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A proibição da pesca do bagre na região do estuário da 
Lagoa dos Patos preocupa pescadores artesanais, que 
dependem da pesca da espécie para se manter. Página 4

Eleições para a reitoria da UFPel Pesca artesanal sob risco

A candidata à presidência do ANDES-SN, Eblin Joseph Farage, esteve em atividade de campanha na 
ADUFPel-SSind e concedeu entrevista sobre as perspectivas do movimento docente.  Página 5

Eblin Farage: “É necessário lutar pela 
reconstituição da nossa carreira”

Tem fim a rodada de assembleias entre as categorias da 
comunidade e regras do processo informal de consulta à 
comunidade acadêmica são definidas. Página 3 
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ADUFPel Seção Sindical do ANDES-SN

A luta em defesa da educação pública tem 
como um princípio a defesa da universidade 
pública, gratuita, de qualidade, 
democrática, laica e socialmente 
referenciada. Quiçá, um dia, cheguemos 
a um projeto classista e democrático de 
educação, como nos convida a construir 
o II Encontro Nacional de Educação. Neste 
ponto, esperamos já não precisar mais 
conviver com instrumentos como os 
que restaram da Lei 5.540/1968, que 
regulamentam o processo de escolha dos 
dirigentes universitários. 
Que possamos refletir o que defendemos 
como “pública, gratuita, de qualidade, 
democrática, laica e socialmente 
referenciada”. Este projeto de universidade 
é coerente apenas com a existência 
da autonomia universitária. E sejamos 
aqueles que pensam além da autonomia 
da gestão administrativa e financeira. 
Pensemos na autonomia da gestão 
organizativa, na autonomia pedagógica, 
na Pedagogia da autonomia. 
As assembleias gerais dos três 
segmentos da comunidade acadêmica 
da UFPel acordaram, após sugestões e 
acertos, com o regimento geral que define 
as normas da consulta à comunidade 
universitária para escolha de reitor(a) e 
vice-reitor(a) da UFPel  (gestão 2017 – 
2020). 
A perspectiva que se tem desse 
processo de consulta sobre a próxima 
administração superior da nossa 
universidade é que se possa colocar em 
debate a defesa da educação pública. A 
defesa da universidade pública, gratuita, 
de qualidade, democrática e laica. Que as 
candidaturas tragam suas propostas para 
a UFPel, para representar a Universidade 
junto ao governo e não o contrário. Que a 
comunidade acadêmica saiba reconhecer 
os projetos de universidade que estão 
em disputa e como cada um deles 
influencia nosso ambiente, condições de 
trabalho e estudo, carreiras, formações, 
aposentadorias, empregos, enfim, 
nossos futuros.

As contribuições ao Caderno 
de Textos do 61º Conad podem 
ser enviadas para o e-mail 
secretaria@andes.org.br até o 
dia 20 de maio. 
Os temas para os textos devem 
estar dentro dos tópicos 
que serão discutidos no 
Conselho: “Movimento Docente 
e Conjuntura”, “Avaliação e 
atualização do plano de lutas: 
educação, direitos e organização 
dos trabalhadores”, “Avaliação 
e atualização do plano de 
lutas: setores”  e “Questões 
organizativas e financeiras”. 
Podem enviar contribuições 
seções sindicais e sindicalizados.
O 61º Conad acontece em Boa 
Vista (RR), sediado pela SESDUF-
RR, entre 30 de junho e 3 de julho. 
Mais informações no site do 
ANDES-SN (www.andes.org.br)

61º CONAD: chamada para o caderno de textos

A luta e as urnas

Ocorreu no dia 28 de abril uma videoconferência 
entre a diretoria da ADUFPel-SSind, comissão 
organizativa e os vencedores do concurso 
de Estudo Preliminar para a sede nova da 
seção sindical.  A conversa teve por objetivo 
discutir os ajustes necessários para dar 
andamento ao processo. A partir de agora, 
serão realizados os projetos executivos e 
complementares, para dar conta da decisão 
da categoria em construir seu novo espaço 
de debate político e convivência.

