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As manfestações pela derrubada do presidente ilegítimo, 
Michel Temer, ampliam-se pelo país. Em Pelotas, atos vêm 
ganhando adesão da população. Página 6

Defesa do ensino público Protestos “Fora Temer!”

Os docentes da UFPel, paralisados nos dias 22 e 29 de setembro, intensificam articulação pela manutenção 
de direitos. Junto a diversas categorias de trabalhadores, apontam para a greve geral. Página 5

Paralisações marcam setembro

O Fórum Gaúcho em Defesa da Escola Pública, Classista 
e Democrática congrega entindades e coletivos ligados à 
educação e foi criado no fim do mês. Página 3
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15/10

Reunião da Secretaria Executiva Nacional da CSP-Conlutas, em 
São Paulo (SP)
Reunião do GTPAUA, em Brasília (DF)
Reunião dos docentes do Setor da IFES, em Brasília (DF)
Reunião dos docentes do Setor das IEES/IMES, em Brasília (DF)
4º Seminário de Imprensa Sindical, em Curitiba (PR)
Confraternização do Dia do Professor, em Pelotas (RS)

ADUFPel Seção Sindical do ANDES-SN

Para quem imaginou poder alegrar-se com 
o desabrochar das flores, os muitos tons 
de verde e pássaros cantando, eis que 
as notícias não são as melhores. Uma 
avalanche de medidas que aviltam os que 
produzem as riquezas deste país vem 
atingindo, em cheio, a classe trabalhadora. 
A contra-reforma da Consolidação das 
Leis Trabalhistas (CLT), a contra-reforma da 
Previdência, o Projeto de Lei Complementar 
(PLP) 257 (hoje PLC 54/2016), a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 241/2016, 
entre outras, configuram o desvio do fundo 
público para dar segurança ao setor rentista 
e à transferência unilateral do poder aos 
patrões nas relações de trabalho, conforme 
proposto por um governo ilegítimo que, há 
anos, tenta eleger-se e não tem sucesso. 
Agora, no afogadilho de uma gestão forjada 
na penumbra dos porões, tenta derrubar 
conquistas históricas dos trabalhadores, 
rasgando a Constituição Brasileira e 
entregando todo o patrimônio público aos 
interesses privados. E como isso atinge 
a cada um de nós? A ampliação das 
jornadas de trabalho, as novas regras de 
aposentadoria, as regras para acesso 
ao ensino público e as condições de 
permanência, o Projeto Escola Sem Partido 
e a proposta de reforma do ensino médio, 
são algumas das medidas que ameaçam 
a formação crítica e a autonomia didática. 
Além disso, os resultados das eleições para 
prefeitos e vereadores pelo país apontam 
para um retrocesso institucional de perfil 
conservador, sinalizando a perspectiva de 
ascenso do preconceito, das privatizações, 
das terceirizações, da perseguição política 
e policial sobre aqueles que se organizam e 
lutam, e o dinheiro fruto do trabalho da classe 
trabalhadora sendo entregue nas mãos dos 
banqueiros. É o mais do mesmo mascarado 
de novidade. 
Por isso, a mobilização é fundamental. A 
rua nos chama! Acreditar que, no governo, 
os representantes da oligarquia vão propor 
ações que melhorem as vidas dos menos 
favorecidos e dos trabalhadores é como a 
rã, que dá carona ao escorpião, torcendo 
para que ele mude a própria natureza.

Setembro de lutas!
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Setores ligados à educação criam o Fórum Gaúcho em 
Defesa da Escola Pública, Classista e Democrática

As entidades e coletivos que articularam 
o Encontro Nacional de Educação 
(ENE) em nível estadual seguem se 

encontrando. No dia 24, em Porto Alegre, 
houve uma reunião, da qual a presidente da 
ADUFPel-SSind, Celeste Pereira, participou. O 
objetivo foi o de fortalecer as lutas ligadas 
à educação e promover formações. As 
organizações compuseram o Fórum Gaúcho 
em Defesa da Escola Pública, Classista e 
Democrática: fortalecendo o ENE, que será 
lançado no dia 4 de novembro. 
O acesso ao ensino público e as condições 

