
meio das conferências municipais
em 2014 e 2018. A nova gestão da
Secretaria de Cultura e o novo Conselho Municipal têm a institucionalidade necessária para fazer com
que Campinas possa ser também
sede do esforço coletivo por retomar, pelos municípios, o legado da
estruturação dos marcos da política
cultural como política de Estado no
Brasil. Esta retomada e o fim dos retrocessos são urgentes!

Prof. Dr. Wagner Romão Professor de Ciência Política no
IFCH / Unicamp e ex-presidente
da ADunicamp (2018-20)
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Direitos Humanos
no Brasil da pandemia

N
...Com relação ao
ataque aos direitos
fundamentais no Brasil,
importante ressaltar o
gradual sucateamento
do sistema público de
saúde, principalmente
por meio da emenda
constitucional que
estabelece o teto de
gastos, aprovada
em 2016. Foi uma
emenda resultante
de um grande acordo
entre as classes
dominantes, banqueiros,
empresários, grande
imprensa e os três
poderes da república.
Por vinte anos (até
2037) o orçamento de
saúde será o mesmo de
2016, corrigido apenas
pela inflação.

o dia em que dei início à
elaboração deste artigo,
foi divulgado o relatório
mundial da ONG Human Rights
Watch (HRW) de 2021, acusando
o presidente brasileiro, Jair Messias Bolsonaro, de tentar sabotar
os esforços para retardar a disseminação da Covid-19 no Brasil e
investir em políticas que afrontam
os direitos humanos no país. Nesse
mesmo dia, recebemos notícias de
pacientes internados nos hospitais
de Manaus, morrendo de asfixia
por falta de oxigênio, com cenas
dantescas.
Nada mais ilustrativo para falar da
situação dos direitos humanos no
Brasil, citando fatos que ocorreram
em um único dia. Diariamente, fatos semelhantes aparecem em nosso
noticiário, envolvendo sofrimento e
morte totalmente evitáveis.
Os direitos humanos, como hoje
conhecemos, foram estabelecidos
pela Assembleia Geral da ONU em
1948, que solicitou a todos os países-membros que publicassem o
texto da Declaração, “para que ele
fosse divulgado, mostrado, lido e
explicado, principalmente nas escolas e em outras instituições educacionais, sem distinção nenhuma
baseada na situação política ou
econômica, dos Países ou Estados”.
Infelizmente, no Brasil, nada foi
feito em relação a essas recomendações. Como professor de ética
e bioética no curso de pós-graduação em Farmácia da Unicamp,
pergunto sempre aos alunos se tiveram conhecimento, durante sua
formação escolar, sobre a declaração. Nos últimos anos, somente
uma aluna, dentre cinquenta, respondeu de forma afirmativa. Além

do desconhecimento total, a noção
de direitos humanos em nosso país
foi, inclusive, aviltada e distorcida
em sua definição por grupos interessados no projeto de poder higienista.
Em 2019, o Conselho Universitário da Unicamp criou a Diretoria
Executiva de Direitos Humanos
(DeDH) que, segundo sua página
oficial na internet, tem por finalidade “promover a tolerância, a cidadania, a inclusão, a diversidade,
a pluralidade e a equidade entre
os membros da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)”.
Tem como missão fazer com que a
universidade “avance no processo
de inclusão ampliando, também,
o seu papel enquanto instituição
promotora do respeito aos direitos
humanos na sociedade, por meio
da proposição de políticas públicas, bem como de técnicas e tecnologias compatíveis com o respeito à
dignidade humana e à sustentabilidade ambiental”. Sem dúvida é um
grande avanço, além de trazer a expectativa de que o tema dos direitos humanos possa vir a ser matéria obrigatória em todos os cursos
de graduação. Acredito, justamente, na importância da formação
do cidadão pelo respeito ao outro,
um dos importantes parâmetros da
Declaração e que devem ser conhecidos por todo cidadão.
SAÚDE SUCATEADA
Ainda com relação ao ataque aos
direitos fundamentais no Brasil,
importante ressaltar o gradual sucateamento do sistema público de
saúde, principalmente por meio
da emenda constitucional que estabelece o teto de gastos, aprovada
em 2016. Foi uma emenda resul-