Nova sede ADUFPel-SSind

61º CONAD acontece em Boa Vista (RR). Foto: divulgação da UFRR/RCCaleffi

Atualização de cadastro

Sindicalizada/o, caso você não esteja recebendo o extrato mensal da 
ADUFPel-SSind por e-mail, entre em contato com a secretaria através do e-mail 
secretaria@adufpel.org.br para atualização do seu cadastro.
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AGENDA

Semana de Lutas e Atividades contra o PLP 257/2016,
em Brasília (DF)
Reunião do GTPE do ANDES-SN, em Brasília (DF)
Reunião do Setor das IFES, em Brasília (DF)
II Encontro Nacional de Educação (ENE), em Brasília (DF)
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Eleições para reitoria da UFPel: comunidade 
universitária aprova regimento

A rodada de Assembleias Gerais (AGs) 
das três categorias da comunidade 
universitária (docentes, técnico-

administrativos e discentes), que discutiu as 
regras para o processo informal de consulta 
referente às eleições para a reitoria da UFPel, 
foi concluída. A última AG foi a dos docentes, 
realizada no dia 3 de maio, que aprovou, por 
unanimidade, a proposta de regimento com 
alguns ajustes.

O pleito
O processo eleitoral será coordenado pelas 
três entidades representativas da UFPel 
(ADUFPel-SSind, ASUFPel e DCE) de forma 
paritária. O comunicado de que assumiriam 
o protagonismo do processo de consulta 
informal à comunidade para a eleição de 
nova administração da Universidade foi feito 

no dia 17 de março ao Conselho Universitário 
(Consun). Após, elaboraram conjuntamente 
uma proposta de regimento e, no dia 25 
de abril, apresentaram-na às cinco pré-
candidaturas, que debateram e apontaram a 
possibilidade de se construir um consenso. 

Principais regras
O regimento define os dias da consulta - 
possibilidade de segundo turno -, o alcance 
do pleito - participação da comunidade 
acadêmica de forma ampla e democrática 
- e o critério de peso dos votos - paridade 
entre as três categorias com base nos votos 
válidos.

Datas 
As inscrições para os/as candidatos a 
reitor/a e vice-reitor/a serão realizadas no 

ADUFPel-SSind pede correção de erro nas notas de avaliação discente

dia 11 de maio e sua homologação divulgada 
no dia seguinte pela Junta Eleitoral. As 
eleições acontecem nos dias 8 e 9 de junho, 
em primeiro turno e, caso seja necessário, o 
segundo turno ocorrerá nos dias 28 e 29 do 
mesmo mês. 
As pré-candidaturas são encabeçadas por: 
Fabiane Tejada (Movimento Reconstrução - 
UFPel); Fábio Vergara (Mais UFPel); Manoel Luiz 
Brenner de Moraes (Movimento Reunificação); 
Mauro Del Pino (Viva a Transformação) e 
Pedro Hallal (Uma UFPel Diferente). 
“Todo o processo foi cuidadosamente 
construído para garantir ampla participação 
da comunidade acadêmica, respeitando os 
princípios da autonomia universitária e da 
democracia como seus eixos fundamentais”, 
afirma Celeste Pereira, presidente da 
ADUFPel-SSind. 

Desde que foi implementado na UFPel o Relatório Anual de Atividade Docente (RAAD), em 2010, professores e professoras vêm enfrentando 
uma série de problemas. O último, é referente às notas de avaliação discente.
Ao entrar no Cobalto e acessar o RAAD, docentes que não haviam sido avaliados por discentes perceberam que no sistema constava 
nota zero. “Em um primeiro momento ficamos preocupados, pois a falta de avaliação ser computada como nota zero poderia atrapalhar a 
progressão da carreira. Uma coisa é o professor ser avaliado e receber nota zero e outra coisa é o professor não ser avaliado e constar 
o mesmo símbolo para identificar isso”, afirma a presidente da ADUFPel-SSind, Celeste Pereira.
Em consequência disso, a diretoria da seção sindical solicitou uma reunião à Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) e, 
enquanto aguardava retorno, fez contato com a Coordenação de Tecnologia da Informação da Universidade, que se comprometeu em 
corrigir o problema após um pedido formal da CPPD. A ADUFPel-SSind realizou, então, novamente, contato com a Comissão que solicitou a 
correção no sistema. A partir de agora, o símbolo “zero”, para os professores não avaliados, não será mais utilizado. O espaço destinado 
à nota permanece em branco.
Cabe salientar que a ADUFPel-SSind defende um processo avaliativo que seja construído pela comunidade universitária, buscando o 
aprimoramento das Instituições de Ensino Superior (IES) na perspectiva de um padrão unitário de qualidade. Para o ANDES-SN, avaliar 
não significa bonificar ou penalizar, mas identificar as dificuldades e alternativas de superação, com vista a uma avaliação participativa 
e emancipatória, que esteja preocupada com um “projeto de desenvolvimento institucional e acadêmico, artístico-cultural e científico-
tecnológico, voltado para a solução dos graves problemas sociais, políticos e econômicos aos quais tem sido submetida a maioria da 
população brasileira”, conforme descrito no Caderno 2 do ANDES-SN, de  2013.
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Proibição do bagre preocupa pescadores 
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Os pescadores das colônias Z-1 (Rio 
Grande), Z-2 (São José do Norte), Z-3 
(Pelotas), Z-8 (São Lourenço do Sul) e 