de permanência, o Programa Escola Sem 
Partido e a reforma do ensino médio, proposta 
pelo governo de Michel Temer, são algumas 
das ameaças que as entidades discutiram 
na reunião e contra as quais se articulam. 
Através destes projetos, a formação crítica 
e a autonomia didática estão em jogo, 
e disciplinas ligadas ao desenvolvimento 
da capacidade crítica ficam ameaçadas 
extinção dos currículos dos bancos 
escolares. Por isso, a mobilização, de acordo 
com o Fórum, é fundamental. 
Durante a reunião, as entidades também 

elaboraram carta em defesa das ações 
afirmativas na Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), frente às ameaças 
colocadas ao programa de cotas na 
Universidade pelo Conselho Universitário 
(Consun) da instituição. A alteração, que levou 
estudantes a ocuparem a reitoria da UFRGS, 
limitava o programa ao fazer o estudante 
optar pelo acesso universal ou por cotas. 
Por isso, o Fórum rechaçou as alterações 
propostas e a forma “não-participativa, sem 
a escuta dos diversos segmentos”, aponta o 
documento. 
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Opressões em debate no ANDES-SN

O Grupo de Trabalho de Política de Classe para as Questões 
Étnico-raciais, de Gênero e Diversidade Sexual do ANDES-SN 
reuniu-se nos dias 24 e 25 de setembro, em Salvador (BA). O 
encontro discutiu a Lei da Mordaça, como ficou conhecido o 
Programa Escola Sem Partido, e a intolerância nos espaços 
formativos, racismo, feminismo negro e Comissão da Verdade 
Sobre a Escravidão. Além disso, os docentes abordaram a 
realização de uma nova edição do seminário de mulheres do 
Sindicato Nacional, bem como de seminários sobre diversidade 
sexual e ações afirmativas. Os professores Francisco Vitória e 
Júlio Spanó participaram da reunião pela ADUFPel-SSind.
Conforme deliberação do último Congresso do ANDES-SN, 
realizado em janeiro em Curitiba, a categoria docente aprovou 
intensificar as lutas em defesa do direito das mulheres, 
indígenas, negros e da comunidade LGBT. Em junho, durante 
o 61º Conad, foi lançada cartilha com o tema e a Revista 
Universidade e Sociedade, com o tema “Mulheres em Luta”, 
que podem ser acessada no site do Sindicato Nacional (www.
andes.org.br). 
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O Conselho Universitário (Consun) da UFPel, 
reunido no dia 14 de setembro, referendou 
os nomes dos eleitos pela comunidade 
acadêmica para compor a nova reitoria da 
Universidade.  Para reitor, a votação ratificou 
Pedro Hallal, professor da Escola Superior de 
Educação Física e coordenador do Programa 
de Pós-Graduação em Epidemiologia. Luís 
Amaral, docente e coordenador do Centro de 
Letras e Comunicação, foi o nome indicado 
a vice-reitor, também conforme a consulta. 

Compõem a lista tríplice César Rombaldi, da 
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, e Lúcia 
Peres, da Faculdade de Educação, membros 
da chapa “Uma UFPel Diferente”, que venceu 
as eleições para a reitoria em junho. 
Os nomes foram encaminhados ao Ministério 
da Educação e a nomeação fica a cargo da 
Presidência da República. O novo mandato 
da Administração Superior da UFPel, com 
duração de quatro anos, tem início no dia 12 
de janeiro de 2017. 

Consun homologa lista tríplice para a reitoria
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Desde a implementação do Reuni 
(Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais), em 2007, com 
a promessa de democratizar e expandir 
o ensino público superior e priorizar a 
garantia de permanência, instaurou-
se a intensificação da precarização da 
universidade pública. Muitos dos problemas 
enfrentados nas universidades hoje são 
resultado da expansão do acesso à educação 
sem qualquer garantia de qualidade. A 
limitação no quadro de docentes é uma das 
dificuldades geradas pelo financiamento 
insuficiente às instituições de ensino.
Ao lado do ataque à autonomia universitária, 
o Reuni intensificou a precarização do 
trabalho docente ao ampliar a relação aluno/
professor de 12/1 para 18/1. Por conta da 
falta de verba para o Programa, obras ficaram 
inacabadas e, além disso, novas vagas para 
docentes não são abertas desde 2012. Na 
UFPel, a alternativa para “amenizar” o déficit 
de professores teve início em 2014 com a 
aplicação de uma metodologia para alocação 
de vagas (Matriz de Alocação de Vagas 
Docentes), oriundas de professores que 
deixam a Universidade (por aposentadoria, 
exoneração ou óbito). A Matriz funciona 

