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Luta contra a PEC 55 cresce
A mobilização contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55/2016 cresce no Brasil, conforme
a medida avança no Congresso Nacional. Em Pelotas e em todo o país, manifestantes tentam barrar o
retrocesso contido no congelamento dos investimentos em áreas sociais. Página 5 e Contracapa

Comunicação Sindical

Ocupações estudantis

Em novembro, aconteceram os encontros de comunicação
do Núcleo Piratininga e do ANDES-SN. O foco foi a
comunicação sindical e dos trabalhadores. Página 4

Também mobilizados contra a PEC 55, estudantes ocupam
milhares de escolas e universidades. No Rio Grande do Sul,
UFSM e UFRGS têm prédios ocupados. Página 6
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EDITORIAL
Quem luta, ensina!
Chegamos a dezembro. O último Voz
Docente de 2016. Nesta edição você
irá encontrar informações sobre
algumas ações do Comando Local
de Greve, como a Assembleia-Ato
e o Boteco da Filosofia, reailzados
de
forma
não-convencional;
a
participação da ADUFPel-SSind em
encontros de comunicação sindical;
e o enfrentamento contra a PEC 55,
local e nacionalmente, em forma de
ocupações e arte.
Este jornal reflete uma UFPel em
plena atividade, movimentando a
comunidade pelotense, ultrapassando
seus muros e mostrando para a
sociedade em geral que greve é ação!
As três categorias da Universidade
estão mobilizadas, desde outubro, em
movimento unificado contra os ataques
que a educação pública e demais áreas
sociais de responsabilidade do Estado
vêm sofrendo via modificações na
Constituição Federal. São mudanças
estruturais no Ensino Médio, nos
investimentos em saúde e educação
nos próximos vinte anos, reformas
trabalhistas e previdenciárias que
trazem incerteza para o futuro de
todas e todos.
No momento em que os direitos e
conquistas da classe trabalhadora
são massacrados e sua juventude vê
seu presente e futuro comprometidos,
a UFPel vai às ruas cumprir sua missão
social, seja em Pelotas ou Brasília,
em aulas públicas, assembleias,
passeatas e panfletagens.
Quem luta, ensina, pois assume o
protagnismo do esclarecimento das
realidades, desvelando as forças
em jogo. Quem luta, ensina, pois
desconstroi discursos hegemônicos
e desafia verdades absolutas. Quem
ensina, luta!

AGENDA
6/12
6/12
9 a 11/12
10/12
23 a 28/01

Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores
Públicos Federais (Fonasefe), em Brasília (DF)
Seminário Internacional de Previdência Social, em Brasília (DF)
Seminário Nacional de Comunicação da CSP-Conlutas, em São
Paulo (SP)
Festa de Final de Ano da ADUFPel-SSind
36º Congresso do ANDES-SN, em Cuiabá (MT)
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Professores realizam Assembleia-Ato

N

o dia 25 de novembro, ocorreu o Dia
Nacional de Lutas, Greves, Paralisações
e Protestos convocado pelas centrais
sindicais, em defesa da saúde e educação;
contra a Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 55 (antiga 241), as reformas do Ensino
Médio, Trabalhista e Previdenciária; em
defesa dos direitos dos trabalhadores, da
aposentadoria, do emprego e da redução
da jornada de trabalho sem redução salarial.
Em Pelotas, a data foi marcada por atos
e Assembleia Geral de Greve, realizada no
Largo do Mercado Público.
A mobilização teve início de manhã. Docentes
da UFPel, em conjunto com outras entidades
sindicais e movimentos sociais, caminharam
em direção ao prédio do INSS, onde
debateram com os funcionários presentes e
comunidade sobre os impactos das reformas
do governo Temer e da PEC 55 à saúde e
educação. Durante a tarde, foi realizada
uma assembleia pública, convocada pelo

Comando Local de Greve (CLG). A atividade
teve como objetivo informar a sociedade
sobre os motivos da greve docente e
compartilhar com os presentes as ações de
mobilização promovidas durante o primeiro
mês de greve. Após, caminharam em direção
ao calçadão da Andrade Neves, onde
panfletaram e conversaram com a população.
Deliberações
A assembleia teve a participação de cerca
de 80 docentes, que acordaram em realizar
novas assembleias em espaços públicos e
escolheram o delegado que irá representar
a ADUFPel-SSind no Comando Nacional de
Greve (CNG), instalado no dia 24 de novembro
em Brasília. O professor Renato Waldemarin
foi o designado para a função.
Data é Dia Internacional da Não-Violência
Contra a Mulher
As atividades
incorporaram o Dia

