
%HermesFileInfo:A-16:20120910:

A16 Vida SEGUNDA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2012 O ESTADO DE S. PAULO

Davi Lira

O Sindicato Nacional dos Do-
centes das Instituições de En-
sino Superior (Andes) deve
anunciar hoje se encerra ou se
dá continuidade à greve nas
universidades federais do
País. A decisão estava sendo
definida em uma reunião ini-
ciada ontem às 9 horas, na se-

de do Comando Nacional de Gre-
ve em Brasília, e que até a meia-
noite ainda não havia acabado.

O Andes é a entidade de maior
representatividade na categoria,
presente em 51 das 59 universida-
des federais.

Iniciada há 117 dias, a greve co-
meça a perder força. Segundo o
Ministério da Educação (MEC),
17 universidades federais e 5 câm-
pus da Universidade Federal do
Tocantins (UFT) têm previsão
de retorno às aulas nas próximas
semanas, a maioria no dia 17. A
Universidade Federal do ABC
(UFABC) volta hoje, e a Universi-
dade Federal de São Paulo
(Unifesp), depois de amanhã.

Na semana passada, três gran-
des universidades optaram pelo
fim da greve: as federais de Mi-
nas Gerais, de Pernambuco e da
Bahia. A Universidade de Brasí-
lia e as universidades federais de
São Carlos, do Rio Grande do
Sul, de Santa Catarina e do Ceará
também encerraram a greve.

No Rio, a UFRJ já saiu da parali-
sação, mas a federal rural
(UFRRJ) e a federal fluminense
(UFF) ainda estão paradas. A fe-
deral fluminense (UFF) e a fede-
ral do Estado do Rio (UniRio)
chegaram a suspender os seus ca-
lendários acadêmicos.

Segundo o comando nacional
de greve do Andes, o movimento

deste ano já é considerado um
“marco” em relação à paralisa-
ção de 2005, a mais longa até en-
tão. Cinquenta e sete das 59 insti-
tuições de ensino superior fede-
rais tinham parte ou a totalidade
de seus docentes parados. Ape-
nas a Universidade Federal do
Rio Grande do Norte e a Univer-
sidade Federal de Itajubá não
aderiram ao movimento.

Em todo o Brasil, segundo o
MEC, mais de 500 mil alunos fo-
ram afetados. As principais rei-
vindicações do movimento, ini-
ciado em maio e que representa
os 140 mil professores das fede-
rais, são o reajuste salarial, me-
lhores condições de trabalho e

plano de carreira. Os docentes
alegam que demoram muito tem-
po para chegar ao posto máxi-
mo, de professor titular.

Proposta. A proposta encami-
nhada ao Congresso pelo Minis-
tério do Planejamento em agos-
to prevê um aumento entre 25%
e 40%, além da redução do núme-
ro de níveis de carreira de 17 para
13. O impacto no orçamento che-
ga a R$ 4,2 bilhões. A proposta,
no entanto, foi aceita apenas pe-
la Federação de Sindicatos de
Professores de Instituições de
Ensino Superior (Proifes), enti-
dade que representa seis univer-
sidades federais.

A adesão ao plano de reajuste
salarial foi negada pelo Andes.
Na contraproposta protocolada
pela entidade no dia 23 de agos-

to, a entidade abre mão do au-
mento salarial e dá preferên-
cia à reestruturação da carrei-
ra. O Andes pede que a cada
degrau de progressão os pro-
fessores tenham um reajuste
de 4%. Segundo o MEC, a pro-
posta custaria R$ 10 bilhões
aos cofres públicos e não privi-
legia a titulação e a dedicação
exclusiva, pontos considera-
dos inegociáveis pelo gover-
no que já dá por encerrada a
negociação.

Institutos. O número de ins-
titutos federais de educação,
ciência e tecnologia que saí-
ram do movimento grevista já
chega a pelo menos 33, de um
total de 38 instituições, segun-
do um levantamento feito pe-
lo MEC.

● Os irmãos Carlos e Márcia,
de 14 e 12 anos, não têm proble-
ma nas diversas matérias na
escola que frequentam em Ge-
nebra, todas ministradas em
francês. Vivendo na Suíça há
sete anos, a família dos dois
viaja uma vez por ano ao Brasil.
Mas é justamente em Goiânia,
cidade natal de ambos, que as
dificuldades aparecem quando
visitam os parentes.

“Levo pelo menos duas sema-
nas para voltar a falar bem por-
tuguês”, admite Carlos, que con-
ta que seus amigos não perdem
a ocasião para fazer piada com
o seu sotaque.