com a redistribuição de docentes entres as 
Unidades Acadêmicas, na proporção 2/1. 
A cada dois professores que saem de uma 
UA, uma vaga é aberta na mesma unidade, 
enquanto outra é destinada à matriz para 
ser redistribuída. Caso o afastamento do 
docente seja por exoneração de professor 
que ingressou há menos de dois anos, a 
vaga pode ser ocupada imediatamente pela 
unidade de origem.
Os indicadores que compõem a matriz são 
relacionados a práticas de ensino, pesquisa, 
extensão e administração das UA, compondo 
uma fórmula que é a aplicada anualmente. A 
quantidade de vagas aplicadas pela matriz, 
neste ano, foi de seis, distribuídas entre: 
Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas 
e de Alimentos, Centro de Desenvolvimento 
Tecnológico, Centro de Letras e Comunicação, 
Faculdade de Enfermagem, Faculdade de 
Veterinária e Instituto de Ciências Humanas. 
Outras 15 foram distribuídas através de 
edital de vagas estratégicas, que atende 
aos cursos de forma específica. Essas 
vagas, de acordo com a vice-reitora Denise 
Gigante são destinadas prioritariamente à 
graduação e às disciplinas em que não havia 
professor efetivo para assumir, levando em 
consideração a média de horas de todos os 

docentes de cada curso. Com base nesses 
critérios foram identificadas as unidades 
mais carentes. As vagas estratégicas foram 
solicitadas por 16 cursos, totalizando 53 
pedidos. “Nós estamos atacando o problema 
de dois lados: de um lado identificando 
pela matriz o encargo e do outro vendo as 
necessidades específicas dos cursos com 
as vagas estratégicas”, aponta Gigante. 
 
Cursos sobre com defasagem de 
professores
Cursos menores e/ou recentes são os mais 
prejudicados pela falta de professores e a 
única alternativa para atenuar a defasagem 
é recorrer às vagas estratégicas. Engenharia 
Ambiental e Sanitária, Terapia Ocupacional 
(TO) e Psicologia foram contemplados com 
apenas uma vaga recentemente, o que não 
resolve os problemas enfrentados. Em TO há 
nove professores efetivos e dois substitutos 
para mestrado e doutorado. Também 
há professores voluntários, modalidade 
regulada através da resolução 41/2015 
do Consun. O curso de Psicologia tem nove 
professores efetivos e quatro substitutos; 
no entanto, esse número está longe de ser o 
ideal. Destes efetivos, dois estão afastados 
e através do edital de vagas estratégicas, 
apesar de terem solicitado três, foram 
contemplados com apenas um. O curso de 
Engenharia Ambiental e Sanitária sofre com a 
superlotação das salas de aula, que chegam 
a 70 alunos. Na Engenharia Geológica, o 
número de professores previsto no projeto 
político pedagógico do curso nunca chegou 
a ser cumprido. O compartilhamento de 
disciplinas com a Engenharia de Petróleo faz 
com que salas de aula cheguem a ter 100 
alunos.
A falta de docentes acarreta em sobrecarga 
de trabalho, em disciplinas que não podem ser 
ofertadas, dificulta a realização de pesquisa 
e extensão e a supervisão de estágios. 
Para a diretoria da ADUFPel-SSind, “esta 
situação irá se agravar com as atuais 
medidas governamentais de congelamento 
de recursos financeiros para as Instituições 
Federais de Ensino Superior (IFES), assim 
como a suspensão dos concursos públicos.

Falta de novas vagas acarreta 
em defasagem de docentes

Matriz docente é aplicada pela UFPel como tentativa de equilibrar número de professores entre as Unidades. Foto: CCS/UFPel



Mobilização se intensifica em setembro

Em 22 e 29 de setembro, docentes da 
UFPel aderiam aos Dias Nacionais de 
Luta, Mobilização e Paralisação. Os dias 

foram convocados pelas principais centrais 
sindicais, além de movimentos sociais, 
populares e estudantis. Diversas categorias 
também estiveram paralisadas, sinalizando o 
repúdio aos Projeto de Lei Complementar (PLP) 
257/2016 (hoje PLC 54/2016), à Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 241/2016 e 
demais projetos que impõem o ajuste fiscal 
penalizando a classe trabalhadora. 
A adesão docente foi deliberada na 
continuidade da assembleia geral, realizada 
no dia 22. Na data, diversas categorias 
também paralisaram as atividades, como os 
rodoviários e setores municipais e estaduais 
da educação. Houve protesto pela manhã e, 
na tarde, manifestação pela derrubada do 
governo de Michel Temer, na qual professores 
da UFPel estiveram presentes. 

