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 Vindos de regiões diversas do Brasil, estudantes e professores  percorreram 
a Esplanada dos Ministérios com ostensiva disposição, no último dia 5 de junho. Uni-
dos à outras entidades de servidores públicos federais – 32 no total – a manifesta-
ção contou com cerca de 15 mil participantes, insatisfeitos com as políticas salarial e 

de carreira, praticada pelo Executivo Federal. 
 O que leva um professor com mais 60 anos de idade, numa extremidade, ou 
com pouco mais de 20 na outra, a segurarem bandeiras, enfeitarem-se com adesivos 
e botons, e a enfrentarem o sol inclemente de Brasília num dia de inverno, que, na 
verdade, constituiu-se em um inclemente céu azul, sem nuvens a uma temperatura 
média de 30 graus? A resposta segura e na ponta da língua da maioria dos partici-
pantes era a mesma: lutar por uma carreira salarial digna, por melhores condições 

de trabalho e por uma educação pública de qualidade. 
 Os aliados dos mestres foram os estudantes, organizados em entidades ou, 
por iniciativa individual, que marcharam lado a lado dos professores em defesa das 
melhorias na educação. Entre as reivindicações específicas estavam a assistência es-
tudantil (habitacional e alimentícia, por exemplo). No caso da UnB, conclusão das 

instalações dos campi Planaltina, Ceilândia e Gama. 
 Além dos estudantes, também estiveram presentes os funcionários das insti-
tuições de ensino superior, que anunciaram a declaração da greve de sua categoria 
para o próximo dia 11, em todo o país, caso não haja avanços nas negociações sala-

riais junto ao Governo Federal. 
 Na avaliação do Comando Nacional de Greve a Marcha fortaleceu a greve 
dos professores e estudantes das instituições de ensino superior do país, pois agre-
gou a categoria e ampliou a visibilidade do movimento, com ampla cobertura e des-
taque  das reportagens que foram veiculadas na mídia eletrônica, impressa e online 
do País, logo após o término da marcha e no dia seguinte à sua realização.  

(Liliane Machado, professora da Faculdade de Comunicação da UnB) 

Professores fazem passeata histórica  

na Esplanada dos Ministérios 

Boletim da greve da 

UnB 
AGENDA DA 

GREVE: 

 

 

11/06, às 18h 

Cine Greve na  

ADUnB -  

Filme: O ABC da greve, 

de Leon Hirszman  (Brasil, 

1990, 85min. )  

 

13/06:  

Assembléia Geral 

no Anfi. 17, às 16h.  

 

Comando Local de 

Greve: reuniões or-

dinárias sempre às 

segundas, quartas e 

sextas das 9h às 

11h30, na Sala de Re-

uniões da ADUnB. 

 

Comissões:  

Comunicação 

Ética 

Mobilização. 

 

Visite o blog da Greve: unbemgreve.wordpress.com   

e acesse o sítio da ADUnB: www.adunb.org 



Funcionalismo 
 federal decide por greve 

geral a partir de  
1 1  d e  j u n h o 
 

 Em plenária ampliada, 

realizada na Esplanada dos Mi-

nistérios na tarde da terça-feira 

(5), mais de 800 representantes 

das 31 entidades que compõem 

o Fórum Nacional das Entida-

des dos Servidores Públicos 

Federais (SPF) votaram pela 

greve geral no funcionalismo a 

partir de 11 de junho. 

 No setor da educação, 

a base da Federação de Sindica-

tos de Trabalhadores das Uni-

versidades Brasileiras (Fasubra 

Sindical) paralisa as atividades 

na segunda (11) e do Sindicato 

Nacional dos Servidores Fede-

rais da Educação Básica, Profis-

sional e Tecnológica (Sinasefe) 

na quarta (13). Outra categoria 

que já deliberou pela deflagra-

ção da greve a partir do dia 13 

foi a dos trabalhadores do judi-

ciário federal e do Ministério 

Público da união, organizados 

na Fenajufe. Já a base da Confe-

deração Nacional dos Servido-

res Federais (Condsef) paralisa 

as atividades no dia 18. 

