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Estrangulando ainda mais o Estado, o governo de Sartori 
vota pela extinção de fundações importantes para o 
desenvolvimento do RS. Página 6

Previdência sob ameaça Pacotaço de Sartori

Após quase dois meses paralisada, a categoria docente encerra a greve. Em acordo com a comunidade 
acadêmica, o calendário letivo da UFPel foi ajustado. As aulas iniciarão no dia 6 de fevereiro. Página 5 

Termina a greve na UFPel

Em poucas semanas, deve ser enviada ao Congresso a 
proposta que destruirá a previdência. José Miguel, professor 
da UFRJ, fala sobre o assunto em entrevista. Página 4
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EDITORIAL
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14 e 15/01
23 a 28/01

Reunião do Grupo de Trabalho de Ciência e Tecnologia - GTC&T  
36º Congresso do ANDES-SN, em Cuiabá (MT)

ADUFPel Seção Sindical do ANDES-SN

Começamos um novo ano, com esperanças 
renovadas. Nosso calendário ocidental 
nos permite ciclos periódicos para nos 
planejarmos, investirmos nossas energias, 
os recursos necessários e disponíveis para 
buscar nossos objetivos e, ainda, refletirmos 
sobre nossas realizações. Ao longo desses 
períodos, fatores externos a nossa vontade 
interferem em nossa jornada - para o bem ou 
para o mal. Assim, em janeiro, estamos no 
início de um novo ano, um ciclo “novinho em 
folha” para fazermos a nossa parte!
Neste mês, a comunidade acadêmica da 
UFPel está renovando suas energias após 
uma longa greve de docentes, técnico-
administrativos e estudantes. Movimento 
grevista que foi às ruas de Pelotas, 
promoveu atividades diversificadas, 
buscando a conscientização da comunidade 
sobre os ataques que a educação e a 
saúde públicas estão sofrendo. O retorno 
foi acordado entre as gestões em transição 
e os três segmentos da Universidade 
democraticamente.
A pausa ora realizada é importante para 
que possamos planejar a retomada das 
atividades acadêmicas e a manutenção 
de atividades de mobilização contra os 
ataques de sem dúvida e infelizmente 
continuaremos sofrendo. Os fatores 
externos que mobilizaram a comunidade da 
UFPel, e milhares de pessoas em todo o país, 
persistem atuando nas esferas executiva, 
legislativa e judiciária de forma articulada, 
retrocedendo em conquistas sociais e 
humanistas, retirando direitos da classe 
trabalhadora, alterando sem discussão e 
inapropriadamente as bases da educação 
pública e reprimindo com violência “algumas” 
manifestações públicas.
As medidas de arrocho das políticas e dos 
serviços públicos que vêm ocorrendo em 
nosso estado, aceleradamente desde o 
final do ano passado, são a materialidade 
da política deste governo ilegítimo 
autodenominado “reformista”.
Portanto, façamos nossos planos e 
estejamos organizados, cheios de energia 
e com recursos renovados. Se os fatores 
externos estão sempre prontos a nos atacar, 
que estejamos preparados e fortalecidos 
para enfrenta-los!! Ano Novo, Novo Ciclo!

Ano Novo, Novo Ciclo!
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Festa de Final de Ano

No dia 10 de dezembro, no salão Wish, aconteceu a Festa de Final 
de Ano da ADUFPel-SSind. O momento foi de confraternização 
e celebração entre docentes, seus familiares e amigos. Na 

ocasião, foi lançada a Agenda 2017 da ADUFPel-SSind, que, neste 
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Agendas 2017: fotos

ano, foi produzida pela NOURRAU, com ilustrações de Aliedo Kammar, 
inspiradas nos desafios atuais ao exercício da docência. Os docentes 
também foram presenteados com um pen drive e participaram de um 
sorteio de livros.  
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O ônus da contrarreforma da previdência: 
entrevista com José Miguel Saldanha

Já foi anunciado pelo governo de Michel 
Temer: a próxima redução de direitos 
passará pela contrarreforma da 

previdência. Nos primeiros meses de 2017, 
deve ser enviado ao Congresso Nacional 
o projeto que tornará mais difícil ainda a 
aposentadoria. Aumento da idade mínima 
e proventos mais magros estão contidos 
nesse pacote. Para falar sobre o assunto, 
entrevistamos o professor da Escola 
Politécnica da UFRJ e membro do GT de 
Seguridade Social do Andes-SN, José Miguel 
Brendao Saldanha. Em nosso site (www.
adufpel.org.br), uma versão mais longa e 
detalhada da entrevista pode ser acessada. 

