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ATA DA 149a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ADCEFET-RJ. Aos 10 (dez) dias do
mês  de  fevereiro  de  2015  (dois  mil  e  quinze),  no  Auditório  2  (dois)  da  Unidade  do  Maracanã  do
CEFET/RJ, a partir das 16h30min (dezesseis horas e trinta minutos), em primeira convocação, e das 17h
(dezessete horas), em segunda convocação, conforme edital publicado no dia 06 (seis) de fevereiro de
2015 (dois  mil  e  quinze),  reuniram-se,  sob  a  presidência  do  professor  Alberto  Jorge  Silva  de  Lima
(Presidente da ADCEFET-RJ), os docentes do CEFET/RJ. Os trabalhos foram abertos pelo presidente,
convidando  para  compor  a  mesa  diretora  a  professora  Marta  Maximo  (primeira  secretária  da
ADCEFET-RJ) para secretariar. Imediatamente, o presidente leu o Edital de Convocação com a seguinte
proposta de pauta: 1- Informes; 2- Deliberação sobre as propostas de resolução do Caderno de Textos
do 34º Congresso do ANDES-SN; 3 – Assuntos gerais. Como não foi solicitada nenhuma alteração da
pauta, iniciando o primeiro ponto – Informes –, o professor Alberto (CEFET/RJ Maracanã) informou que
o objetivo da assembleia era acordar a posição da delegação da ADCEFET-RJ que seria levada para o 34º
Congresso do ANDES-SN, o qual definiria a pauta de reivindicações e o plano de lutas do sindicato em
2015. O professor explicou, ainda, como era a estrutura de grupos de trabalho e plenárias do congresso.
Passando ao segundo ponto de pauta – 2- Deliberação sobre as propostas de resolução do Caderno de
Textos do 34º Congresso do ANDES-SN –, o professor Alberto propôs que as discussões versassem
sobre os seguintes temas: TEMA I – MOVIMENTO DOCENTE, CONJUNTURA E CENTRALIDADE
DA LUTA; TEMA II – POLÍTICAS SOCIAIS E PLANO GERAL DE LUTAS; TEMA III– PLANO DE
LUTAS DOS SETORES [Setor das IFEs]. A professora Valena (CEFET/RJ Maracanã) sugeriu que, por
conta das numerosas teses e do tempo disponível para o debate, que o mesmo focalizasse o TEMA I –
MOVIMENTO DOCENTE,  CONJUNTURA E CENTRALIDADE DA LUTA,  pois  os  outros  temas
derivariam da centralidade da luta. A plenária acordou que a proposta da professora Valena fosse seguida.
O professor Alberto procedeu à leitura de cada uma das teses relativas ao TEMA I, as quais estavam
explicitadas  no  Caderno  de  Textos,  para  avaliação  e  comentários  da  plenária.  Durante  as  falas  dos
presentes sobre as teses apresentadas, no que se refere à análise de conjuntura, foi praticamente unânime a
avaliação de que há um contexto de crise global do capitalismo. Em diversos países, incluindo o Brasil, a
resposta  dos  governos para a  solução da  crise  tem sido a  retirada  de direitos  dos  trabalhadores,  via
políticas de austeridade que implicam em reformas legais que limitam direitos (como a seguridade social)
e cortes orçamentários em serviços públicos essenciais (como saúde e educação). Também foi destacado o
corte  no  orçamento  da  educação  brasileira,  que  vem  corroendo  as  condições  de  infraestrutura  e
comprometendo  as  atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  nas  universidades,  institutos  federais  e
CEFETs, bem como a desestruturação da carreira docente, a privatização dos hospitais universitários e a
criação dos fundos de pensão privados para os servidores públicos. Sobre as formas como os sindicatos se
organizam para lutar contra essas perdas de direitos dos trabalhadores, houve entre os presentes algumas
diferenças de concepção relativas à organização sindical e ao papel dos sindicatos no contexto das lutas
mais  gerais  por  mudanças  estruturais  e  sistêmicas  na  sociedade.  Na  tentativa  de  congregar  as
manifestações dos presentes e procurando dar conta dos desafios apresentados para a garantia de boas
condições de trabalho, de serviços públicos de qualidade para a população e de salários dignos para os
trabalhadores da educação, a assembleia elaborou, com base na articulação de propostas de tese presentes
do Caderno, a seguinte tese para a Centralidade da Luta (TEMA I): avançar na organização dos docentes
em cada local de trabalho, ao lado dos demais trabalhadores da educação e estudantes, e na articulação
com  entidades  classistas  nacionais  e  internacionais,  procurando  empreender  ações  unitárias  para
enfrentar a mercantilização e a precarização da educação através da greve unificada dos trabalhadores
da  educação  e  da  convocação  de  um novo  Encontro  Nacional  de  Educação  (ENE)  em 2015,  com
delegados eleitos pela base que deliberem sobre um plano de luta dos trabalhadores da educação. O
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texto foi aprovado por unanimidade entre os presentes. Passando ao último ponto de pauta – Assuntos
Gerais –, o professor Alberto informou que os delegados do congresso poderiam obter mais informações
sobre a ida a Brasília (horários de vôo, hospedagem, etc.) junto à secretaria da ADCEFET-RJ. Não sendo
observadas mais inscrições,  a AGE foi encerrada às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos). Eu,
professora Marta Maximo Pereira, lavrei a ata, que vai por mim e pelo presidente da mesa, professor
Alberto Jorge Silva de Lima, devidamente assinada.