Z-11 (Tavares) vêm enfrentando uma série 
de dificuldades relacionadas à atividade da 
pesca artesanal. Após a homologação do 
decreto estadual, de setembro de 2014, que 
proíbe a pesca do bagre-branco, pescadores 
da região buscam alternativas para a 
viabilidade da atividade. 
O decreto, de número 51.797/2014, que 
visa garantir o repovoamento de espécies 
ameaçadas de extinção no Rio Grande do Sul, 
foi firmado após a realização de um estudo 
pela Fundação Zoobotânica entre 2012 e 
2013. O bagre entrou na lista de espécies 
proibidas após as pesquisas constatarem 
que houve um declínio de 98% na produção 
nos últimos 40 anos na Lagoa dos Patos. O 
motivo dessa queda seria a intensidade da 
pesca na região, que abriga mais da metade 
da população brasileira de bagres. 
Pescadores da Z-3 questionam o estudo e 
reclamam que não foram informados sobre 
a proibição. “Eu pesco desde os 14 anos e 
tenho 58. Eu não tinha visto esse tipo de 
coisa. É uma injustiça o que estão fazendo 
com a gente”, conta Francisco Carlos Costa 
dos Santos, pescador há mais de 40 anos. 

Possível proibição da tainha também é 
preocupante
Após a reunião de março do Fórum da 
Lagoa dos Patos, os pescadores passaram 
a discutir, também, outra questão: a pesca 
da corvina e da tainha. A pesca da corvina 
é proibida há cerca de três anos, entre o 
período de março e outubro. Também, está 

em análise para que, a partir do próximo 
ano, seja impedida a pesca da tainha durante 
março e abril. “O nosso [Seguro] Defeso 
é baseado na tainha, corvina, bagre e 
camarão. Por que proibir a corvina e a tainha 
se elas já estão inclusas nas proibições? O 
bagre também entra no Defeso. Então não vai 
sobrar nada”, questiona o pescador.  

Seguro Defeso não é o suficiente
O Seguro Defeso, pago pelo governo em 
quatro parcelas, de 1° de junho a 30 de 
setembro, durante o período de paralisação 
da pesca para preservação, corresponde a 
um salário mínimo por mês. Porém, só têm 
acesso a esse pagamento aqueles cuja 
renda seja exclusivamente da pesca. Se o 
pescador desempenhar outras atividades, 
fica impossibilitado de receber o seguro. Para 
os pescadores, caso aconteça a proibição da 
tainha, além do período de Defeso, totalizarão 
seis meses de proibição da pesca. 

Busca por solução 
Para o doutor em Oceanografia Biológica e 
professor da Universidade Federal de Pelotas 
(UFPel), Ricardo Robaldo, é necessário 
incluir o pescador e as instituições em uma 
pesquisa ampla e transparente, que leve 
em conta os fatores sociais, ambientais e 
econômicos da pesca. Uma alternativa seria 
a construção de um plano de recuperação 
de espécies em conjunto com a criação 
em cativeiro para os períodos de Defeso. 
“Vejo isso como a maior possibilidade para 
o momento: o próprio pescador construir 
sua normativa junto com a academia, junto 
com os órgãos institucionais”, afirma. No 

