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A Comissão Nacional de Mobilização do ANDES-SN, 
em agosto, foi até o Congresso Nacional pressionar 
parlamentares pela rejeição do PLP 257. Página 6

Encontro da Regional RS Luta contra o PLP 257

O Dia Nacional de Mobilização em Defesa dos Empregos e Contra a Retirada de Direitos aconteceu em 16 
agosto. Em Pelotas, houve ato público e marcha, denunciando os ataques aos direitos sociais.  Página 5

Luta pela garantia de direitos

Durante o XV Encontro da Secretaria Regional RS do 
ANDES-SN, docentes discutiram o Marco Legal da Ciência e 
Tecnologia, PLP 257 e PEC 241. Página 4
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EXPEDIENTE

EDITORIAL

AGENDA

9 e 10/9

12 a 14/9
15/9

16 e 17/9
24 e 25/9

Reunião do Grupo de Trabalho em Política Educacional (GTPE), em 
Brasília (DF)
Jornada de Lutas dos Servidores Públicos Federais, em Brasília (DF)
Dia Nacional de Lutas dos estados
Reunião do Setor das IFES do ANDES-SN, em Brasília (DF)
Reunião do Grupo de Trabalho de Politica de Classe para as Questões 
Étnico-raciais, de Gênero e Diversidade Sexual (GTPCEGDS), em 
Salvador (BA)

ADUFPel Seção Sindical do ANDES-SN

“Na volta do barco é que sente o quanto deixou 
de cumprir”. Em 1968 surgia a música “Roda 
Viva”, que abordava as tantas coisas que na 
época eram reduzidas à população. Naqueles dias, 
os ritos democráticos haviam sido claramente 
interrompidos e se ensaiava a implantação de um 
estado neoliberal na América Latina, tendo seu 
máximo expoente no Chile, a partir de 1973.
Se hoje em dia se discute se temos ou não 
uma nova interrupção do estado democrático, 
fato saliente são os ataques aos direitos dos 
trabalhadores e à oferta de serviços públicos, os 
quais se aceleraram nos últimos meses. Pelo lado 
dos serviços públicos as ameaças mais gritantes 
vêm: a) do PLP 257, balão de ensaio da estagnação 
da condição dos servidores públicos em todas as 
esferas e; b) da PEC 241, que prevê congelamento 
dos investimentos em educação e saúde (já 
restringidos nos últimos anos) através de reajustes 
limitados ao IPCA do ano anterior. Simultaneamente, 
insiste-se em desvincular progressivamente as 
receitas da união para estes serviços e, por 
óbvio, pede-se uma reforma constitucional que 
desobrigue o estado de qualquer coisa outra que 
o pagamento dos juros da dívida.
Não por mera coincidência, em agosto dois grandes 
veículos de comunicação publicaram editoriais e 
artigos desqualificando a universidade pública, 
com dados diferentes das estatísticas oficiais e, 
pasme-se, considerando os professores, em geral, 
gente muito bem paga que reclama de barriga 
cheia.
E, nos remetendo mais intensamente à barbárie 
que se viveu naqueles dias, surgem idéias como o 
projeto “escola sem partido”.
É hora novamente de se remar contra a corrente, 
e o quanto se vai cumprir pertence a todos. 
Apenas a união dos que estão sendo lesados 
pode interromper esta série de desconstruções 
dos direitos sociais, da liberdade e dos 
serviços públicos em benefício de uma minoria 
extremamente pequena e super-privilegiada com 
isenções, estrutura tributária regressiva e com 
o obscuro sistema da dívida. Nesse sentido, o 
ANDES-SN articula a luta em parceria com várias 
centrais sindicais e a ADUFPel Seção Sindical 
participou da organização de manifestações 
contra essas iniciativas danosas, ativou o comitê 
de mobilização local e se articula com a sociedade 
em defesa da mesma.
Como réstia de esperança, o mesmo Chile, a 
despeito das maldades que se lhe impuseram, 
recentemente aprovou a volta progressiva do 
ensino superior gratuito. Há braços, usemo-los. 