tante de um grande acordo entre
as classes dominantes, banqueiros,
empresários, grande imprensa e
os três poderes da república. Por
vinte anos (até 2037) o orçamento
de saúde será o mesmo de 2016,
corrigido apenas pela inflação. A
perversidade é muito maior do que
estamos presenciando atualmente,
porque parece lenta, mas é contínua e crescente e segue amparada
pela legislação do país.
Todos os responsáveis por essa
emenda sabem muito bem que os
gastos com saúde crescem ano a
ano. A população aumenta, envelhece, adoece mais; consequentemente, novos procedimentos e
medicamentos exigem mais investimentos. Bem antes que essa lei
complete os vinte anos, o Sistema
Único de Saúde que, apesar de
conter deficiências, é um dos mais
abrangentes do mundo, estará extinto. Sem dúvida alguma, se nada
for feito, as consequências dessa
enorme perversidade produzirão
muito mais morte e sofrimento do
que a atual pandemia.
Todas essas ações nos remetem à
necropolítica, como definida pelo
filósofo camaronês Achille Mbembe, em seu livro Necropolítica (edição brasileira publicada em 2018):
a expressão máxima da soberania
reside, em grande medida, no poder e na capacidade de ditar quem
pode viver e quem deve morrer.
Por isso, matar ou deixar viver
constituem os limites da soberania,
seus atributos fundamentais. Ser
soberano é exercer controle sobre a
mortalidade e definir a vida como
a implantação e manifestação do
poder.
É exatamente esse o comporta-

Paris, 10 de dezembro de 1948 - ONU
aprova a Declaracao Universal dos
Direitos Humanos

mento que temos testemunhado
nas ações dos grupos governantes
do Brasil, visivelmente neste momento. Não se trata de ignorância
ou incompetência, mas sim de um
projeto sistemático de eliminação
das classes desfavorecidas, nitidamente majoritárias entre as populações de negros, indígenas e pessoas periféricas. Todas as inúmeras
atitudes que testemunhamos nestes
últimos anos são a parte explícita
desse projeto que, embora vigente
há séculos pela ação das classes dominantes do país, hoje tem como
capataz o governo federal. Atualmente só estamos presenciando a
sua etapa mais evidente, por meio
da defesa aberta da tortura, da liberação das armas, do apoio aos grupos de extermínio, ao estupro, além
das práticas de racismo, homofobia
e misoginia. O poder sobre a morte
e o sofrimento parecem ser fontes
de êxtase, confirmando o pensamento de Mbembe.
ENFRENTAMENTO
E RESISTÊNCIA
Esse projeto teve início quando
esta parte do mundo foi invadida
pelos europeus, dando início ao

genocídio dos povos indígenas e à
destruição de sua cultura milenar.
Foi fomentado com a escravidão,
quando milhões de seres humanos foram sequestrados de suas
comunidades e culturas e, quando
sobreviveram ao mortal transporte, foram subjugados aos métodos
mais cruéis de sobrevivência. Essa
crueldade, evidentemente, não arrefeceu com a falaciosa “libertação
dos escravos” em 1888, mais um
acordo de interesses das classes dominantes do país. Deixados à própria sorte, a mão de obra escrava
foi substituída pela dos imigrantes
europeus. No entanto, o estímulo à
imigração europeia, hoje se sabe,
tinha como objetivo principal o
branqueamento da população, que
era majoritariamente negra.
Nos últimos dois anos, temos observado o recrudescimento dessas
práticas de poder, concretizadas
por meio de assassinatos de jovens
negros e negras, comunidade LGBTQI+, indígenas e comunidades
quilombolas, principalmente por
meio das invasões a seus territórios
por garimpeiros, grileiros e fazendeiros, estimulados por um poder
central, que nunca escondeu seu

desprezo a essas populações.
A ausência de atitude para o enfrentamento da pandemia do Sars-COV-2, o negacionismo científico,
o estímulo ao não cumprimento de
regras sanitárias centenárias para o
enfrentamento de pandemias, juntamente com a difusão do descrédito sobre a eficácia e a importância da prevenção vacinal, é parte
do projeto necropolítico brasileiro,
e não deve ser confundido com ignorância. E o presidente é somente
a sua face mais visível, a ponta do
iceberg.
No Brasil, essa pandemia chegou
trazida pela fração privilegiada da
população que pode viajar a outros
países, neste caso a Europa, e que
inicialmente receberam os melhores tratamentos, oferecidos pelos
hospitais privados. Essa mesma
classe social foi a responsável pela
sabotagem às medidas de isolamento, por obrigar seus funcionários ao trabalho, sob ameaça de
demissão, justamente os trabalhadores que vêm, paulatina e crescentemente, perdendo seus direitos trabalhistas. Assim, a pandemia
alastrou-se rapidamente, atingindo
as periferias, produzindo grande

sofrimento e a imensa maioria dos
óbitos. Estamos agora numa segunda fase e, novamente, as classes
do andar de cima, juntamente com
o presidente de plantão, provocaram essa onda de morte, com suas
festas, viagens e aglomerações.
Diante de toda essa catástrofe
que estamos vivenciando, é mais
que urgente que a Declaração Universal dos Direitos Humanos seja
o ponto de referência de todos os
partidos, grupos políticos, movimentos sociais (direita, centro e
esquerda), para que se possa dar
início à construção de uma sociedade menos desigual e com ampla
diversidade. Não sabemos se, e
como, essa pandemia irá terminar,
mas de acordo com os mais experientes epidemiologistas, outras
virão. Os meios de enfrentamento
e resistência estão postos, para que
se trabalhe o envolvimento de toda
a sociedade.