caso das espécies de bagres, exemplifica, o 
plano de recuperação passaria pela pesca e 
levantamento de dados da atividade, até que 
se tenha informação suficiente para saber 
se é possível continuar pescando ou se é 
necessária a proteção por alguns anos. 
Para as próximas semanas, estão previstas 
reuniões entre a categoria de pescadores e 
órgãos institucionais. Além dos encontros do 
Fórum da Lagoa, estão ocorrendo reuniões 
em outros espaços, como a Câmara de 
Vereadores de Rio Grande. No dia 12 de abril, 
as e os presentes na Casa decidiram formar 
uma comissão para ir a Porto Alegre, no 
Ministério Público do Estado do Rio Grande do 
Sul, com novos índices sobre a atual situação 
do bagre, buscando a liberação da pesca da 
espécie emergencialmente enquanto um 
estudo completo não fica pronto, conforme 
explica Nilton Machado, presidente da Colônia 
de Pescadores Z-1 e coordenador do Fórum 
da Lagoa dos Patos. Na tarde do dia 22 de 
abril, os pescadores realizaram um protesto 
na BR-392, nas proximidades da ponte sobre 
o Canal São Gonçalo, para tentar reverter 
a medida e informar a população sobre a 
situação de dificuldade em que se encontram. 
Para Giovanni Frizzo, diretor da ADUFPel-
SSind, “os ataques ao direito ao trabalho 
dos pescadores e pescadoras na forma 
dada pela proibição da pesca são mais uma 
das medidas que prejudicam diretamente 
a classe trabalhadora para benefício 
dos grandes empresários, neste caso, 
as grandes empresas do setor da pesca 
que indiscriminadamente tem explorado 
e destruído o meio ambiente em favor da 
lucratividade”.
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Entrevista: Eblin Farage

O pleito para a diretoria do ANDES-SN 
acontece nos dias 10 e 11 de maio, 
com a chapa única “Unidade na 

Luta”. Compõem-na 83 nomes, que devem 
integrar a diretoria do Sindicato Nacional 
durante o biênio 2016-2018. Eblin Joseph 
Farage, docente da área do serviço social 
na Universidade Federal Fluminense (UFF), é 
a candidata à presidência. Farage possui um 
histórico longo de militância nos movimentos 
sociais. Na área sindical, atua desde 2008, 
quando ingressou na UFF como professora. 
Desde a data, participou da diretoria da 
ADUFF-SSind e agora se dispõe a integrar 
a direção nacional, junto a companheiras e 
companheiros,  “com muita garra e disposição 
para fortalecer o ANDES-SN como sindicato 
de base e de luta que é”, afirma. 
A candidata esteve em Pelotas no dia 27 de 
abril, em atividade de campanha, e palestrou 
na ADUFPel-SSind sobre a conjuntura do 
movimento docente e os desafios do 
Sindicato Nacional. Na ocasião, concedeu 
entrevista à assessoria de imprensa da 
ADUFPel-SSind, falando sobre os desafios da 
chapa e da categoria docente. 

Voz Docente (VD): Qual a perspectiva 
da chapa para as lutas que deverão ser 
travadas na gestão?
Eblin Farage (EF): Nossa perspectiva é de 
um fortalecimento interno do ANDES-SN e, 
nesse sentido, a intensificação do trabalho 
de base via seções sindicais é um dos eixos 
do nosso programa. Um outro desafio que 
temos para o próximo período é contribuir na 
articulação de outros segmentos da classe 
trabalhadora. Nós estamos convencidos de 
que o projeto de universidade e de educação 
que defendemos não pode ser defendido 
apenas pelos professores universitários, por 
isso é fundamental que a gente dialogue com 
os outros segmentos da educação e com as 
outras categorias do serviço público federal 

e do estado, com movimentos sociais, 
populares e estudantis. 

VD: Docentes ingressam nas Instituições 
de Ensino Superior (IES) com condições 
novas - ainda mais precarizadas - de 
carreira. Como aproximá-los da luta? 
EF: Esse é um desafio nosso. A gente imagina 
que cerca de 50% dos professores da ativa 
são professores com menos de dez anos de 
universidade, tanto nas estaduais quanto nas 
federais. Esses professores entram em uma 
carreira e em uma universidade sem uma série 
de direitos que eles nem sabem que algum 
dia existiram. Então, a nossa primeira função 
é aproximar o sindicato desses professores 
para que possamos mostrar para eles que é 
necessário lutar pela reconstituição da nossa 
carreira, que vem sendo gradativamente 
deteriorada e destruída ao longo dos tempos 
e em especial a partir de 2012. É necessário 
que a gente dialogue com esse professor 
no que está atingindo ele, como carreira, 
previdência, em especial os recém ingressos 
que pegam a Funpresp. Queremos levar essa 
pauta e mostrar que a universidade pode ser 
outra coisa e a carreira também.