Roda Viva
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Projeto para construção 
da nova sede está em andamento

A nova sede da ADUFPel-SSind está 
cada vez mais próxima de tornar-
se realidade. Duas etapas já foram 

concluídas: levantamento planialtimétrico 
e sondagem. Em andamento está o 
Estudo Preliminar, no qual serão feitas as 
adequações necessárias para a execução 
do projeto. 
O levantamento planialtimétrico é um 
documento que descreve o terreno com 
exatidão (angulação e medidas) e subsidiará 
o escritório que irá desenvolver o projeto 
arquitetônico. A sondagem detecta tipo e 
resistência do solo e profundidade de cada 
camada. Os dados servirão de base para 
propor as fundações. Para as adequações 
necessárias, está em processo o Estudo 

JURÍDICO

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
241/16, está tramitando na Câmara dos 
Deputados desde 15 de junho. Ela objetiva 
alterar a Constituição Federal, instituindo 
para todos os Poderes da União, os órgãos 
federais com autonomia administrativa e 
financeira, integrantes dos Orçamento Fiscal 
e da Seguridade Social, o denominado Novo 
Regime Fiscal, que vigorará por 20 exercícios 
financeiros, ou seja, por 20 anos.
A PEC assinada pelo presidente, à época 
interino, Michel Temer, visa de um lado 
satisfazer os credores da dívida pública e 
de outro se reveste de inegável ataque aos 
direitos sociais consagrados na Constituição 
Federal, como salários, saúde, seguridade 

social, segurança e educação.
Isto porque, por 20 anos, a PEC vai congelar 
todo o custo com saúde (medicamentos 
e tratamentos), educação, transporte 
público, moradia, segurança, saneamento, 
portos, aeroportos, estradas, pesquisas 
científicas e tudo que seja serviço ou 
investimento público, o que importa também 
em repercussões negativas diretas nos 
vencimentos dos servidores e em suas 
carreiras.
Mesmo antes da aprovação da PEC, o ministro 
da Fazenda, Henrique Meirelles, já anunciou, 
no dia 19 de agosto, a aprovação, pelo 
governo, da proposta de Lei Orçamentária 
Anual, limitando os gastos públicos para 

2017 ao que já foi gasto em 2016, acrescido 
da inflação. Idêntico mecanismo instituído 
pela PEC 241. Esta medida desvincula os 
investimentos em saúde e educação ao 
crescimento da receita corrente líquida, 
limitando ao investimento do exercício 
antecedente, apenas acrescido da inflação.
Um estudo técnico realizado pelo Senado 
sobre a PEC 241, disponível no site da Câmara, 
avalia que as perdas geradas a partir de sua 
instituição comprometeriam todas as metas 
do Plano Nacional de Educação (PNE), como 
também haveria sucateamento do SUS, com 
queda vertiginosa dos investimentos per 
capta ao longo destes 20 anos.  

Assessoria Jurídica ADUFPel-SSind

PEC 241/16 – um ataque aos direitos sociais

Preliminar. A empresa responsável é a 
Desterro, vencedora do Concurso Público 
Nacional de Estudo Preliminar de Arquitetura. 
O Concurso foi realizado em 2015, quando 
avaliou-se a necessidade de um espaço mais 
amplo que contemplasse as necessidades 
dos sindicalizados e pudesse integrar melhor 
a seção sindical à comunidade. Houve seis 
projetos inscritos.  Vitor Sadowski, Arthur 
Lins e Felipe Finger, da Desterro, foram os 
arquitetos vencedores. 
A empresa também é encarregada do 
anteprojeto, projeto executivo arquitetônico 
e complementar (estrutural, hidrossanitário 
e elétrico), orçamento e cronograma físico-
financeiro, que são imprescindíveis para a 
próxima etapa: a construção. O contrato com 
a empresa foi assinado no dia 24 de agosto, 
avançando na concretização da sede. 
 “Qualquer instituição tem uma expectativa 
da sua sede. Nós 
temos aqui uma sede, 
mas que, segundo a 
minha percepção, não 
atende plenamente 
às necessidades. 
Essa associação, hoje 
sindicato, cresceu muito 
e está se aprontando 
para se qualificar e 
atender suas demandas. 
E a gente vê na atual 
administração do 
sindicato um empenho 
total para que preencha 
as necessidades dos 
associados”, avalia 
Wilson Marcelino Miranda, 
professor aposentado do 
curso de Arquitetura e 

Urbanismo da UFPel, e integrante da comissão 
técnica para elaboração da nova sede. 