Mobilização
Nas atividades do dia 29, os docentes 
montaram uma tenda no Campus Anglo, 
com o objetivo de informar a comunidade 
acadêmica sobre as ameaças aos serviços 
públicos, como a educação, aos direitos 
trabalhistas e sociais. Materiais explicativos 
foram distribuídos, objetivando a adesão de 
todas e todos na luta para a manutenção dos 
direitos. Os professores fizeram panfletagem 
na entrada do Campus, alertando para a 
avalanche de medidas antipopulares do 
governo Temer e conclamando para as 
atividades do dia. 

De tarde, também no Campus Anglo, houve 
uma roda de conversa promovida pela 
ADUFPel-SSind, ASUFPel e Sinasefe.  O 
objetivo foi aprofundar o debate sobre a 
atual conjuntura, reforçando a importância 
da participação dos servidores públicos 
na mobilização contra o PLP 257 (agora 
PLC 54/16), a PEC 241, o Programa Escola 
Sem Partido e as reformas previdenciária, 
trabalhista e do ensino médio.
“É fundamental esclarecer aos alunos 
e servidores (técnico-administativos 
e docentes) sobre a gravidade do que 
está sendo imposto pelo governo Temer. 
São medidas arrasadoras para o campo 
da educação e da saúde públicas, mas 
também para todos os segmentos  da 
classe trabalhadora”, aponta Celeste Pereira, 
presidente da ADUFPel-SSind.

Fora Temer!
Já às 17h, os professores uniram-se ao ato 
Fora Temer, com concentração no Largo do 
Mercado Público. Protestos contra o ilegítimo 
presidente vêm acontecendo semanalmente 
em Pelotas e crescem na medida em que 
o governo promove mais ataques contra 
os interesses da classe trabalhadora e da 
juventude (leia mais sobre as manifestações 
“Fora Temer” na página 6).

Greve Geral
A categoria docente deliberou, na assembleia 
geral do dia 22 de setembro, indicativo de 
greve geral, para a segunda semana de 
outubro, sinalizada pelo Fórum das Entidades 
Nacionals dos Servidores Públicos Federais 
(Fonasefe). 
As paralisações em setembro tiveram como 
objetivo a articulação para a greve, unindo 
diversos segmentos da classe trabalhadora 
e da juventude para a resistência contra os 
retrocessos em curso. 
A greve geral congrega trabalhadores de 
diversas esferas que, com pautas unificadas, 
paralisam as atividades e realizam atividades 
de reivindicação. Diferente das greves 
pontuais de cada categoria, a greve geral, na 
maioria das vezes, tem tempo determinado, 
sendo comum ocorrer por um ou dois dias. 
Frente à conjuntura colocada neste ano, as 
centrais sindicais vêm realizando chamados 
para a realização da greve.
A articulação acontece em virtude de um 
contexto onde muitos direitos trabalhistas 
e sociais são ameaçados. O ajuste fiscal, 
imposto de forma a congelar orçamento para 
áreas essenciais, como saúde e educação, 
bem como o ataque à previdência, já 
anunciado pelo governo ilegítimo de 
Michel Temer, são alguns dos pontos que 
reúnem a classe trabalhadora do país para 
a mobilização. Novas assembleias serão 
chamadas na ADUFPel-SSind com o objetivo 
de dar prosseguimento à discussão da greve 
geral. 

Docentes realizaram paralisações, discutiram a adesão à greve geral e integram-se aos atos “Fora Temer”.
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Manifestações contra Temer ampliam-se

O ano de 2016 tumultuou a conjuntura 
política do Brasil. No dia 31 de 
agosto, o Senado Federal aprovava o 

impeachment da presidenta Dilma Rousseff. 
O vice-presidente, Michel Temer, assumia 
então a presidência. Desde que no cargo 
interinamente, quando Dilma foi afastada 
para julgamento, em maio, Temer acelerou 
medidas de ataque aos trabalhadores. Na 
composição de seu governo, já naquele 
mês, um time de homens brancos e de 
elite anunciava para quem seria o mandato: 
àqueles que tradicionalmente ocupam o 
poder e enfrentam as crises penalizando a 
classe trabalhadora. A resposta, nas ruas, 
mostra-se em todo o país, onde o anseio 
articula-se pela derrubada do presidente e na 
batalha contra a perda de direitos.