VD: Como avalias até agora as atividades 
de campanha e a aproximação com os 
docentes nas seções sindicais do ANDES? 
O que destacarias dessas visitas?
EF: Essa atividade tem sido muito importante 
para a gente conhecer um pouco mais a 
diversidade da realidade e para a gente se 
aproximar mais da militância, das seções 
sindicais e dos professores. O que mais 
chama atenção é a desigualdade entre as 
instituições de ensino superior. Eu passei em 
universidade que 87% dos seus professores 
são contratados, que os professores dão 30h 
em sala de aula, que não tem porta na sala 
de aula e passei em universidade que quando 
eu cheguei eu fiquei na dúvida se era mesmo 

universidade pública de tão bem estruturada 
que era. Então, se pode ter estrutura e se 
tem estrutura para alguns, significa que pode 
ter para todos. Desnaturalizar a desigualdade 
entre as universidades e internamente nas 
universidades é algo fundamental para nós. 

VD: Por que acontece essa desigualdade 
entre as instituições? 
EF: Há um modelo que vem sendo 
implementado no Brasil desde o início da 
contrarreforma do estado, na década de 
1990, que é o modelo de contrarreforma da 
educação. Esse modelo está baseado no 
tratado de Bolonha, nas determinações do 
Banco Mundial para educação. Então, o que 
a gente vê são algumas universidades que 
há algum tempo já vêm investindo na parceria 
público-privada através, obviamente, das 
formas legais que o governo cria pra que 
isso seja possível, e a gente vê investimento 
diferenciado, por exemplo, no que tange a 
expansão. O governo precarizou algumas 
instituições de ensino com uma expansão 
desenfreada. É bom registrar que somos 
totalmente a favor da expansão da 
universidade pública. A universidade pública 
tem que ser democratizada, só que ela tem 
que ser democratizada mantendo o tripé do 
ensino, da pesquisa e da extensão. Hoje, nós 
temos desde universidades que funcionam 
dentro de contêiner, até universidades que 
funcionam em salas de aulas sem porta. 
Esse foi o modelo precarizado de expansão. 
E como a gente teve muita entrada de aluno, 
isso não corresponde à demanda, tanto de 
professores, quanto de servidores técnicos 
e administrativos. Então, na verdade, essa 
desigualdade se dá pelo modelo de expansão. 
Algumas universidades não expandiram 
para se manter no modelo de excelência e 
algumas universidades expandiram de forma 
precarizada com a mesma verba inicialmente 
- e agora com diminuição da verba.
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Câmara de Vereadores de Pelotas mantém retirada de projeto de lei do Prevpel
A Câmara de Vereadores de Pelotas 
retirou da pauta, no dia 3 de abril, durante 
sessão que votou os reajustes salariais 
dos municipários, o projeto de lei que 
prevê alterações no equilíbrio financeiro 
do Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Pelotas (Prevpel). 
Protocolado no mesmo dia, o projeto não 
havia sido comunicado aos conselheiros e 
presidente do Instituto, nem ao legislativo 
para análise prévia.  A proposta do Executivo 
chegou a ser apreciada pelas comissões 
da Casa, mesmo sem o conhecimento 

detalhado de seu conteúdo, mas foi retirada 
da pauta. 
O projeto pede uma autorização do poder 
legislativo para que a Prefeitura possa mexer 
nos recursos do Instituto de Previdência 
para fins de equilíbrio financeiro, porém não 
apresenta valores ou de que forma serão 
aplicados os recursos. “Nós entendemos, 
pelo que está escrito, que a Prefeitura 
quer mexer nos dois grupos de previdência 
que temos no município, o financeiro e o 
previdenciário”, afirma o vice-presidente 
do Sindicatos dos Municipários de Pelotas, 

Tiago Botelho. Parte do valor capitalizado 
pelo grupo previdenciário seria utilizado 
no grupo financeiro, retirando da Prefeitura 
a obrigação de desembolsar R$ 2 milhões 
mensais para complementar o grupo 
financeiro. 