Prof. Dr. João Ernesto de
Carvalho - Professor Titular
da Faculdade de Ciências
Farmacêuticas da Unicamp
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O TARDIO RECONHECIMENTO
DO SUS QUE SALVA VIDAS

F

oram precisos 32 anos para o SUS
(Sistema Único de Saúde), instituído
na Constituição de 1988, ser reconhecido no país como a maior política pública
de direitos humanos por promover, proteger,
recuperar e salvar vidas. Infelizmente foi necessária uma situação de emergência internacional em saúde para o SUS ganhar a visibilidade que sempre mereceu.
Durante os anos 1990, o SUS foi implantado no país na contramão dos ventos das
políticas liberalizantes de enxugamento do
Estado iniciadas na Europa nos anos 1980,
que maldiziam as políticas públicas de proteção social. Isso fez com que o entusiasmo que
cercava aqueles que defendiam a Reforma
Sanitária não fosse compartilhado pela área
econômica do governo federal. Essa negação
deu início a uma saga em busca de financiamento adequado para o SUS, uma luta cotidiana de mais de 30 anos pela garantia de
recursos suficientes.
Do descumprimento do disposto no art.
1
55 do ADCT à DRU (Desvinculação de
Receitas da União); da segregação de fontes
da seguridade social exclusivamente para a
previdência (EC 20, de 1998) à revogação da
CPMF (contribuição provisória sobre movimentação financeira) e a edição da EC 95, de
2016, o subfinanciamento do SUS sempre esteve presente.
Um SUS nunca mostrado em suas fortalezas nas mídias sociais: serviços de saúde em
5.570 municípios e 27 estados; serviços de vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental;
saúde indígena; conselhos de saúde em todos
os entes federativos; comissões intergestores;
bilhões de procedimentos anuais; sistema de
transplante; medicamento para doenças raras; serviços odontológicos; medicamentos
para hemofílicos; HIV; imunização coletiva.
Tudo isso com a regressiva participação da
União no orçamento global da saúde que, em
2
2.000, era de 59,8% e, em 2018, 44,7% , com
um gasto per capita-ano de R$ 630,00. Ante
essa asfixia federal, o orçamento municipal
passou a arcar com maiores responsabilidades, passando a aplicar anualmente 26% de
suas receitas quando a lei determina 15%,
tendo aplicado o valor de 31 bilhões de reais em 2019 para além dos valores mínimos
obrigatórios.
A EC 95, de 2016 (o último prego na cruz),
retirou em dois anos (2018-2019) 17,6 bilhões
de reais do SUS. O PLOA (Projeto de Lei Or-

çamentaria Anual) de 2021 não incluiu os valores dos créditos extraordinários do ano de
2020 para o enfrentamento da Covid-19, que
não acabou em 31.12.2020, e que não contará
mais com esses valores adicionais. Por isso o
Conselho Nacional de Saúde vem pleiteando
o valor de 168,7 bilhões de reais para a saúde
em 2021 e não tão somente 123 bilhões, conforme previsto.
Foi preciso um novo vírus para dar ao SUS
a visibilidade negada em mais de 30 anos a
um sistema que salva vidas; que atende 210
milhões de pessoas; que realizou 3,2 bilhões
de procedimentos ambulatoriais em 2018;
que está presente no atendimento da doença
do novo coronavírus, orientando e passando
segurança sanitária.
OLHAR O FUTURO
Mas não basta olhar o SUS nesse momento de pandemia. É preciso olhar o seu futuro sem perder a memória desses 32 anos de
suas lutas e de sofrimento dos gestores públicos que até os dias de hoje passam o ano a
enfrentar a falta de leitos hospitalares ante a
sua diminuição em mais de 30% entre 2009
a 2018; as cirurgias não realizadas em tempo
oportuno; a dengue, epidêmica e endêmica;
pessoas com câncer aguardando exames e
quimioterapia. Isso faz com que os municípios elevem cada vez mais a sua participação
no financiamento, endividando-se. Mesmo
assim, diante de tantos reveses, o SUS, heroicamente, fez e faz milagres com seus parcos
recursos.
Chegou o momento de o SUS ser valorizado pelo bem que protege: a vida humana e
sua dignidade e de enfrentar que há um estado de coisas inconstitucionais na saúde desde o seu nascimento, que aumenta na mesma
proporção que aumentam as necessidades
de saúde das pessoas, como se pode ver pela
sua intensa judicialização, sem que suas causas sejam enfrentadas. Se o art. 55 do ADCT
tivesse sido cumprido, o valor dos recursos
da União aplicados em saúde seriam 275,5
bilhões (2018) e não 122,3 bilhões.
Na pós-pandemia, como diz Tatiana dos
Prazeres3 , o maior ativo do Estado será a sua
capacidade de ação e ela deve se voltar para o
SUS, definitivamente, além de outros setores
que interferem com a saúde, como o saneamento, a pobreza, o subemprego. É preciso
pensar e fazer diferente. Não há mais espaço
para desdém com o SUS e demais políticas