Fora Temer!
Os protestos no Brasil denunciam a 
ilegitimidade do governo de Temer, 
que chegou ao poder às custas de um 
processo de impeachment sem crime 
de responsabilidade fiscal. A bandeira 
unitária clama o “Fora Temer!“. Embora 
não haja consenso entre os movimentos, 
se pela restituição da presidenta ou se 
pelas eleições gerais, há concordância na 
percepção de que o Brasil, sob o comando de 
Temer, já sofre as consequências. Primeiro, 
pois temos um governo que não foi eleito 
democraticamente. Segundo, porque ações 
conservadoras aceleram-se e o discurso da 
crise é utilizado como pretexto para o arrocho 
e para a avalanche de medidas contra direitos 
sociais, trabalhistas previdenciários.

Em resistência, diversas frentes articulam-
se nas manifestações. Em Pelotas, houve 
protestos em 22 e 29 de setembro, Dias 
Nacionais de Luta, Mobilização e Paralisação, 
convocado pelas principais centrais sindicais 
no país, entre elas a CSP-Conlutas, sindicatos, 
movimentos sociais e estudantis. Nas datas, 
a categoria docente paralisou as atividades 
e integrou a mobilização, que percorreu ruas 
da cidade denunciando o pacote antipopular 
de Michel Temer e chamando a unidade da 
classe trabalhadora e da juventude para o 
enfrentamento.  
Nacionalmente, as manifestações ocorrem 
semana a semana. Milhares de trabalhadores 
e estudantes ocupam as ruas contra a 
retirada de direitos e pela manutenção dos 
serviços públicos. 

Sem acordo, greve dos bancários avança
Os bancários completaram no final de 
setembro mais de 20 dias de greve. A 
decisão por paralisar as atividades deu-
se no dia 6 de setembro em resposta à 
proposta apresentada pela Federação 
Nacional dos Bancos (Fenaban), na última 
rodada de negociação com a categoria no 
dia 29 de agosto.
A categoria reivindica reajuste salarial com 
reposição inflacionária e 5% de aumento 
real; valorização do piso salarial, no valor 
do salário mínimo calculado pelo Dieese 
(R$3.940,24 em junho); e PLR (Programa 
de Participação nos Lucros e Resultados) 
de três salários mais R$ 8.317,90. Cobram 
também o combate às metas abusivas, ao 
assédio moral e sexual, fim da terceirização, 

mais segurança e melhores condições de 
trabalho.
A oferta da patronal não cobre nem mesmo a 
inflação projetada em 9,57% para o período 
de agosto de 2016 e significa uma perda de 
2,8% para os trabalhadores. A proposta é de 
um reajuste salarial de 6,5% e abono de R$ 
3 mil, sem incidência em férias, 13º salário, 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) e Previdência, o que foi rejeitado pela 
categoria. 
Luís Diogo, coordenador do Sindicato dos 
Bancários de Pelotas e Região, avalia a 
proposta apresentada pela Fenaban como 
indecente, já que o lucro dos principais 
bancos somados representa mais do que 
o PIB de 83 países. “A intransigência dos 

banqueiros, o setor que não conhece crise e 
que mais lucra no país, levou os bancários a 
esta greve, que se consolida como a maior 
da história”, ressalta.  

Adesão à greve
Sem chegar a um acordo, a greve se 
fortalece. Até o fechamento desta edição 
do jornal Voz Docente, segundo dados da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro, havia mais de 13 mil 
agências fechadas (56%) em todo o país. 
No Rio Grande do Sul, cerca de 970 agências 
permaneciam fechadas. Em Pelotas, de 
acordo com o Sindicato dos Bancários 
de Pelotas e Região, encontravam-se 
paralisadas 36 unidades na região.  
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“O rap é o porta-voz do povo negro”: 
entrevista com J. Will

Josemar Will é um rapper pelotense que 
vem se destacando na região. Criado 
no bairro Dunas, tem uma trajetória de 

superação que, para ele, só foi possível 
através do rap.  Além de cantor e compositor, 
J. Will, como é mais conhecido, engaja-
se nas lutas políticas, levando a arte aos 
protestos “Fora Temer”, por exemplo (foto). 
Em entrevista ao Voz Docente, contou um 
pouco sobre o papel de constestação do 
rap, e sobre sua caminhada, que já envolve 
a gravação de três CDs e a recente vitória 
da batalha  de rima Colmeia, que ocorreu em 
Blumenau dia 25 de setembro. 