Já as irmãs brasileiras Aman-
da, de 11 anos, e Rafaela, de 10,
estão vivendo pela segunda vez
na Suíça, depois de uma tempo-
rada no Brasil. No colégio que
frequentam, não há aulas de
português. Amanda conta que,
como acaba de chegar à Suíça,
foi colocada em uma sala de
“acolhimento”, onde os alunos
estrangeiros passam por uma
espécie de fase de transição até
se incorporarem à escola regu-
lar quando o nível de francês
estiver suficiente.

Animada, a paulista recebeu
a indicação dos professores de
que, até dezembro, poderá pas-
sar para as classes normais do
colégio. Em sua classe, vários
dos alunos que passam pela
transição são portugueses. “A
regra é que não se pode falar
português na sala”, diz. / J.C.

ADVOGADOS FUTUROS

Ocimara Balmant

Ser executivo de uma multina-
cional, viajar o mundo a traba-
lho, montar seu próprio negó-
cio? Que nada. Na lista de de-
sejos dos estudantes de Admi-
nistração, todas essas alterna-
tivas perdem para a estabilida-
de de um emprego público.

Esse foi o resultado de um le-
vantamento que ouviu 9 mil gra-
duandos em todo o País. “Decidi
pesquisar porque comecei a sen-
tir um esvaziamento da procura
no setor privado, ao mesmo tem-
po em que os concursos têm
mais candidatos a cada edição”,
afirma Leandro Vieira, fundador
do portal www.administradores.
com, que reúne notícias e arti-
gos sobre o setor e onde a pesqui-
sa ficou acessível.

Do total de participantes,
33,6% pretendem prestar con-
curso público, 28,5% querem tra-
balhar para empresas privadas,
26,3% pensam em ser empreen-

dedores e montar o próprio ne-
gócio e outros 7,43% gostariam
de seguir carreira acadêmica.

“É a busca pela estabilidade
que, em alguns casos, faz com
que a pessoa desconsidere o pró-
prio sonho”, diz Vieira.

Oportunidades. Em outros ca-
sos, o que não era um sonho se
torna um projeto de vida. Foi o
que aconteceu com Oscar de
Sousa. Hoje, aos 28 anos, ele já
tem 7 de emprego público. Quan-
do entrou na Faculdade de Eco-
nomia e Administração da Uni-
versidade de São Paulo em Ribei-
rão Preto (FEA-RP), ele diz que
tinha até aversão de pensar em
prestar concursos.

Mas, estimulado pelos pais,
prestou a prova para uma vaga
na Caixa Econômica Federal. En-
trou como escriturário, cresceu

internamente, mais que quadru-
plicou o seu salário e hoje ganha
mais do que a maioria dos cole-
gas que optaram pela iniciativa
privada. “Quebrei meus precon-
ceitos ao ver que, numa empresa
pública, a ascensão também se
dá por competência. Hoje não
penso em sair, só quero crescer
ainda mais.”

Não é o que pensa o estudante
Bruno Evaristo de Souza Perei-
ra. Ele tem 27 anos e está no últi-
mo semestre do curso na FEA de
São Paulo. Em sua lista de dese-
jos, nada de concurso público,
apenas as vagas de trainee de
grandes empresas privadas.

“Acredito que terei mais opor-
tunidade de desenvolvimento
pessoal e profissional”, diz. Para
ele, a estabilidade financeira
mais rápida garantida pelo setor
público não compensa. “Prefiro

que demore um pouco mais, mas
que eu esteja me atualizando. É
muito fácil se acomodar quando
o emprego é estável.”

Mislene de Souza Porfírio, de
29 anos, não se acomodou em
empresas privadas. Há um ano,

ela trocou a vaga em um hospi-
tal pelo funcionalismo públi-
co e não se arrepende. “Prefi-
ro a estabilidade.”

Cenário. Só em 2011, 12 mi-
lhões de pessoas prestaram
concurso público no Brasil.
Em 2007, esse número era me-
nos da metade: 5 milhões.

E, se for levado em conside-
ração o grande número de con-
cursos que admitem forma-
dos em Administração, não é
de duvidar que haja quem op-
te por essa graduação já de
olho nessas oportunidades.

De acordo com o Censo da
Educação Superior, o curso
de Administração é o mais pro-
curado no Brasil: são mais de 1
milhão de matrículas, o que
corresponde a 18% dos estu-
dantes do ensino superior.

EDUCAÇÃO
117.872

Futuros administradores
querem emprego público

Sindicato decide sobre greve nas federais

Pais pedem
aulas de
português
na Suíça
Famílias de origem portuguesa fazem
petição para incluir a língua no currículo

estudantes e recém-formados em Direito de todo o País se
inscreveram para o exame da OAB, que teve ontem sua 1ª fase

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

A Suíça já conta com quatro
línguas oficiais e o ensino do
inglês é obrigatório. Agora, as
escolas primárias públicas do
país poderão ganhar um novo
curso: o de português.