públicas sociais que condicionam a saúde,
como exemplo, o complexo industrial da
saúde sem investimentos adequados e vergonhosa dependência do país por insumos,
produtos e medicamentos. Nunca se priorizou investimentos em ciência e tecnologia;
os laboratórios públicos foram enfraquecidos; a produção própria de medicamentos
foi penalizada com o fechamento de fábricas
públicas; o não alcance tecnológico da interoperabilidade dos registros eletrônicos em
saúde, prometido e não cumprido há mais de
20 anos.
A maior crise do SUS em 2021 será um
conjunto de fatores como: a falta de estratégia
quanto a vacinação contra a Covid-19, maculando o reconhecido PNI (Plano Nacional
de Vacinação) de mais de 40 anos; a falta de
coordenação nacional de um sistema interfederativo; a falta de recursos financeiros para
a continuidade do enfrentamento e combate da pandemia; atendimento da demanda
reprimida de 2020; aumento da população
pelos novos nascimentos e pela entrada daqueles que perderam seus planos de saúde;
envelhecimento populacional que demanda
mais da saúde; aumento de leitos que não
foram habilitados pelo Ministério da Saúde;
inflação da saúde sempre mais elevada que a
medida pelo IPCA-IBGE.
Para enfrentar tamanha crise que se avizinha é preciso, dentre outras coisas, despertar
o sentimento de pertencimento da população e reivindicar pelo exercício da preciosa
vigilância social mais recursos e mais políticas sanitárias. Sem o SUS, a pandemia da
Covid-19 seria um genocídio sanitário.
Profa. Dra. Lenir Santos - advogada,
professora colaboradora da Unicamp,
departamento de saúde coletiva da
FCM; especialista em direito sanitário
pela USP e doutora em saúde pública
pela Unicamp. É presidente do IDISA
(Instituto de Direito Sanitário Aplicado)
NOTAS E REFERÊNCIAS
1 - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição.
2 - Estimativas de Sergio Piola et al. Financiamento
Público da Saúde: uma história a procura de rumo.
IPEA, 2013. Dados atualizados para 2018 por Francisco
Funcia.
3 - Prazeres, T. EU adoece com a pandemia. Folha de S.
Paulo. Mundo, 10.4.2020.
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CONSULTA à COMUNIDADE PARA ESCOLHA DE REITOR

A

Unicamp está em pleno
processo para a sucessão
de sua Reitoria, para o
período 2021-2025. Até o momento, três candidaturas se apresentaram. Em atividades prioritariamente online, os candidatos
à Reitoria, bem como seus vice-reitores/reitoras têm enfatizado
a construção coletiva de seus
programas, quer seja por apoiadores estabelecidos em grupos,
quer seja pelo envio de ideias e
propostas por diferentes canais.
Mesmo em um tempo em que
a pandemia da Covid-19 nos coloca distantes, ela não nos impede de analisarmos cada um dos
candidatos em suas reuniões e
redes sociais. E, neste tempo,
quando os ataques às Universidades e à Ciência se sucedem,
tanto aqueles do governo federal
e de seus seguidores negacionistas, como aqueles vindos de um
governo estadual no mínimo não
confiável, as ações, colaborações,

alertas e anseios de servidores/as
docentes e não docentes, pesquisadores/as e discentes se fazem
fundamentais.
Há muitos desafios para a Universidade do futuro. Será que
precisamos nos reinventar? Seria
esse o momento de implementar novos modelos de gestão nas
Universidades Públicas, que valorizem efetivamente o trabalho
de seus servidores? Ouvimos dos
candidatos que irão cuidar do
principal patrimônio da Universidade: seus trabalhadores. Também, que cuidarão com maior
cuidado dos processos de avaliação.
Em que pese os programas
não estarem concluídos e disponíveis para análise, percebe-se que ou repetem as velhas
fórmulas ou não dizem como
vão modificar esses processos.
Referem-se ainda que o caráter
multidisciplinar no ensino, na
pesquisa e na extensão, precisa