 Para Paulo Barela, co-

ordenador da CSP-Conlutas 

(Central Sindical e Popular) que 

integra o Fórum, a quantidade 

de participantes tanto da mar-

cha quanto da plenária é emble-

mática para o conjunto dos 

servidores.  

 “Depois de quase uma 

década, os servidores retomam 

a compreensão de que é tam-

bém tarefa do funcionalismo 

público lutar em defesa da qua-

lidade do serviço público ofere-

cido à população. A unidade 

que vem sendo construída, e 

que ficou expressa hoje, aponta 

para a perspectiva de construir-

mos uma greve inédita dos 

servidores federais”, disse Ba-

rela. 

 Para a presidente do 

ANDES-SN, Marina Barbosa, a 

deflagração da greve geral dos 

servidores soma forças à parali-

sação dos docentes. “A nossa 

greve cumpre um papel impor-

tante ao demonstrar, com mui-

ta humildade, que é possível 

lutar. Em segundo, na medida 

em que mais categorias entram 

em greve, fortalecem as lutas já 

em curso”, avaliou. 
  Fonte: ANDES-SN 

 

 

 
  
 Diretores do ANDES-SN e 
representantes do Comando Nacio-
nal de Greve dos professores fede-
rais foram recebidos nesta terça-feira 
(5) pelo Ministro da Educação, Aloi-
zio Mercadante, durante a manifesta-
ção dos servidores públicos federais 
na Esplanada, que reuniu mais de 15 
mil servidores. Esta foi a primeira 
reunião do Comando Nacional de 
Greve com representantes do gover-
no desde que a paralisação foi inicia-
da há 20 dias.  

     Marina Barbosa, presidente do Andes-SN.  

 
 Mercadante informou aos docentes que o processo de negocia-
ção seguirá e que o Ministério do Planejamento deve voltar a se reunir 
com as categorias na próxima semana. No entanto, o Ministro ressal-
tou a questão do prazo de 31 de julho e disse que é necessário aguar-
dar o desdobramento da crise financeira internacional para avaliar o 
impacto que terá na economia do país. 
 O ANDES-SN destacou que o tempo é uma questão política e 
que, agora, com o argumento do impacto no orçamento o governo 
está deturpando o método negociado e invertendo a lógica do que foi 
firmado no acordo emergencial de 2011, que prevê discutir primeiro a 
estrutura da carreira docente e depois o quanto a reestruturação irá 
custar e em quanto tempo ela será implementada. 
 “A greve é forte e o chamado do Ministro para a reunião rea-
firma isso. Já são 51 instituições paradas. Nós queremos a reestrutura-
ção da carreira, para uma mais simples, que valorize o trabalho docen-
te e permita oferecermos ensino de qualidade. Para isso precisamos              
também de condições de trabalho, de salas de aula, laboratórios, bibli-
otecas”, disse Marina Barbosa, presidente do ANDES-SN, em entrevis-
ta após a reunião.               
 Ela ressaltou que a precariedade que vimos hoje é conseqüên-
cia de uma política de expansão desordenada e sem qualidade via Reu-
ni, por isso o movimento quer também discutir os prazos e os crité-
rios de distribuição entre as Ifes, dos novos cargos criados. 
 Marina destacou também que o movimento compreende os 
problemas apontados pelo ministro, mas que eles não podem servir 
mais uma vez de desculpas para que as negociações não avancem.  “Na 
nossa opinião, o acordo emergencial não foi cumprido e o prazo nele 
estipulado já venceu [31 de março]. Na última reunião antes da greve, 
em 15 de maio, o governo nos apresentou a mesma proposta de de-
zembro de 2010. Ou seja, as negociações não avançam”, finalizou. 
(Fonte: ANDES-SN). 

Após 20 dias de greve, MEC chama professores  
federais para reunião 