Prédio sustentável
Os também membros da comissão, Ana 
Lúcia Oliveira, professora de Arquitetura e 
Urbanismo e diretora da ADUFPel-SSind, 
e o arquiteto Fábio Caetano, enfatizam 
que o projeto atenderá a práticas de 
sustentabilidade. “O mais importante é a nova 
sede ser adequada para os usos atuais, mas 
ao mesmo tempo ela vai ter uma linguagem 
contemporânea e ser um projeto preocupado 
com a questão da sustentabilidade”, afirma 
Caetano. O projeto prevê o reaproveitamento 
da água da chuva através de uma cisterna, 
um bicicletário e a instalação de placas 
solares para captação de energia.  
A nova sede da ADUFPel-SSind será na Rua 
Quinze de Novembro, nº 110. 
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O Laboratório de Ciências Musicais da 
UFPel, deslocado para a Agência da Lagoa 
Mirim (ALM) em janeiro devido a problemas 
de estrutura  no Conservatório de Música, 
permanece sem condições adequadas de 
funcionamento. No Conservatório, as falhas 
estruturais são antigas e uma das mais 
graves diz respeito ao telhado, que ocasionou 
a interdição de salas, incluindo a sala 6, 
onde o Laboratório funcionava. Na ALM, 
infiltrações e goteiras ameaçam 
o arquivo histórico do Centro de 
Documentação Musical, que 
agora está alocado no espaço.
Conforme aponta o professor 
Luis Guilherme Goldberg, a 
mudança para a Agência foi 
realizada às pressas, após 
o telhado do Conservatório 
começar a ruir. “O problema 
é que lá, há dez anos, se 
sabe que o prédio está com 
problemas estruturais e a 
reitoria não tomou nenhuma 
providência”, comenta. A 
situação do curso de Ciências 

Musicais, que foi criado em 2009, a partir 
da adesão da UFPel ao Programa de Apoio 
a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (Reuni), expõe um 
problema de limitação de condições físicas 
e falta de manutenção nas edificações já 
existentes.  Os cortes no orçamento para 
instituições de ensino superior, realizados 
desde 2014, agravam as dificuldades. 
No prédio da ALM, baldes são colocados 

onde as goteiras pingam. As infiltrações 
trazem umidade às duas salas do curso e 
também há fiação elétrica exposta, o que 
preocupa o professor pela possibilidade de 
curto-circuito. Os documentos do Centro 
e os equipamentos do Laboratório, que 
precisariam de alocação em um espaço com 
controle de umidade e temperatura, estão 
expostos a essas condições. 
O Curso de Ciências Musicais possui 

disciplinas compartilhadas 
com outros cursos, tendo 
aulas também no Centro de 
Artes (CA), unidade da qual 
faz parte, mas nos prédios do 
CA também não há local para 
abrigar o acervo e o laboratório 
de musicologia. 
Para o professor Goldberg, 
o ideal seria a reforma do 
Conservatório de Música, não 
só para resolver o problema do 
Curso, mas para a manutenção 
de um patrimônio da cidade 
(mais sobre o Conservatório na 
página 7).

Curso de Ciências Musicais enfrenta problemas de infraestrutura
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GERAL

Durante os dias 19 e 20 de agosto, na 
Câmara do Comércio de Rio Grande, 
foi realizado o XV Encontro da Regional  