ser rapidamente implementado
na Universidade, permitindo-lhe com isso, uma formação
mais humanitária de nossos discentes e um maior compromisso da Universidade com pautas
mais sociais. Mas como levar os
nossos docentes e pesquisadores a mudanças que os incentivem a novas formas de fazer
pesquisa? Como integrar todos
os que trabalham e estudam na
Universidade em ações onde o
individualismo dê lugar a projetos que levem a propostas de
políticas públicas em diferentes
setores, de maior compromisso
com a eliminação das brutais
diferenças sociais e econômicas
do país e que busquem o bem-estar social?
A ADunicamp irá propor debates entre os candidatos a reitor
e seus vice-reitores, irá acompanhar com atenção e zelo seus
programas e formas de atuação,
não só naquilo que diz respei-

to ao interior da Universidade,
mas também de suas posturas
no CRUESP e perante o governo
do estado, mas principalmente
de seus compromissos com o
diálogo e interação com as entidades, pelo efetivo cuidado com
os/as servidores/as e discentes
da Unicamp. Atenção especial
será dada com relação ao resgaste dos direitos dos/das docentes
com relação aos processos de
progressão e promoção.
Fiquemos, pois, atentos e participemos do processo. A análise das falas, dos compromissos
e dos programas de cada candidato levarão às escolhas de cada
um. Que aproveitemos esse período para conhecer e discutir a
nossa Universidade e o que ela
pode significar para a sociedade
brasileira.
Profa. Dra. Silvia Gatti Presidenta da ADunicamp

www.adunicamp.org.br
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Professor(a) é trabalhador(a)?

C

onceitualmente, a ST
(Saúde do Trabalhador) é
entendida como o campo
da Saúde Coletiva que tem como
objeto de estudo e intervenção
as relações produção-consumo
e o processo saúde-doença das
pessoas e dos trabalhadores de
modo particular. Considera o
trabalho como eixo organizador
da vida social e, desse modo,
determinante das condições de
vida e saúde, e busca transformar os processos produtivos no
sentido de torná-los promotores
de saúde e não de adoecimento e
morte, em estreita parceria com
os trabalhadores.
A construção do campo teve
influências importantes da doutrina marxista e dos movimentos sociais, especialmente nos
países europeus na década de
1960, dos quais podemos destacar o movimento operário italiano, cuja “práxis” chega ao Brasil
ao mesmo tempo em que a medicina social latino-americana
tomava corpo. Em nosso país, a
construção da ST guarda estreita relação com o movimento de
reorganização social e política
nas décadas de 1970 e 1990, com
a redemocratização, o protagonismo das classes trabalhadoras,
especialmente dos movimentos
sindicais, e das universidades.
Trata-se, portanto, de um campo não exclusivo do setor saúde,
com uma interação importante
com outros setores como a economia, o direito, as ciências sociais e as políticas públicas.
A partir dessa breve introdução, compartilho algumas reflexões com os colegas docentes
da Unicamp. Reflexões que são,
naturalmente, sujeitas a contraposições.
Organizada como serviço e
como política pública no SUS
(Sistema Único de Saúde), a

atenção da ST é voltada para os
trabalhadores e o trabalho, em
si. Mas de quais trabalhadores
estamos falando? Os de uma
classe operária, cada vez mais
transformada pelas mudanças
sociais, políticas, econômicas e
tecnológicas? Trabalhadores por
conta própria? Trabalhadores informais? Microempreendedores
podem ser considerados trabalhadores? Servidores públicos
são trabalhadores? E, de maneira
mais provocativa, docentes são
trabalhadores?
Não é nova a dificuldade de
acadêmicos, cientistas e pesquisadores se reconhecerem como
trabalhadores. Sob a fachada do
prestígio acadêmico e da pretensa autonomia, têm feito da
classe trabalhadora um campo
de estudos, sem que com ela se
identifique. No setor saúde, a
própria dicotomia entre quem
cuida e quem é cuidado favorece este distanciamento. Mesmo
a fundamentação teórica de que
a ST se faz a partir da combinação dos saberes técnicos e práticos, ou entre os chamados saberes “sagrados” dos intelectuais e
“profanos” dos operários, parece
colocar os docentes em outra categoria de trabalhadores. Isso é
um perigoso equívoco, em minha opinião.
Professoras e professores de
universidades públicas estão
sujeitos à exigência de produção científica; prestam conta
das horas dedicadas ao ensino,
pesquisa e assistência; têm sua
produção monitorada por indicadores e sistemas sobre os quais
têm pouco ou nenhum controle;
são submetidos a um processo
de avaliação de desempenho que
considera a opinião do outro,
mais do que a própria; não tem
autonomia sobre sua remuneração; trabalham com escassez