Boteco da Filosofia aborda PEC 55
A atividade de extensão da UFPel "Buteco da Filosofia" abordou,
pela terceira vez, no dia 26 de novembro, a Proposta de
Emenda à Constituição 55/2016. O evento sempre é realizado
em bares da cidade e convida debatedores para tratar de uma
questão polêmica. No período de greve, os organizadores,
entre eles a professora Flávia Chagas, colocaram na roda do
Buteco as pautas da greve.
Participaram dessa edição o professor Júlio Spanó, da
Odontologia, e Marielda Medeiros, do Centro Cultural
Marrabenta. O rapper Josemar Will, do Coletivo InRua, também
participou, apresentando seu trabalho e fazendo rimas sobre
a medida, além da banda Geleia Blues. O evento aconteceu no
Pastel do Porto, localizado no Quadrado de Pelotas.

Internacional da Não-Violência Contra a
Mulher. A data surgiu em decorrência do Dia
Latino-americano de Não Violência Contra
a Mulher, que foi criada durante o Primeiro
Encontro Feminista Latino-Americano e
Caribenho de 1981, realizado em Bogotá,
Colômbia. O dia 25 de novembro foi escolhido
em homenagem às irmãs Pátria, Maria Tereza
e Minerva Maribal, que foram violentamente
torturadas e assassinadas nesta mesma
data, no ano de 1960, a mando do ditador
da República Dominicana Rafael Trujillo. As
irmãs eram conhecidas por "Las Mariposas"
e lutavam por soluções para os diversos
problemas sociais de seu país, a República
Dominicana.
“As mobilizações acolheram esse dia
e transformaram ele também em um
dia de combate à PEC 55 e a Reforma
Previdenciária, que terão bastante impacto
sobre as mulheres”, afirmou a professora
Rejane Jardim.
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ANDES-SN promove
encontro de comunicação

22º Curso do NPC aborda
comunicação e manipulação das
consciências
De 16 a 19 de novembro, no Rio de Janeiro, aconteceu
o 22º Curso do Núcleo Piratininga de Comunicação
(NPC), sob o tema “A fusão da mídia com o Estado
e a manipulação das consciências”. Comunicadores,
dirigentes sindicais e professores debateram o papel
da comunicação na América Latina, a disputa de
hegemonia, a manipulação da grande mídia, a imprensa
alternativa no Brasil, a comunicação na internet e
analisaram as batalhas enfrentadas pela mídia em
1964 e 2016. Os diretores da ADUFPel-SSind, Renato
Waldemarin e Giovanni Frizzo, e a jornalista Gabriela
Venzke participaram do curso, que reuniu mais de 200
pessoas. Renato Waldemarin ressaltou a importância
do curso para a troca de conhecimento.

E

ntre os dias 25 e 27 de novembro,
aconteceu o V Encontro de Artes e
Comunicação do ANDES-SN. O tema
do evento foi “Artes e Comunicação nos
meios digitais: a disputa de hegemonia
nas mídias sociais” e reuniu jornalistas
e dirigentes do Sindicato Nacional, da
CSP-Conlutas e das seções sindicais.
Na programação, mesas para discutir
a disputa de hegemonia na era das
mídias digitais e oficinas de produção
de conteúdo.
A primeira palestra foi ministrada
pelo dirigente da ADUFPel-SSind, Luiz
Henrique Schuch, que já foi presidente
do ANDES-SN e encarregado de
imprensa
da
comunicação
do
Sindicato, e pela jornalista da CSPConlutas, Claudia Costa. Schuch
abordou a história do ANDES-SN e da
comunicação na entidade. O dirigente
afirmou que é inviável disputar com os
grandes veículos, mas a totalidade dos
comunicadores nas entidades sindicais
ultrapassa a equipe de uma grande
redação e, por isso, é fundamental a
cooperação entre eles.
Já a jornalista da CSP-Conlutas tratou
da necessidade da interação entre os
dirigentes e jornalistas para a produção
de conteúdo. Outro ponto mencionado
foi a importância de dominar as
técnicas dos novos meios, a fim de
que todos os suportes sejam utilizados
com eficácia.
Arte e comunicação nos meios
digitais
A segunda mesa, já no sábado,
foi conduzida por Vanessa Cabral,
integrante do coletivo Mídia Ninja, Jonas
Valente, jornalista da Empresa Brasileira
de Comunicação (EBC) e dirigente do
Sindicato dos Jornalistas do Distrito
Federal, e por Paulo Rená, membro do