Voz Docente: Quando começaste e qual a 
tua história no rap?
Josemar Will: Eu era um moleque que morava 
no bairro Dunas. Fui criado praticamente só 
pela minha mãe, empregada doméstica. Me 
criei vendo o lado mais obscuro da cidade  
e convivendo com a realidade do crime, das 
drogas. Conheci o rap através do Consciência 
Negra Rap (CNR). Eles faziam apresentações 
perto de onde eu morava e na casa de uma 
prima rolavam uns ensaios e eu assistia.
O primeiro grupo que eu participei foi o Grupo 
Resgate, ganhei premiação em festivais, 
gravei minhas primeiras músicas. Era uma 
época que tinha tudo para a minha ascensão, 
mas eu conheci o crack. Morei nas ruas, saí 
da cidade, fui internado. Eu consegui me 
recuperar e me manter abstinente pelo rap. 
Um dia, morando na rua, pela questão de 
arrumar grana, me veio a ideia de fazer rima. 
Eu rimava e pedia uma moeda e assim fui 
indo e as pessoas me dando conselho. 
Consegui um emprego, fui para Rio Grande 
trabalhar em obra. Quando lancei o CD, saí 
da firma que eu trabalhava, peguei o dinheiro 
da rescisão e investi no lançamento. Dali em 

diante eu comecei a viver do rap. 

VD: De que forma acontece tua 
participação nas manifestações? 
J. W.: Eu tenho um  grande interesse em 
politica, uma vontade de fazer, de mudar. 
A gente só vai mudar a sociedade e ver a 
administração da nossa cidade e do nosso 
país de uma maneira diferente se a gente 
tiver quem nos represente de fato. Eu luto por 
isso e esse foi o meu envolvimento. 
Hoje também eu sou o coordenador do 
Coletivo INRUA, a gente faz palestra e oficina 
nas vilas, no centro, consegue unir quem mora 
no Dunas com quem mora no Navegantes. 
A gente dá uma vida para a frente daquele 
teatro [Sete de Abril] fechado, que é uma 
vergonha. Essa minha vontade e essa minha 
garra de estar na luta de estar junto com a 
galera no Fora Temer, nos protestos, é por 
querer ver uma mudança. O som que eu faço 
já me cobra isso. Eu quero ser mais ativista 
do que artista.

VD: Qual o papel de contestação do rap?
J. W.: A história começa assim. Você cresce 
dentro de uma comunidade sendo negro, 
sendo pobre, olhando ao teu redor e vendo 
todas as pessoas que se dão bem. Ou elas 
são brancas ou se elas são negras elas se 
ralam trabalhando em obra ou em empregos 
absurdos, aonde às vezes há quase uma 
escravidão ainda. Cargos que são 80% 
ocupados por negros e por pessoas de 
periferia. E daí tu olhas ao teu redor e são 
essas as opções que tu tens e os que se dão 
bem, os que tem uma vida financeira legal ou 
estão traficando ou roubando. Então o crime 
acaba sendo a opção mais fácil e aí vem a 
depressão, vem a tristeza, vem o sentimento 
de abandono e as drogas às vezes, também, 

acabam sendo a porta mais fácil. Então o rap 
vem como espelho. Se o moleque vê que um 
cara tá vivendo do rap, que o cara conseguiu 
vencer aquele paradigma... hoje nós temos 
o Emicida, caras que tem faculdade. Hoje, 
o rap vem também como um sinal de alera 
para a molecada ver que dá sim para entrar 
na faculdade, tem o Enem, tem cotas. Cotas 
sim! Não ao racismo! O rap é o porta-voz do 
povo negro. 