Decisão final
Como o projeto não fazia parte da pauta dos 
reajustes, poderia ser votado em outro dia. 
Foi decidido, então, que não será apreciado 
pela Casa até que seja discutido e debatido 
pelos conselheiros do Prevpel. 

Aconteceu nos dias 21, 22 e 23 de 
abril a XIX Plenária Nacional do Fórum 
da Democratização da Comunicação 

(FNDC), na cidade de São Paulo. O encontro 
é o local de deliberação máxima do Fórum 
em conjunto às entidades e comitês 
participantes. Neste ano, além de uma 
discussão de estratégia e conjuntura e 
formação de um plano de ação, aconteceu 
a eleição da Coordenação Executiva e do 
Conselho Deliberativo e Fiscal para o biênio 
2016-2018. Os 81 delegados elegeram como 
nova coordenadora executiva a jornalista 
Renata Mielli. O ANDES-SN passou a atuar 
no Conselho Fiscal, juntamente com a União 
de Negros pela Igualdade (Unegro) e Comitê 
pela Democratização da Comunicação da 
Bahia, sendo a Confederação Nacional dos 
Metalúrgicos (CNM) e a União Brasileira de 
Mulheres (UBM) suplentes.

Plano de ação
O plano de ação deliberado na Plenária 
orientará como o Fórum vai operar no próximo 
biênio. O foco centrou-se no combate 

ao monopólio midiático, uma vez que a 
concentração dos meios de comunicação 
coloca em risco a democracia e impõe uma 
agenda incompatível com a diversidade de 
vozes existentes no Brasil. Nesse sentido, 
o plano define: “É o momento de retomar 
com mais intensidade a luta pela criação 
dos conselhos de comunicação, de discutir 
critérios para distribuição da verba de 
publicidade dos municípios, de debate sobre 
a ampliação de espaços para a comunicação 
comunitária, (...) dentre tantos outros temas 
que podem contribuir para democratizar a 
comunicação em nível local.” 
Entre as perspectivas do Fórum para o 
próximo período também está a ampliação 
do protagonismo dos comitês já existentes 
(como o de Pelotas, do qual a ADUFPel-SSind 
faz parte) na luta pela democratização e 
em defesa de uma comunicação pública. A 
ADUFPel-SSind entende que a concentração 
midiática impede a consolidação da 
democracia e, assim, é preciso engajar-se 
na luta, por exemplo, de um marco regulatório 
de comunicação.  

Plenária do FNDC discute 
monopólio midiático 

Nos dias 10 e 11 de maio ocorrem as 
eleições para a diretoria do ANDES-
SN, biênio 2016-2018. A chapa única, 
“Unidade na Luta”, tem como candidata 
à presidência Eblin Farage, para 
secretário geral, traz Alexandre Galvão, 
da Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia (Uesb), para tesoureiro, Amauri 
Fragoso de Medeiros, da Universidade 
Federal de Campina Grande (UFCG), e 3° 
secretário, Giovanni Frizzo, da ADUFPel-
SSind.
Para a diretoria da regional Rio Grande do 
Sul, os candidatos são: Rondon Martim 
Souza de Castro (1° vice-presidente 
- Sedufsm), Carlos Alberto Saraiva 
Gonçalves (2° vice-presidente - Seção 
Sindical do ANDES-SN na UFRGS), 
Caiuá Cardoso Al-Alam (1° secretário - 
Sesunipampa), Henrique Andrade Furtado 
de Mendonça (2° secretário - ADUFPel-
SSind), Getúlio Silva Lemos (1° tesoureiro 
- Sedufsm) e Ubiratã Soares Jacobi (2° 
tesoureiro - Aprofurg).
Embora concorra apenas uma chapa e o 
voto seja facultativo, é importante que 
todos participem, dando respaldo e apoio 
aos futuros dirigentes do nosso sindicato. 
Confira os locais e horários de votação:
 