Instituto Beta para Internet e Democracia.
Cabral falou sobre o histórico da Ninja
e a aproximação com os movimentos
sociais. A jornalista pontuou que a mídia
Ninja é 100% colaborativa.
Jonas Valente abordou a questão
dos dados na internet, sobre a falsa
neutralidade da tecnologia e também
sobre a espionagem nas redes. Ainda,
mencionou a luta contra o controle de
dados pelas operadores de internet.
O palestrante Paulo Rená abordou
questões legais da comunicação digital,
tratando sobre o marco civil da internet.
Oficinas
A parte da tarde de sábado ficou
reservada para as oficinas de memes,
cards e gifs, ministrada pelo integrante
da mídia Ninja e de vídeo, que ficou a
cargo de Rudolfo Auffinger da Produtora
Trópico, de Curitiba. Na oficina da Mídia
Ninja, os participantes realizaram um
card em homenagem a Fidel Castro, que
falecera na madrugada de sábado. Já na
oficina de vídeo, Rudolfo centrou-se em
desvendar os problemas de comunicação
que ocorrem nas entidades e apresentou
trabalhos desenvolvidos pela Produtora.
Comunicação nas seções sindicais
Na manhã de domingo, os jornalistas das
seções sindicais presentes relataram o
trabalho desenvolvido por sua equipe. As
jornalistas da ADUFPel-SSind, Gabriela
Venzke e Liana Coll, apresentaram a
comunicação da Seção Sindical, dando
os exemplos de conteúdo desenvolvido
para o site, redes sociais, jornal
impresso, rádio, além das peças gráficas
que desenvolvem. Para elas, o evento
foi importante para a aproximação com
outros profissionais e para buscar
soluções aos problemas mais comuns
que ocorrem na comunicação sindical.

O desafio da comunicação
A comunicação na América Latina e o desafio dos
trabalhadores em Portugal foram abordados no primeiro
dia. O jornalista Beto Almeida, um dos fundadores da
TeleSur, a professora da Universidade Rural do Rio de
Janeiro, Flávia Braga, e o escritor Frei Betto, propuseram
uma discussão sobre o que se passa ao sul da
fronteira. Beto destacou o legado deixado por Hugo
Chavez para a cultura e democratização da informação
e defendeu uma comunicação mais direcionada. A
avalanche do conservadorismo nos países latinoamericanos e o combate seletivo à corrupção no
Brasil, foram citados por Flávia. Frei Betto ressaltou
que estamos passando por um período de mudanças
sustentadas em um paradigma: o mercado. O desafio,
para ele, é reorganizar a esperança, resgatando nossa
memória histórica.O professor português Francisco
Louçã, fundador do Bloco de Esquerda em Portugal,
falou sobre banalidade e a produção do senso comum.
Internet como resistência e mercadoria
O uso da internet e redes sociais como resistência
foi discutido pelas jornalistas Camila Marins (Fisenge)
e Renata Miele (FNDC) no dia 17. Camila falou sobre
o discurso de ódio disseminado na internet e propôs
uma reflexão aos participantes: “O que estamos
fazendo além das redes sociais?”. Renata abordou a
hegemonia da mídia na internet, citando o Facebook
como a ferramenta que mais ameaça a liberdade
de expressão e a democracia, por filtrar o debate
através de algoritmos e patrocínios, o que reproduz o
monopólio e dissemina o discurso de ódio. No dia 19,
os jornalistas Gustavo Gindre e Arthur William falaram
sobre a canibalização do Facebook e as restrições
impostas, defendendo a utilização de aplicativos para
dispositivos móveis como uma fuga da mediação
imposta pelas redes sociais.
Imprensa alternativa
As jornalistas Elaine Tavares e Rita Freire avaliaram
as mídias alternativas como fundamentais para a
mobilização e luta. “A informação hoje não está mais
limitada a criar um consenso do presente. Ela cria o
futuro. É uma commodity”, esclareceu Elaine. Elas
também criticaram os governos vistos como de
esquerda, que não contribuíram para o crescimento da
comunicação alternativa no Brasil.
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Amplia-se o enfrentamento à PEC 55
Em resposta à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55, foi instaurada a greve nacional docente. Ocupações em diversas
instituições de ensino também ampliam-se na luta contra mais este ataque.