Rio Grande do Sul do ANDES-SN, com a 
temática “ANDES-SN contra a retirada de 
direitos dos trabalhadores e em defesa dos 
serviços públicos”. A realização do Encontro 
foi da Secretaria Regional RS do Sindicato 
Nacional, com o apoio da Associação dos 
Professores da Universidade Federal do Rio 
Grande (Aprofurg). Diretores da Regional, 
das seções sindicais e representantes da 
base docente debateram, nos dois dias, os 

recentes ataques do governo federal aos 
trabalhadores.
O Marco Legal de Ciência e Tecnologia, 
instituído sob a Lei 13.243, que entrou 
em vigor em 11 de janeiro deste ano, foi 
discutido na primeira mesa, realizada logo 
após a abertura do evento. O assunto foi 
conduzido pelo professor Epitácio Macário 
Moura, da Universidade Estadual do Ceará e 
3º Tesoureiro do ANDES-SN. Moura relembrou 
que a Lei atual inclui Ciência e Tecnologia no 
mesmo patamar da Inovação, estabelecendo 
parcerias público-privadas nas quais o 

professor pesquisador estará sujeito ao 
mercado, sem domínio sobre a condução e 
aplicação do conhecimento gerado em seus 
centros de pesquisa. 
O segundo dia teve início com a mesa sobre 
bases e consequências do Projeto de Lei 
Complementar (PLP) 257/2016 e da Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 241/2016, 
ambos de autoria do governo executivo. O 
palestrante foi diretor da ADUFPel-SSind e 
2º Secretário do ANDES-SN, Giovanni Frizzo, 
que centrou-se na intenção governamental 
em prover a sustentabilidade da dívida 
pública, retirando da Constituição vigente o 
compromisso de investir nas áreas sociais, 
rompendo com o pacto federativo e levando 
para o campo das ideias a discussão da 
validade da função do serviço público. 
A diretora da ADUFPel-SSind, Ana Lúcia de 
Oliveira, avalia o Encontro como esclarecedor 
e produtivo. “Os debates foram bastante 
intensos e muitos relembraram a resistência 
do ANDES-SN frente às questões do 
domínio do conhecimento e da autonomia da 
universidade”.
O Encontro terminou na tarde do domingo 
(20), quando representantes das cinco 
seções sindicais presentes (ADUFPel-
SSind, Sedufsm, Aprofurg, Sesunipampa 
e Seção Sindical do ANDES-SN na UFRGS) 
analisaram a possibilidade de elaboração 
de ações conjuntas e o acompanhamento 
das atividades  organizadas pela Secretaria 
Regional. 

Secretaria Regional RS do 
ANDES-SN realiza XV Encontro 



Trabalhadores unidos
contra retirada de direitos

Em 16 de agosto, aconteceu o Dia 
Nacional de Mobilização em Defesa 
dos Empregos e Contra a Retirada de 

Direitos, convocado pelas centrais sindicais, 
entre elas a CSP-Conlutas, à qual o ANDES-
SN é filiado. A data teve como objetivo 
articular a classe trabalhadora na luta contra 
medidas que atacam os serviços públicos e 
os direitos trabalhistas. Houve paralisações e 
atos por todo o país. Em Pelotas, a ADUFPel-
SSind foi uma das entidades que organizou 
a programação do dia. Docentes da UFPel, 
que aprovaram paralisação para a data 
na Assembleia Geral realizada no dia 11, 
integraram as atividades.

Mobilização
Estudantes, movimentos sociais e sindicais 
deram início à programação do Dia Nacional 
de Mobilização em Defesa dos Empregos 
e Contra a Retirada de Direitos pela 
manhã, concentrando-se no calçadão da 
Andrade Neves, na Esquina Democrática. 
Representantes das entidades realizaram 
falas, denunciando os projetos de ajuste 
fiscal, como o Projeto de Lei Complementar  
(PLP) 257/2016 e a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 241/2016. Essas 
propostas enxugam o orçamento destinado 
a áreas essenciais para a população, como 
educação e saúde, atacam os direitos dos 
servidores públicos e dos trabalhadores 
em geral, instituindo, por exemplo, o 
congelamento dos salários em ambas as 
esferas. A ameaça à previdência social, 
que dificulta ainda mais a aposentadoria do 
trabalhor, e o desmantelamento do sistema 

público de saúde também foram lembrados 
como ofensivas que suscitam moblização.
“Precisamos nos manter unidos e alerta 
para conseguir barrar todo esse rol de 
medidas que visam acabar com os direitos 
dos trabalhadores. Não vamos permitir 
isso”, afirmou Celeste Pereira, presidente da 
ADUFPel-SSind, lembrando que o momento 
exige a atenção de todos e que só com 
muita luta será possível derrubar a avalanche 

de medidas que intentam o fim dos serviços 
públicos. 
A desestruturação da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), que está sob o 
horizonte do governo de Michel Temer e cujas 
consequências atingem toda população, foi 
pontuada por Maria Tereza Fujii, coordenadora 
da ASUFPel. Fujii também alertou para a 
intenção de Temer em cortar cerca da metade 
do orçamento das universidades federais 

para 2017, advertindo que as instituições 
de ensino não terão como funcionar caso 
mais esse corte se efetive. 