Dica de filme: Capitalismo - Uma História de Amor
O documentário Capitalismo: Uma História de Amor trata sobre os impactos 
do sistema capitalista. A cena inicial mostra uma família sendo removida 
de casa: fato comum durante a crise que explodiu nos Estados Unidos no 
ano de 2007, em que muitas pessoas se viram sem condições de manter 
o pagamento da hipoteca dos imóveis devido à grande elevação dos juros. 
Dirigido por Michael Moore, o filme retrata diversas etapas do capitalismo no 
país, desde o seu ápice até os períodos de convulsão, em que instituições, 
principalmente financeiras, protegem-se, e a classe trabalhadora sofre as 
consequências da perda de milhares de postos de emprego, além da perda 
de habitação.
As perversidades do capitalismo também são ilustradas a partir de casos 
como a privatização de penitenciárias. Corrupção do judiciário e das 
empresas administradoras elevavam a pena de jovens, encarcerando-os em 
troca da lucratividade das companhias, que recebiam repasse financeiro 
do Estado conforme o número de apenados. Também são mostrados 
casos de grandes empresas que realizavam, secretamente, seguros dos 
seus empregados para obter benefícios quando vinham a falecer. O filme 
Capitalismo: Uma História de Amor, enfim, ilustra a crueldade de um sistema 
baseado na exploração humana como via para o lucro.
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CONTRACAPA

Durante três dias em setembro (12, 13 e 14), 
servidores públicos e integrantes de movimentos 
sociais e estudantis ocuparam Brasília para 

a Jornada de Lutas. O objetivo foi protestar contra 
a retirada de direitos, expressa em projetos como 
medidas como o Projeto de Lei Complementar (PLP) 
257/2016 (atual PLC 54/16) e a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 241/2016. Docentes de todo 
Brasil integraram as manifestações, reuniões e demais 
atividades da Jornada, organizada pelo Fórum das 
Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais 
(Fonasefe) em unidade com as Centrais Sindicais.
Uma marcha noturna foi realizada no primeiro dia, na 
Esplanada dos Ministérios. O protesto, contra o ajuste 
fiscal e a retirada de direitos, também cobrou a cassação 
de Eduardo Cunha, o que aconteceu na mesma noite, 
na sessão deliberativa da Casa para avaliar a perda do 
mandato.  Por 450 a favor, 10 contra e 9 abstenções, 
os deputados cassaram Cunha. Além da perda do 
mandato, o ex-deputado fica inelegível por oito anos, 
mais o tempo que lhe resta da atual legislatura.

Mais de 10 mil protestam na Esplanada
No dia seguinte (13), outra marcha tomou a Esplanada. 
Houve participação de mais de 10 mil pessoas. 
Servidores federais, estaduais e municipais e 
integrantes de movimentos estudantis e sociais 
cobraram a saída do presidente Michel Temer e a 
retirada de projetos que atacam os direitos trabalhistas, 
previdenciários e os serviços públicos. 
A unidade entre as diversas frentes de resistência foi 
ressaltada pela presidente do ANDES-SN, Eblin Farage, 
como fundamental parra barrar os ataques. “Todas 
as entidades estão se esforçando, porque apenas 
com a unidade da classe será possível construir 
a greve geral, para dizer, a este governo ilegítimo, 
que nós não aceitaremos nenhum retrocesso nos 
nossos direitos. Nós, professores das universidades 
públicas e institutos federais de todo o Brasil, juntos 
com os demais servidores e estudantes, entidades, 
movimentos sociais, não mediremos esforços para 
construir esta unidade e nos mobilizarmos rumo à greve 
geral”, afirmou. 

Articulação
No dia 14, cerca de mil servidores de diversas esferas 
e estudantes realizaram uma reunião de avaliação e 
de projeção de novas atividades. O encontro definiu 
um calendário de lutas, com adesão dos servidores 
públicos às mobilizações dos Dias Nacionais de Luta, 
Mobilização e Paralisação, marcados para 22 e 29 de 
setembro e apontou a construção de uma greve geral 
para a segunda quinzena de outubro.
Pela base da ADUFPel-SSind, as professoras Rejane 
Jardim e Fabiane Tejada integraram a Jornada de 
Lutas. Para Rejane Jardim, “foi uma experiência muito 
importante. A construção dessa proposta de resistência 
às perdas que já estamos enfrentando é uma tarefa 
que mobiliza uma quantidade imensa de trabalhadores”. 
Fabiane Tejada lembra que o tom foi o da necessidade 
de unificação das lutas, com a proposta de que se 
tenha uma greve geral no país.

Servidores mobilizam-se na Jornada de Lutas 
Durante três dias, milhares de servidores, entre eles docentes, foram à Jornada de Lutas, em Brasília (DF), 

pela derrubada de projetos que versam sobre o ajuste fiscal e impõem a retirada de direitos. 
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