A

pós a UFPel e a Universidade Federal
de Uberlância deflagrarem a greve
docente contra a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) 55/2016, o movimento
ganhou força no país. São quase 40
instituições de ensino públicas paralisadas,
com o intuito de colocar pressão pela
derrubada da PEC no Senado. O Comando
Nacional de Greve (CNG) foi instalado em
Brasília (DF) no dia 24, na sede do ANDES-SN,
mesma data em que a categoria aprovou a
greve nacional.
Os professores percebem que este é um
momento crucial na garantia da educação
pública, já que a PEC coloca em risco o
funcionamento de muitas universidades.
Com o orçamento já reduzido desde 2014,
as atividades ensino, pesquisa e extensão
estão comprometidas. Na UFPel, por
exemplo, o reitor Mauro Del Pino afirma a
garantia de orçamento apenas até o fim do
ano. Em janeiro, o reitor eleito, Pedro Hallal,
assume a administração da universidade
com muitas incertezas. Dessa forma, as três
categorias da Universidade votaram pela
greve, que agrega, ainda, os estudantes da
pós-graduação. Todos se uniram contra a PEC
55, que irá congelar e reduzir o orçamento
destinado aos gastos primários, nos quais
se incluem educação e saúde. A greve dos
professores já ultrapassa um mês.

Resistência
São incontáveis os atos que estão ocorrendo
no Brasil para impedir que a PEC seja
aprovada. Enquanto o presidente ilegítimo
Michel Temer oferece jantares luxuosos para
que os parlamentares votem pela proposta,
milhões de brasileiros saem às ruas exigindo
sua derrubada. Em Pelotas, no dia 11,
houve grande ato, unificando as entidades
sindicais, juventude e movimentos sociais.
Milhares saíram nas ruas distribuindo material
informativo sobre os retrocessos que estão
sendo colocados em prática no país. Alertam,
sobretudo, além das consequências da PEC,
para os planos de reforma de previdência e
reforma trabalhista, que irão tornar ainda
mais difícil o acesso a emprego digno e a
aposentadoria.
“Os ataques que sofremos têm repercussões
muito profundas. A gente vem sendo aviltado
nos nossos direitos, estamos vendo ser
destruídos aquilo que nos é muito caro:
saúde e educação, das quais não abrimos
mão”, apontou Celeste Pereira, presidente da
ADUFPel-SSind, no dia da manifestação.
No dia 25 houve novo ato pelo país. Em
Pelotas, os docentes aproveitaram para
realizar a assembleia geral de forma pública,
em um ato no largo do Mercado Público.
Já no dia 29, dia da votação da PEC 55 no
Senado Federal, cerca de 30 mil pessoas

reuniram-se em frente ao Congresso Nacional
para protestar contra a medida e pedir sua
revogação. A manifestação foi duramente
reprimida pela polícia, deixando um saldo
de dezenas de feridos. Professores da UFPel
estiveram também em Brasília, além de
estudantes e técnico-administrativos.
Outro grande movimento de resistência é
protagonizado por estudantes, que já ocupam
muitas escolas e universidades no Brasil.
UFRGS e UFSM são duas das instituições
gaúchas que têm seus prédios ocupados. Os
estudantes pedem que a PEC 55 seja retirada
de pauta, bem como o projeto de Reforma
do Ensino Médio, que retira disciplinas como
Educação Física e Sociologia da obrigação
de compor grade curricular.
Tramitação da PEC
A PEC 55, ainda nomeada PEC 241 quando
tramitava na Câmara, foi aprovada nos dois
turnos nesta Casa. Ao chegar no Senado
Federal, foi aprovada pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC). O
primeiro turno de votação aconteceu no dia
29 de novembro. Os senadores votaram a
favor da PEC. Foram contrários apenas 14
parlamentares. O segundo turno está previsto
para a primeira quinzena de dezembro. Até
lá, o engajamento de diversos setores de
trabalhadores e da juventude será intenso.
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MOVIMENTOS