1. Campus Anglo - manhã, tarde e noite
2. Campus Ciências Sociais (ICH - Saguão 
de entrada) - manhã, tarde e noite
3. Campus Capão do Leão (Saguão da 
Agronomia) - manhã e tarde
4. Faculdade de Direito (Saguão de Entrada) 
- tarde e noite - somente dia 10
5. Escola Superior de Educação Física 
(ESEF) - manhã, tarde e noite - somente dia 
11
6. ADUFPel-SSind - manhã e tarde
 
Manhã - das 8h30 às 11h30
Tarde - das 14h30 às 17h30
Noite - das 18h30 às 21h
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Dica de filme: Girl Rising

Casa Tomada

O documentário “Girl Rising”, dirigido por Richard E. Robbins, conta a história de 
nove meninas, de 7 a 16 anos, que lutam pelo acesso à educação em meio à 
pobreza e desigualdades. Crianças de países como Camboja, Haiti, Nepal, índia, 
Egito, Etiópia, Serra Leoa, Afeganistão e Peru interpretam histórias reais de suas 
próprias vidas, roteirizadas por escritoras e narradas por atrizes. 
As histórias traduzem a realidade de países em que os estudos não são 
prioridade, principalmente em famílias de baixa renda. A fome, desastres naturais 
ou o descaso dos governos com a educação, as obriga a trabalhar desde muito 
cedo para ajudar no sustento da casa. Atualmente, 66 milhões de meninas, no 
mundo, não frequentam a escola, segundo dado apresentado no documentário. A 
consequência da falta de estudo contribui ainda mais para o aumento de doenças, 
violência e fome. Na África Subsaariana, as mulheres constituem 75% dos casos 
de AIDS e 150 milhões de meninas são vítimas de violência sexual por ano, que 
atinge, em maior número, menores de 15 anos. Sem saber ler, nem escrever, são 
obrigadas a casar cedo e o casamento precoce é visto como única alternativa. 
Inseridas neste contexto de desigualdade social e de gênero, a educação é a 
esperança de um futuro melhor. A vontade de transformar a sociedade e a cultura 
machista é o que as faz seguir em busca de seus sonhos. 

A agência Maria Bonita foi sede da 
primeira edição da Casa Tomada no dia 
16 de abril, em Pelotas, que apresentou 

as obras do artista pelotense Rafael Sica e 
contou com um show ao ar livre da cantora 
Luciana Pestano. A atividade, aberta ao 
público, constituiu a primeira programação 
cultural realizada no pátio da agência. O 
objetivo foi de ocupar o espaço com arte 
e cultura independentes, fomentando e 
divulgando o trabalho de artistas locais. A 
ADUFPel-SSind foi uma das apoiadoras do 
evento.
Rafael Sica é desenhista e tem seu trabalho 
reconhecido nacional e internacionalmente 

através de desenhos, tiras e charges. Sica 
venceu por duas vezes o Prêmio HQ Mix, 
nas categorias Novo Talento (2005) e Web 
Quadrinhos (2009), por seus Quadrinhos 
Ordinários publicados na internet. Expôs 
em diversos países, entre eles, Portugal, 
Alemanha, França, Argentina e Cuba. Ilustrou 
o conto “João Sortudo” para a coletânea 
Irmãos Grimm em quadrinhos (Desiderata, 
2007), e publicou uma seleção de 115 de 
seus Quadrinhos Ordinários na antologia 
Ordinário (Cia das Letras, 2011).
Com mais de 20 anos de carreira, sua arte 
expressa o cotidiano e questões humanas. 
Sobre a ideia de fazer esta exposição, o 

desenhista conta que surgiu a partir do 
curta que está em processo de produção 
pela Maria Bonita. “A casa tem esse espaço 
que não estava sendo explorado e essa 
exposição pode ser a primeira de muitas que 
irão acontecer”, conta. Uma prévia do curta 
foi apresentada durante o evento.
Para a Diretoria da ADUFPel-SSind, estimular 
projetos dessa natureza vem ao encontro 
do entendimento de que precisamos 
mostrar que há várias formas de cultura e 
muitos artistas fora da grande mídia que 
precisam ser valorizados. A arte nos ajuda a 
refletir sobre o cotidiano e é um importante 
instrumento de transformação social.