Uma petição foi lançada
por grupos de pais de famílias
portuguesas, apoiados por
brasileiras, para que um refe-
rendo seja realizado para que
o ensino do idioma lusitano
seja adotado nessas escolas.
O assunto se transformou em
promessa de campanha de
candidatos à prefeitura de Ge-
nebra que, agora, são cobra-
dos a implementá-la.

Se for aprovada em votação
popular, a iniciativa obrigará
o oferecimento gratuito de
cursos de português aos alu-
nos de todas as escolas do can-
tão de Genebra, como maté-
ria opcional.

Para a Associação de Pais
de Alunos de Origem Portu-
guesa, a medida é uma “neces-
sidade”. “Dez por cento dos
alunos que estão matricula-
dos em escolas são lusófonos
e têm o direito de manter sua
língua”,diz Carla Rocha, presi-
dente da associação, que con-
ta com o apoio de várias enti-
dades, incluindo algumas que
se especializam no “portu-
guês brasileiro”.

Segundo ela, os pais desses
alunos têm até 15 de novem-

bro para coletar assinaturas sufi-
cientes para que o governo reali-
ze um referendo. Pelas leis da
Suíça, qualquer grupo da socie-
dade civil pode lançar uma inicia-
tiva que, se coletar apoio sufi-
ciente, transforma-se em vota-
ção para toda a cidade.

Mas nem todos estão de acor-
do. Para Carlos Medeiros, conse-
lheiro municipal da cidade e de
origem portuguesa, a exigência
de que o Estado suíço pague por
essa conta “não se justifica”.

“Então vamos ter de oferecer
albanês, kosovar e sérvio”, aler-
tou Medeiros, indicando para a
presença de outras nacionalida-
des de peso na região. “Não pode-
mos permitir que comunidades
se fechem”, completou o conse-
lheiro, lembrando que 45% da po-
pulação de Genebra é de estran-
geiros. Sua avaliação é de que a
Suíça deve oferecer como cursos
obrigatórios apenas as línguas
oficiais do país – francês, alemão
e italiano.

Austeridade. Há quem acuse
os pais de alunos de estarem
transferindo para a Suíça um pro-
blema que é econômico e deriva
da austeridade em Portugal – o
que Carla nega. Até o ano passa-
do, o governo português finan-
ciava os salários de professores
portugueses na Suíça, oferecen-
do cursos paralelos organizados
pelo Instituto Camões. Para bra-
sileiros, a associação Raízes,
com sede em Genebra, garante
as aulas, que são pagas e dadas

após o horário escolar.
A entidade surgiu há pouco

mais de dez anos, justamente pa-
ra garantir que filhos de brasilei-
ros não fossem obrigados a assis-
tir a aulas em português de Portu-
gal. Mas cada criança precisa ain-
da pagar R$ 450 por ano para ter
uma aula por semana. Com a ini-
ciativa, a perspectiva é de que to-
das as escolas tenham o curso e
as famílias não precisem pagar.

Em setembro de 2011, pelo me-

nos 500 alunos que deveriam fre-
quentar aulas de português em
Genebra ficaram sem professo-
res. José Coelho, um dos docen-
tes pagos pelo governo portu-
guês, confirmou que seu salário
foi reduzido de 5 mil para 3,7 mil
francos suíços.

O valor ainda é bem acima do
que ganha um professor em Por-
tugal ou no Brasil, mas ele aca-
bou se equiparando ao salário mí-
nimo na Suíça, um dos países
mais caros do mundo.

Parte do governo de Genebra
deu apoio. Pierre Maudet, ao se
lançar candidato para a prefeitu-
ra em abril, sinalizou às comuni-
dades portuguesa e brasileira
que estava disposto a apoiar o
projeto. Hoje, numa cidade de
400 mil habitantes, 50 mil são de
origem portuguesa ou brasileira.

Partidos de esquerda de várias
cidades da região oeste da Suíça
também declararam seu apoio
ao projeto, além de sindicatos.

DIREITO PENAL

Jovens brasileiros
tentam se adaptar
à troca de línguas

desses candidatos escolheram Direito Penal como área
jurídica de sua predileção, no momento da inscrição

} 33.558
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● Estabilidade

1/3 dos estudantes de
Administração prefere
prestar concurso a
montar um negócio ou
ir para o setor privado

Andes deveria decidir
ontem se encerra ou
se dará continuidade
à paralisação, que já
dura 117 dias

● Justificativa

33,6%
dos estudantes consultados
disseram que pretendem
prestar concurso público

28,5%
buscarão empresas privadas

26,3%
pensam em ser empreendedores

CARLA ROCHA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
DE PAIS DE ALUNOS DE ORIGEM
PORTUGUESA
“Dez por cento dos alunos
que estão matriculados
em escolas são lusófonos
e têm o direito de manter
sua língua.”

Discussão pública. População do cantão de Genebra poderá ser chamada para votar em referendo sobre o assunto
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A16.