Ocupações em escolas e universidades crescem

UFRGS. Foto: Álvaro Andrade

UFSM. Foto: Taísa Carolina

A

mobilização contra a Proposta
de Emenda à Constituição (PEC)
55/2016 intensifica-se por todo o
país. Aliada a esta luta, também cresce
o enfrentamento à Medida Provisória
746/2016, que impõe a Reforma do
Ensino Médio. Um levantamento realizado
pelo ANDES-SN aponta que existem cerca
de 1200 escolas e institutos federais e
170 campi de universidades federais e
estaduais ocupados até o momento.
No Rio Grande do Sul, tanto a Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM) quanto a
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS) têm prédios ocupados. Na primeira,
os docentes encontram-se em greve. Na
UFRGS, é a categoria estudantil que se
coloca no protagonismo da resistência
contra a PEC 55, que irá desmantelar o
ensino público caso seja aprovada. São
mais de 35 cursos ocupados.
Inspirados no movimento secundarista,
que a partir do ano passado iniciou as
ocupações, nos moldes dos estudantes
chilenos, os universitários engrossam a
frente contra a PEC e a Reforma do Ensino
Médio, que exclui da grade curricular
disciplinas fundamentais, como Educação
Física, Sociologia e Artes, impactando
também na vida profissional de milhões de
estudantes de licenciatura dessas áreas.
Outro ponto da luta é a contrariedade aos
projetos nacionais, estaduais e municipais
que tratam sobre o projeto Escola Sem
Partido. O entendimento é que são
propostas que visam punir professores que
estimulem o senso crítico dos estudantes.
Aulas públicas sobre todas essas medidas,
além de debates e atividades culturais
estão ocorrendo nas ocupações. Apesar
das tentativas de criminalização da luta, o
movimento estudantil persiste, mostrando
que as ações antipopulares do governo não
serão aplicadas sem resistência.
Pelotas
Em Pelotas, o Instituto Federal Sulriograndende (IFSul) chegou a ser ocupado
pelos alunos, bem como o Colégio Municipal
Pelotense. As pautas dos estudantes foram
as mesmas citadas.
Um pedido de reintegração de posse fez com
que a mobilização dos secundaristas do
IFSul saísse do campus e se direcionasse
à reitoria. Entretanto, devido à pressão dos
dirigentes, os estudantes foram obrigados a
se retirar. No dia 2 de dezembro, o Instituto
foi novamente ocupado, com os discentes
pautando a retirada da PEC 55.
Já a ocupação do Pelotense ocorreu no dia
29 de outubro, por decisão de assembleia
estudantil. Os alunos deixaram a ocupação
no dia 1º, já que o Ministério da Educação
pressionou pelo fim do movimento para
aplicação das provas do ENEM.
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Arte de (re)existência

E

ntre as inúmeras atividades realizadas
durante a greve na UFPel, o grupo (Re)
existência tem articulado envolvimento
entre a comunidade acadêmica e externa.
Formado inicialmente por representantes
(docentes,
estudantes
e
técnicoadministrativos) do Centro de Artes,
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo,
Instituto de Ciências Humanas, Insituto de
Filosofia, Sociologia e Política, Faculdade de
Educação, o grupo expandiu-se pelos PIBIDs,
Instituto de Matemática e é aberto a quem
quiser participar.
A professora e diretora do Centro de Artes,
Ursula Silva, explica que o (Re)existência
realiza conversas nas escolas, com

professores e estudantes do Ensino Médio,
além de aulas abertas. Uma das marcas do
grupo são as camisetas, bolsas e bandanas
impressas em serigrafia. São muitas pessoas
que já exibem a estampa (Re)existência.
Os integrantes também levam o stencil com
a arte para as atividades de rua, como a
manifestação contra a Proposta de Emenda à
Constituição 55/2016 (foto) do dia 11, para
que todos possam ter acesso ao trabalho.
(Re)existir é fundamental
Em um contexto de desvalorização cultural,
com um governo que tentou, por exemplo,
extinguir o Ministério da Cultura, Ursula
ressalta que o nosso país possui um

potencial artístico enorme e que, “ao invés de
apostar no crescimento das pessoas, estão
pensando em como melhor coisificá-las para
o uso do mercado. Ao invés de apostar no
potencial criativo da população, querem
aniquilar até sua liberdade de expressão”,
reflete.
Em relação à greve, a diretora ressalta que
a participação dos professores é essencial.
“Somos nós os formadores, os protagonistas
da formação universitárias, e é nossa
responsabilidade ir à sociedade e dizer que
a universidade entrará em falência se a PEC
55 for aprovada”. Para ela, esse cenário é
caminho para terceirizações no ensino e
privatização das instituições de ensino.