CONTRACAPA

Servidores intensificam luta contra PLP 257/2016

O Fórum das Entidades Nacionais 
dos Servidores Públicos Federais 
(Fonasefe), dando continuidade à luta 

contra o Projeto de Lei Complementar (PLP) 
257/2016, prepara uma Semana de Lutas e 
Atividades contra o PLP, de 9 a 13 de maio, 
em Brasília (DF). A Semana dará continuidade 
a ações ocorridas no mês de abril que visam 
a derrubada do projeto. 
No dia 14, o Fonasefe (do qual o ANDES-SN 
faz parte), realizou protesto em frente ao 
Ministério da Fazenda, contra o projeto. No dia 
15, houve reunião do Setor das Instituições 
Federais de Ensino Superior (IFES). O diretor 
da ADUFPel-SSind, Henrique Mendonça, 
esteve presente na manifestação e na 
reunião, avaliou as ações como importantes 
“para manifestar a disposição de luta dos 
trabalhadores contra a política de ajuste 
fiscal do governo e contra os flagrantes 
ataques aos direitos dos trabalhadores, em 

obediência aos ditames dos credores da 
dívida pública”.
Está em andamento também uma campanha 
do ANDES-SN nas redes sociais. A campanha  
alerta para as consequências que a 
aprovação do projeto trará à carreira docente.  

PLP 257/2016
O PLP 257, de autoria do Executivo, traz uma 
série de medidas que, sob o pretexto de 
limitar os gastos no funcionalismo público, 
sacrificam ainda mais a classe trabalhadora.  
Fazem parte das propostas do projeto a 
restrição à ampliação de quadro de pessoal 
e a reajustes em salários de servidores 
públicos, limitação do aumento do salário 
mínimo à reposição inflacionária, elevação de 
alíquota previdenciária e plano de demissão 
voluntária de servidores. 
AInda, caso aprovado, o governo pode 
vedar qualquer tipo de aumento real ou 

nominal aos servidores públicos, bem 
como pode implementar programas de 
desligamento voluntário de servidores, 
cortes em benefícios (como progressões e 
gratificações).
Outro ponto do PLP 257 é um plano de 
“socorro” aos estados e ao Distrito Federal. 
Neste ponto, há a previsão de venda 
do patrimônio público dos estados para 
abatimento da dívida que tenham com a 
União, sendo que os bens seriam entregues 
ao mercado. Ainda, a privatização da 
previdência social seria intensificada, pois 
há a previsão da ampliação do regime de 
previdência complementar.

Tramitação
O PLP 257 foi enviado à Câmara de Deputados 
no dia 22 de março e tramita em regime de 
urgência, devendo ser votado até o dia 6 de 
maio e enviado ao Senado. 
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O II Encontro Nacional de Educação (ENE) 
acontece entre os dias 16 e 18 de junho, 
em Brasília (DF), com o tema “por um projeto 
classista e democrático de educação”. 
As incrições estão abertas e podem ser 
realizadas no site do evento (ene2016.org.
br). 

Etapas preparatórias
Precedem o ENE etapas municipais e 
estaduais de preparação. Em Pelotas, a etapa 
preparatória aconteceu no dia 8 de abril, com 
a participação de 120 pessoas. A ADUFPel-
SSind foi uma das organizadoras da etapa, 
juntamente ao ANDES-SN, Sinasefe IFSul, 
SIMP, União da Juventude Comunista (UJC), 
Movimento RUA - Juventude Anticapitalista e 
Alicerce Juventude.

As deliberações, resultantes das discussões 
em grupo, foram encaminhadas e discutidas 
na etapa estadual, que aconteceu entre os 
dias 21 e 23 em Porto Alegre. Participaram 
mais de 450 professores, técnicos e 
estudantes da educação básica, técnica e 
tecnológica e do ensino superior. Durante os 
três dias, foram realizadas mesas temáticas 
sobre “Situação Política, educação e lutas 
sociais”, “Rumos da educação na pátria 
educadora” e  “Perspectivas das lutas da 
educação e o ENE”. 
Os eixos a serem debatidos no II ENE são: 
financiamento; gestão; avaliação; gênero, 
sexualidade, orientação sexual e questões 
étnico-raciais; acesso e permanência; 
trabalho e formação dos trabalhadores e das 
trabalhadoras da educação. 

II Encontro Nacional de Educação acontece em junho