ou inadequação de ferramentas;
trabalham em ambientes muitas
vezes inadequados às suas necessidades; as medidas de proteção
social aplicadas a sua categoria profissional sofrem ataques
constantes; e as jornadas se estendem cada vez mais para dar
conta do trabalho. Não fabricamos celulares, mas indubitavelmente estamos inseridos em um
sistema de produção-consumo.
Não se trata de mera coincidência se você percebeu certas
semelhanças entre seu trabalho e
o de um motorista do Uber. Este
motorista também tem sua produção monitorada pelo aplicativo; não tem autonomia sobre a
tarifa cobrada; trabalha em condições de insegurança, sujeito a
situações de violência; é avaliado
exclusivamente pelo cliente, dependendo das cinco estrelas para
se manter credenciado; trabalha
em média 12 horas por dia, alcançando jornadas de até 16h;
e não tem nenhuma proteção
social. Sim, minha comparação
é intencionalmente forçada porque um motorista de Uber não
tem proteções como estabilidade no emprego, mas será que temos mesmo? Com as frequentes
ameaças de privatização e cortes orçamentários, não temos
sempre a insegurança pairando
como uma espada sobre nossas
cabeças brilhantes? E o medo de
perder o que temos não modula
nossas ações, individuais e coletivas, e as concessões feitas para
“entregar os anéis sem perder os
dedos”?
Antes que alguém atire a primeira dissertação sobre mim,
esclareço que o objetivo deste
artigo de opinião é exatamente provocar esta reflexão para
que possamos nos reconhecer como os trabalhadores que
somos, porque é preciso que

um(a) doutor(a) seja reconhecido como trabalhador(a), sem
que isso nos desprestigie. Muito
pelo contrário. É a partir deste
reconhecimento, que se compreende a centralidade do trabalho
na determinação de nossa saúde
física e mental, para nossa realização social na medida em que
nosso trabalho faz sentido e traz
satisfação pessoal, e da nossa segurança financeira. E, também o
oposto, quando condições inadequadas e injustas de trabalho
provocam infelicidade, insegurança, sofrimento e adoecimento.
NOVOS IMPACTOS
Por exemplo, as mudanças na
organização do trabalho docente, necessárias por conta da
Covid-19, trouxeram impacto
nas jornadas e na adaptação de
professores. Pesquisa conduzida
pela ADunicamp, em julho de
2020, trouxe informações que
ilustram isso. Cerca de 64% dos
respondentes afirmaram trabalhar mais horas por semana do
que o habitual, em uma escala
de aumento de 25-50% das horas trabalhadas para 35,5% dos
docentes, entre 50 e 100% para
18,3%, e acima de 100% para
10,3%. O aumento da carga de
trabalho, o risco de privatização
da universidade e a própria segurança foram as preocupações
mais citadas pelos participantes.
O uso intensivo e progressivo de
tecnologias de informação e comunicação (TIC) se apresenta
como um fator de risco psicossocial, que pode estar associado
a sofrimento mental, ansiedade
ou depressão.
Não há perspectiva de que essas mudanças na organização
do trabalho docente sejam suspensas em curto prazo. Na verdade, apesar dos impactos sobre

o aprendizado e que ainda estão
sendo devidamente estudados,
esta experiência inédita deve ser
incorporada parcialmente, modificando em definitivo o trabalho docente como o conhecemos.
Para que esta mudança seja feita de maneira adequada na perspectiva pedagógica, e de forma
segura e saudável para estudantes e docentes, os princípios do
campo da Saúde do Trabalhador
podem e devem ser considerados. Partindo do entendimento
de que é possível trabalhar com
saúde e que ninguém conhece
melhor o próprio trabalho do
que aquele que trabalha, é preciso que os docentes se percebam
como trabalhadores e participem
da discussão do nosso modelo de
produção. Para isso, os aprendizados do movimento operário
italiano que estão na origem da
ST podem ser muito úteis. Participar das mudanças e não delegar a defesa de seus direitos são
princípios fundantes.
Espero que juntos doutores-trabalhadores possam se reconhecer como tal e se organizar
na luta por um trabalho que seja
cada vez mais digno, seguro, saudável e valorizado. A organização de nosso trabalho não deve
ser delegada a outros, especialmente àqueles que desconhecem
o que fazemos ou que exploram
nossa produção. As ameaças que
se apresentam são muitas, frequentes e imensas. Contra elas,
somente um coletivo organizado pode dar conta de enfrentar e
de vencer. Feliz 2021 para todos
nós!
Profa. Dra. Márcia
Cristina das Dores Bandini
- Departamento de Saúde
Coletiva – Faculdade de
Ciências Médicas -Unicamp
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ENSINO REMOTO EMERGENCIAL. DESDE
QUANDO E POR QUANTO TEMPO DEVE
PERDURAR ESSE REGIME?