A série Black Mirror estreou em 2011. Neste ano, foi lançada
a terceira temporada. Cada uma delas possui episódios
independentes, com histórias e enredos diferentes que
podem ser olhados em qualquer ordem. Em comum, tratam
sobre um futuro não muito distante, em que as pessoas são
obcecadas pela tecnologia.
As histórias da série britânica alertam para a despessoalização
das relações. Redes sociais e mídias diversas gradualmente
tomam uma proporção imensa na vida da população,
controlando, como em um dos episódios, até mesmo o
acesso a empregos. Em um momento em que a internet e as
redes atingem um raio grande de pessoas, Black Mirror faz
refletir sobre a naturalidade com que se inserem no cotidiano,
atentando para a excessiva mediação da comunicação
humana.
A série é desconcertante por muitos aspectos, mas sem
dúvida porque alguns elementos já podem ser identificados
no presente. É um tema que merece atenção.
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Dica de série: Black Mirror
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Ocupa Brasília contra a PEC 55
No dia da votação em primeiro turno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55/2016 no Senado Federal, caravanas de todo o país
foram a Brasília manifestar-se contra essa medida, batizada de "PEC do fim do mundo" e "PEC da maldade". A repressão foi dura.

N

Repressão
A votação da PEC 55 iniciou de tarde, com a discussão da
medida pelos senadores. Enquanto isso, a manifestação
ganhava corpo e força do lado de fora do Congresso
Nacional. Dentro, canapés e bebidas eram servidas
a congressistas. Determinados em barrar a PEC, as
dezenas de milhares de manifestantes estavam reunidos
no gramado da Esplanada. A polícia, como de costume,
começou a lançar bombas de gás lacrimogênio, balas
de borracha e spray de pimenta na multidão. Dezenas de
pessoas ficaram feridas e 11 foram presas.
"O absurdo da repressão é que, por mais que a gente
soubesse que eles queriam reprimir, a maioria das
pessoas eram a garotada, os estudantes de ocupações.
Então estava muito bonito, não tinha qualquer impressão
que seria algo reprimível, porque foi uma manifestação
bonita, espontânea", reflete o professor do Centro de
Letras e Comunicação da UFPel, José Carlos Volcato, que
estava no ato. Apesar da intensa repressão, o docente
afirma que o protesto foi intenso e bonito, já que reuniu
frentes de diversos segmentos e de diversas regiões do
país.
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o dia marcado para a votação em primeiro turno da
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55 no
Senado Federal, milhares de pessoas viajaram à
Brasília (DF) para pressionar os parlamentares a votarem
contra a medida. De Pelotas, professores, estudantes e
técnico-administrativos da UFPel deslocaram-se à capital
brasileira para somar forças aos manifestantes. De acordo
com a estimativa do ANDES-SN, foram aproximadamente
30 mil pessoas que chegaram a Brasília no dia 29.
O protesto, que uniu diversos segmentos de
trabalhadores e estudantes, foi considerado o maior
desde 2003, quando se votava a reforma da previdência.
No início do ato, às 14h, em frente ao Ministério da
Educação (MEC), a coordenadora da Auditoria Cidadã
da Dívida Pública, Maria Lúcia Fatorelli realizou uma
aula pública sobre os perigos da PEC 55. Explicou
por que ela transfere os recursos para banqueiros e
investidores em detrimento da população brasileira.
Após, os integrantes do ato dirigiram-se à Esplanada
e ao Congresso Nacional, onde a repressão teve início.

Vigília
Em Pelotas, enquanto a discussão e votação sobre
a medida acontecia, houve vigília no Mercado
Público. Através de um telão, a comunidade pelotense
acompanhou a TV Senado.
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PEC é aprovada
Enquanto a população era massacrada, os senadores
iniciaram a discussão sobre a PEC 55. Muitos dirigiram a
palavra aos manifestantes, chamando-os de vândalos.
Às 22h30 do dia 28, o texto base da proposta foi
aprovado em primeiro turno, com folga.
Alguns senadores propuseram retirar do texto o trecho
que insere saúde e educação entre os cortes do governo,
mas isso não foi votado. Também havia a possibilidade
de se deliberar um plebiscito popular para consulta à
população acerca da PEC 55, o que também foi rejeitado
pelos senadores.