Marcha
Durante a tarde, prosseguindo as atividades, 
mais de 150 pessoas encontraram-se em 
frente ao Theatro Sete de Abril, de onde 
partiram para uma marcha. A caminhada 
percorreu ruas centrais da cidade de 
Pelotas. Durante o trajeto, representantes 
das entidades e dos movimentos 
organizadores distribuíram o manifesto 
construído em  conjunto. No documento, 
pontuam a intensificação dos retrocessos à 
população com o governo de Michel Temer, 
que possui um projeto de privatização e 
abandono dos serviços públicos. Frente às 
ameaças, chamam todas e todos à ação: 
“conclamamos a população para incorporar-
se nestas lutas para barrar tais retrocessos 
em nosso país”. 

No Dia Nacional de Mobilização em Defesa dos Empregos e Contra a Retirada de Direitos, ocorrido em agosto, estudantes 
movimentos sindicais e sociais articularam a programação da data em Pelotas, que incluiu marcha pela cidade e panfletagem.
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Docentes mobilizados contra o PLP 257/2016

Com o objetivo de pressionar 
parlamentares pela rejeição do Projeto 
de Lei Complementar (PLP) 257/2016, 

a diretoria do ANDES-SN, junto à Comissão 
Nacional de Mobilização e representantes 
das seções sindicais, realizou diversas 
ações em Brasília em agosto. O PLP 257 
tramita em regime de urgência e entrou na 
pauta da Câmara dos Deputados no dia 8 de 
agosto.   Na data, docentes foram à Casa, 
mobilizados para barrar o avanço desse 
projeto, que prevê graves consequências ao 
funcionalismo público.
Os professores realizaram visitas aos 
gabinetes dos deputados e dos líderes de 
bancadas, pressionando-os a votar contra o 
PLP 257. Esse projeto de ajuste fiscal trata 
da renegociação da dívida dos estados com 
a União e, em troca, impõe ataques à classe 
trabalhadora, como o congelamento salários 
e plano de demissão voluntária para os 
servidores. A carta construída pelo Fórum das 
Entidades Nacionais dos Servidores Públicos 

Federais (Fonasefe), do qual o ANDES-SN 
faz parte, foi distribuída aos parlamentares. 
No documento, as entidades que compõem 
o Fórum posicionam-se contrárias ao PLP 
257 e explicam as consequências que a 
aprovação do projeto trará, como a redução 
dos serviços públicos de qualidade.
Na noite do dia 8, o relator do PLP 257, 
deputado Espiridião Amim (PP/SC), 
apresentou um texto substitutivo, o qual 
foi aprovado no dia seguinte pelo plenário 
da Câmara dos Deputados, por 282 votos 
a 140. As alterações na proposta, por 
pressão dos trabalhadores do funcionalismo 
público, retiraram alguns pontos do texto, 
como o aumento da alíquota previdenciária 
e a exigência de que os estados não 
concedessem reajuste aos servidores por 
dois anos. Entretanto, permanece a exigência 
de que as despesas dos estados e do 
Distrito Federal não cresçam mais que o que 
foi despendido no ano anterior, acrescido da 
inflação do ano medida pelo Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
A tramitação do PLP 257 na Câmara foi 
concluída no dia 30. Agora, a matéria vai ao 
Senado Federal.