H

á praticamente 11 meses vivemos situações
que não imaginávamos
viver. A pandemia da Covid -19
nos trouxe mudanças nas nossas
vivências individuais, familiares,
sociais e do trabalho. Passamos a
nos comportar, responsavelmente, ditados pelo distanciamento
social, que nos levaria a não sermos infectados pelo SARS-Cov-2,
não os transmitir aos nossos entornos e assim conter aquela que
será lembrada como uma das
piores epidemias da humanidade.
Mas nem todos e todas atuaram
nesse sentido e ainda teremos
meses à nossa frente de enfrentamento das situações antes inimagináveis.
Uma dessas situações foi o total
afastamento dos professores, nos
diferentes níveis da formação, do
seu maior e mais importante espaço de trabalho: a sala de aula.
Na busca por manter formas de
comunicação, de contato e formação de nossas alunas/nossos
alunos, mergulhamos no ensino
remoto. Abrimos nossos espaços
domésticos para ministramos
aula. Acrescentamos aos afazeres
diários, dos cuidados com a família, a tentativa de absorver o universo acadêmico.
A utilização de ferramentas
para o ensino remoto não era
corriqueira para a maioria dos
docentes, logo foi um impacto
significativo torná-las eficazes ou
adaptar-se a elas. Como consequência, docentes desenvolveram
habilidades novas. Para parte do
corpo docente foi um mergulho
em um mundo do trabalho desconhecido e com muitas dificuldades.

A ADUnicamp, preocupada
com o que se avizinhava como
caminho único por um longo
tempo, constituiu um Grupo de
Trabalho para ter informações
relativas a esse processo. Dessa
ação resultou o “Relatório sobre
Condições de Trabalho Remoto
Docente na Unicamp no Contexto
da Pandemia de covid-19. Campinas: ADunicamp, 2020, que pode
ser acessado no endereço http://
adunicamp.org.br/novosite/wp-content/uploads/2020/07/RelatorioTR_AdunicampVFinal.pdf .
Além dessa ação fomos a algumas
Unidades da Unicamp para discutir nosso relatório, ouvir e atender
os docentes em suas observações.
Nesse relatório várias questões e
respostas vieram à baila e evidenciaram a necessidade de continuarmos na função da ADunicamp
de cuidar dos direitos de nossos e nossas docentes. Após esse
primeiro levantamento outros
vieram, de várias Universidades
Públicas e, inclusive, da própria
Unicamp (https://www.unicamp.
br/unicamp/noticias/2020/09/30/
pesquisa-aponta-que-87-da-comunidade-universitaria-aprova-desempenho-da-unicamp). Muitos deles são concordantes em
mostrar o desgaste físico e mental
dos que atuaram no ensino remoto, o excesso de trabalho nas
diferentes plataformas, a preocupação com a baixa qualidade na
aprendizagem, do não feedback
por parte dos e das estudantes e
ainda o receio da perda da qualidade do ensino nas Universidades
Públicas. Outras preocupações
estavam presentes, como até a
precarização do trabalho docente. Foi possível concluir que se faz

necessário um programa contínuo de cuidados com a saúde física e mental dos docentes, bem
como do desenvolvimento de habilidades para essa prática de ensino, durante todo o período de
trabalho remoto e, também, além
dele.
O FUTURO
O que esperar do futuro próximo ou não tão próximo ainda?
Em um país onde o processo de
vacinação ainda não indica pela
vacina para todos em um tempo
curto, a resposta seria: pelo menos mais de um semestre o ensino
remoto vai se sobrepor ao ensino
presencial.
E o que devemos fazer? Inicialmente é fundamental uma
posição clara de cada docente,
permitindo-se cuidar de si e não
se sobrecarregar, seguindo com
processos contínuos na busca de
apoio psicológico e de aperfeiçoamento a esse novo mundo de formação. Ainda, que as Instituições
façam avaliações sistemáticas dos
processos, inclusive das formas
de avaliação do aprendizado e do
desempenho dos e das discentes,
consultando sempre docentes e
discentes e que atue com mudanças, se elas se fizerem evidentes.
Por fim, a ADunicamp deverá
acompanhar de perto mais esse
semestre. É nosso desejo fazer
uma nova avaliação para contribuir com todas e todos os docentes da Unicamp, dar-lhes apoio
em suas reivindicações e permitir-lhes menos tensões.
Profa. Dra. Silvia Gatti Presidenta da ADunicamp
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Queda na arrecadação, conforme
prevista devido a pandemia, não se confirma
Em 2021, Promoções, Contratações e Reajustes são possíveis

O

orçamento 2020 da Unicamp, aprovado em dezembro de 2019, previa
uma arrecadação de ICMS-QPE
(ICMS Quota Parte do Estado) de
R$ 113.833.212.923,00, sobre a qual
incide os 9,57% das três universidades estaduais paulistas (2,1958% da
Unicamp).
Com base nos primeiros dados
sobre os impactos da pandemia da
Covid-19 na economia paulista, a
primeira revisão do orçamento de
2020, realizada no meio do primeiro semestre, revisou esta arrecadação para R$ 105.426.378.000,00.
A segunda revisão, ocorrida em
meados do segundo semestre, previu uma queda na arrecadação
ainda maior, estimando-a em R$
101.295.558.000,00.
Mas, apesar da queda da arrecadação devido à pandemia, a catástrofe
anunciada não se confirmou. Como
pode ser visto na tabela e gráfico

abaixo a revisão do segundo semestre, que reduziu a previsão de arrecadação para R$ 101.295.558.000,00,
foi realizada desprovida de qualquer base lógica, uma vez que a
arrecadação dos meses de agosto
e setembro (quando ocorreu a revisão orçamentária) estavam em
patamares compatíveis, para estes
meses, com a arrecadação anual de
R$ 113.833.212.923,00 prevista no
orçamento original.
A tabela e o gráfico abaixo mostram a evolução mensal da arrecadação efetiva (segunda coluna), a
previsão mensal realizada pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado (terceira coluna) e na
quarta coluna a previsão do Fórum
das Seis para a arrecadação de cada
um dos meses, considerando que a
arrecadação final será aquela prevista no orçamento original (R$
113.833.212.923,00).
Como pode ser observado, as arre-

cadações para os meses de janeiro e
fevereiro foram compatíveis com as
previsões do F6, na verdade até um
pouco superiores, indicando que a
arrecadação prevista originalmente
se realizaria ou até mesmo poderia
ser um pouco maior.
Em março, início da pandemia, a
arrecadação se manteve compatível
com a previsão original (pequenas
oscilações para mais ou menos na
arrecadação em relação à previsão
são normais neste tipo de estudo).
Os efeitos da pandemia são sentidos
nos meses de abril, maio, junho e
julho. Este último, já apontava para
um arrefecimento dos efeitos da
pandemia. Agosto, setembro, outubro e novembro, consolidam a recuperação da arrecadação do ICMS
do Estado de São Paulo, apontando
inclusive para uma arrecadação superior à prevista no orçamento original se desconsiderarmos os efeitos
da pandemia sobre a arrecadação
dos meses de abril a julho.
Em relação as previsões realizadas
mês a mês pela Secretaria da Fazenda e Planejamento o que se pode dizer é que elas não guardam qualquer
relação lógica com os fatos.
GANHOS COM
MOBILIZAÇÕES
NA DATA BASE
A análise das datas base de 2000 a
2019 mostra que as greves e mobilizações organizadas pelo Fórum das
Seis impactaram positivamente os
salários dos servidores das universidades estaduais paulistas (Unesp,
Unicamp e USP).
A tabela ao lado mostra o reajuste
proposto pelo Cruesp nas primeiras reuniões de cada data-base (segunda coluna) e o reajuste conseguido, pelo Fórum das Seis, após as
negociações (terceira coluna).
Como pode ser visto, a proposta
de reajuste acumulada, feita pelo
Cruesp no período (2000 a 2019),

foi de 158,66% e o reajuste conquistado pelo Fórum das Seis de
256,57%. Ou seja, um ganho de
37,85% em relação aos reajustes
propostos pelo Cruesp. Ou ainda,
considerando que o salário base
atual de um MS-3.1 é R$ 11.069,37,
sem as conquistas do Fórum das
Seis ele seria R$ 8.029,72 (ou seja,
72,54% do salário atual).
Ao analisar a tabela abaixo, nota-se que os maiores ganhos foram
nos anos de 2000 (7% X 24,52%),
2004 (o,o% X 7,05%) e 2014 (0,0%
X 5,20%). Anos de grandes mobilizações, inclusive com longas
greves. Os outros anos em que
obtivemos ganhos, em relação à
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proposta inicial do Cruesp, foram
2002, 2006, 2007 (este ano marcado
por uma grande mobilização com
greve, porém o foco principal foi a
derrubada dos “decretos do Serra”)
e 2019. Estes anos foram marcados
por mobilizações menores que as
anteriores, porém significativas.
Mobilização na Data Base faz bem
aos nossos salários!
Prof. Dr. Paulo Cesar
Centoducatte - Vice-presidente
da ADunicamp
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