União
Junto aos professores, diversas categorias 
de servidores públicos foram ao Congresso 
Nacional em defesa dos direitos trabalhistas 
e dos serviços públicos. No dia 10, em 
reunião ampliada do Fonasefe, articularam 
os próximos passos da mobilização. Além do 
PLP 257, os servidores mobilizam-se contra 
a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
241/2016, que congela os gastos públicos em 
áreas sociais, como saúde e educação, por 
20 anos, desvinculando a receita destinada 
a essas áreas da arrecadação e atrelando-
as à variação da inflação. A admissibilidade 
da PEC 241 foi aprovada pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara 
dos Deputados também no dia 9 de agosto. 
A votação está prevista para outubro. 
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Dia Nacional em Defesa da Educação Pública e Gratuita
O Dia do Estudante (11 de agosto) não foi 
apenas marcado por comemorações. Foi 
um dia de luta contra o Programa Escola 
Sem Partido, o assédio ideológico, o corte 
de verbas na educação, a privatização 
do ensino, o ajuste fiscal e as reformas 
antipopulares. A realização do Dia Nacional 
em Defesa da Educação Pública e Gratuita 
seguiu o encaminhamento do II Encontro 
Nacional de Educação (ENE), ocorrido em 
junho deste ano. 
Pela continuidade da autonomia e liberdade 
de expressão e em prol de uma educação 
crítica, o II ENE manifestou a necessidade 
da construção de uma luta unificada contra 
o projeto, que segundo o diretor da ADUFPel-
SSind, Giovanni Frizzo, “expressa, de fundo, 

as ideias de que a educação somente 
pode servir à reprodução da lógica de 
mercado na educação e o conservadorismo 
na escola, criando barreiras para o pleno 
desenvolvimento da formação humana e do 
caráter de criticidade transformadora, tão 
necessários para a melhoria da educação e 
da sociedade”. 
O Programa Escola Sem Partido trata-se 
de um apanhado de Projetos de Lei que 
ameaçam a liberdade de ensino – Projeto 
de Lei do Senado (PLS) 193/2016 e 
Projeto de Lei (PL) 867/2015 (apensado 
ao PL 7180/2014), estabelecem princípios 
“antidoutrinatórios”, coibindo a reflexão, a 
pluralidade de ideias e os debates em sala 
de aula que possam conflitar com os valores 

morais e religiosos dos estudantes e seus 
pais ou responsáveis. 

Ações da Frente Escola Sem Mordaça
Em agosto, representantes da Frente 
Nacional Escola Sem Mordaça, da qual o 
ANDES-SN faz parte, protocolaram uma 
carta no Ministério da Educação e outras 
três no Congresso Nacional. As cartas 
exigem a realização de uma audiência 
pública para discutir os PLs do Escola Sem 
Partido. Umas delas foi entregue ao relator 
do PLS 193/2016, Cristovam Buarque, e as 
outras duas aos presidentes da Câmara e do 
Senado. A Frente também foi ao Congresso 
conversar com parlamentares, expressando 
o repúdio ao Programa Escola Sem Partido. 
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Conservatório: a longa espera por reforma 

Pelotas possui um patrimônio histórico 
valioso que preserva viva a herança 
cultural do município. Durante o mês de 

agosto, foi realizada uma série de atividades 
culturais em referência ao Dia do Patrimônio, 
celebrado no dia 17. Nos prédios históricos 
foram fixadas bandeirolas coloridas 
identificando os espaços públicos e tipos de 
tombamento. No Conservatório de Música,  
localizado na Rua Félix da Cunha, esquina 
Sete de Setembro, uma bandeira azul o 
caracterizava como parte do patrimônio 
municipal. Porém, ao lado, uma faixa colocada 
pela Associação Amigos do Conservatório 
alertava para o descaso com o local. 
O prédio enfrenta problemas estruturais 

graves. Sem uma reforma efetiva e com 
falta de manutenção, o auditório e salas de 
aula encontram-se interditados. Existe uma 
infiltração não é solucionada há mais de dez 
anos. O auditório, considerado referência pela 
qualidade acústica, está fechado há quatro 
anos por conta do risco de desabamento do 
piso. Algumas salas não podem ser utilizadas, 
pois aguardam uma reforma do teto, que 
desmoronou. O secretário de Cultura, Giorgio 
Ronna concorda que o prédio necessita de 
restauro, devido à ausência de manutenção, 
e afirma que “os municípios não possuem 
recursos para a manutenção de seus 
prédios e dependem de programas como o 
Monumenta e o PAC Cidades Históricas para 

que sejam restaurados”. 
O prédio do Conservatório de Música, onde 
também funciona o Serviço Autônomo de 
Abastecimento de Água de Pelotas (Sanep), 
no primeiro piso, pertence à Prefeitura de 
Pelotas. Entretanto, a UFPel possui cessão 
de uso do segundo andar desde a década 
de 1980 e vincula-se ao prédio desde 1969, 
data em que foi fundada e o Conservatório 
tornou-se unidade agregada. Aulas na área 
da música são ministradas no local, mas com 
a queda de parte do teto e com os problemas 
do piso, somados à infiltração, o uso do 
espaço foi limitado, deixando cursos como o 
de Ciências Musicais em uma situação difícil. 
Os problemas no prédio colocaram em 
questão a responsabilidade por sua 
manutenção. Atualmente, fica a cargo do 
Executivo Municipal. Uma negociação entre 
a prefeitura e UFPel para a permuta do 
prédio está em andamento, transferindo 
o imóvel para a Universidade, mas não há 
garantia de que ocorra. A prefeitura, segundo 
o secretário, concorda com a permuta, 
“desde que seja oferecida uma edificação 
que comporte a estrutura administrativa do 
SANEP. A autarquia, que atende mais de 200 
cidadãos por dia, necessita estar localizada 
em uma região central e de fácil acesso para 
para a população”. 
Foram feitas tentativas de contato com 
a Universidade nos meses de julho e 
agosto, mas não obtivemos respostas 
em relação à questão do Conservatório. 
Uma entrevista foi agendada com os pró-
reitores de Infraestrutura e Planejamento e 
Desenvolvimento, que a desmarcaram no 
dia previsto. Enquanto isso, a Associação 
Amigos do Conservatório de Música 
arrecadou material para a reforma das salas 
do Conservatório e aguarda a mão de obra 
para execução dos reparos.

Dica de filme: She’s Beautiful When She’s Angry

O documentário She’s Beautiful When She’s Angry (Ela é bonita quando 
está brava), dirigido por Mary Dore, apresenta em 1h30 o movimento 
feminista da década de 60, nos Estados Unidos. A força e a coragem de 
mulheres que marcaram a história por lutarem em defesa da igualdade 
de gênero e de direitos civis são apresentadas em fotos, vídeos e 
depoimentos de ativistas que são responsáveis por muitas conquistas. 
O modelo de sociedade que imperava, e que ainda deixa seus resquícios, 
era patriarcal e machista, cabendo às mulheres apenas a submissão. 
Sem autonomia sobre o próprio corpo, vivendo em condições desiguais 
de trabalho, recebendo baixos salários e sendo tratadas como objetos, 
as mulheres não viam outra saída senão dar voz às suas insatisfações. 
Relatos de ativistas como Virginia Whitehill, defensora da legalização 
do aborto nos EUA, de Kate Millett, escritora do livro “Política Sexual”, 
e de outras tantas mulheres, nos levam a refletir sobre uma realidade 
que se faz ainda tão presente, numa sociedade retrógrada, machista e 
opressora. A luta por direitos, pela permanência dos já conquistados, pelo 
controle do próprio corpo e contra toda forma de discriminação segue e 
se fortalece cada vez mais. Trata-se não apenas de uma luta feminista, 
mas de todas/os que defendem os direitos socais.
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A cada encaixe, um direito a menos

A  rasga a Constituição de 1988 e desobriga o governo a custear os serviços 
públicos

PEC 241/2016   O 
 atenta

contra o direito social à 

          saúde e à educação

                   gratuita e de

                       q
ualidade

PLP 257/2016

A 
 quebra 

   o princípio da 

      gratuidade 

       do serviço 

          público

PEC 395/2014 O PLP  atenta 
contra salários, carreira, 

impede novas contratações 
e aumenta a alíquota
previdenciária como 

   garantia ao setor rentista

257/2016

O 
 

põe a mordaça 
na educação, 
impedindo a reflexão crítica na escola

PLS 193/2016
        O  pactua com

governos estaduais demissões,

       corte de salários e de 

        aposentadorias no

       serviço público

PLP 257/2016
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