Voz Docente (VD): Quais as principais 
mudanças que virão com a Reforma da 
Previdência?
José Miguel (JM): A PEC 287/2016, do 
governo Temer, é a terceira e mais aguda fase 
de uma contrarreforma da previdência social 
iniciada após a promulgação da Constituição 
Federal de 1988 e cujas duas primeiras fases 
consistiram nas emendas 20/1998 (governo 
Cardoso) e 41/2003 (governo Lula da Silva) 
e suas regulamentações. É um conjunto de 

medidas que, sem exceção, empobrecem 
os trabalhadores em favor do capital. A 
medida sintética deste empobrecimento 
é o valor que o governo apregoa ser a 
"economia" trazida pela "reforma": R$ 
738 bilhões em 10 anos! Este valor será 
retirado dos trabalhadores para pagar 
juros da dívida pública e engordar a 
"previdência" privada.
O ônus será "distribuído" (pelos 
trabalhadores): para homens abaixo 
de 50 e mulheres abaixo de 45, as 
aposentadorias ficarão menores. As 
pensões ficarão muito menores e não 
poderão ser acumuladas com outras 
pensões ou aposentadorias. Todos terão 
de trabalhar mais tempo para terem 
direito à aposentadoria (e mais ainda 
se quiserem diminuir a perda do valor 
da aposentadoria). As mulheres estarão 
sujeitas às mesmas regras dos homens. 
Acaba a aposentadoria especial dos 
professores e das demais categorias. Os 
trabalhadores rurais passarão a cumprir 
quase as mesmas exigências que os 
urbanos. O benefício de prestação 
continuada só será concedido após 
os 70 anos e o seu valor deixará de 
acompanhar o salário mínimo.
Além disso, os estados e municípios 
serão obrigados (deixa de ser 
facultativo) a aplicar o teto de benefícios 
do regime geral aos seus aposentados e 
pensionistas e a privatizar parte dos seus 
regimes próprios, pela instituição de um 
regime de "previdência" complementar, 

tal como a União já fez com a Funpresp, em 
2013.
Para os homens acima de 50 anos e as 
mulheres acima de 45, a PEC prevê regras de 
transição, que não dá para detalhar aqui. A 
mais importante é a do "pedágio", um tempo 
adicional de contribuição igual à metade do 
tempo que faltaria à pessoa para atingir o 
tempo de contribuição necessário na data da 
promulgação da emenda.

VD: Vista como uma proposta dura 
pelo próprio Planalto, ela poderá sofrer 
modificações até ser sancionada. Há 
como prever quais serão as alterações e 
se de alguma maneira amenizariam esse 
teor tão grave?
JM: O melhor seria simplesmente a rejeição 
integral da PEC, mas se for o caso de avaliar 
quais são as piores mudanças, julgo mais 
importante lutar pela preservação dos valores 
dos benefícios do que pelos requisitos para 
aposentar-se. Não vejo argumento a favor de 
aposentar-se facilmente com um provento 
de aposentadoria pífio, coisa que só 
interessa aos vendedores de "previdência" 

complementar privada.

VD: As pessoas que estão prestes a se 
aposentar serão afetadas de que maneira 
pela Reforma? Elas serão incluídas nas 
novas regras? 
JM: Com exceção das pessoas que cumpram 
todos os requisitos atuais para aposentar-
se quando a PEC for aprovada, todos serão 
afetados. Quem se enquadrar nas regras de 
transição será tanto mais afetado quanto 
mais tempo faltar para cumprir o requisito 
do tempo de contribuição, porque o tempo 
que faltava será acrescido da metade. Se 
faltarem dois anos, por exemplo, a pessoa 
terá de trabalhar três.

VD: Que alternativas tu verias para que o 
regime de previdência fosse satisfatório?
JM: Na situação atual, julgo que os 
pressupostos para um Regime Único 
defendidos pelo ANDES-SN (Congresso 
de Teresina, 2003) permanecem válidos, 
em especial: incorporação de todos os 
trabalhadores ao regime; aposentadoria 
integral, limitada a um teto igual ao maior 
salário do serviço público; paridade de 
proventos entre ativos e aposentados; tempo 
de trabalho como critério para concessão dos 
benefícios, e custeio por repartição, coberto 
pelas contribuições dos trabalhadores e seus 
empregadores, e pela receita de impostos e 
contribuições.

VD: Podes nos explicar por que o governo 
fala em déficit na previdência e por que 
esse argumento é falacioso?
JM: O governo encontra um déficit ao tratar 
como receitas apenas as contribuições dos 
empregadores e dos empregados e como 
despesas todos os benefícios. Há várias 
maneiras de fazer as contas que chegam 
a resultados diferentes. Por exemplo, se 
a conta for feita para toda a seguridade 
social, entram do lado das receitas a CSLL, 
a COFINS e outras receitas específicas 
da seguridade, e do lado das despesas os 
gastos com saúde e assistência, produzindo 
superávit (R$ 11,2 bi em 2015). Outra: 
apenas no âmbito da previdência, mas 
separando contas dos setores urbano e 
rural, encontramos superávit no urbano (R$ 
42,2 bi em 2015) e déficit no rural (R$ 77,4 
bi em 2015). Estes valores seriam muito 
mais favoráveis se a crise recessiva pela 
qual passamos desde 2014 não tivesse feito 
despencar as receitas do governo. A crise 
não impediu, todavia, que se continuassem 
pagando os juros mais altos do planeta pela 
dívida pública: R$ 501,8 bilhões em 2015. O 
"déficit" da previdência não cria a dívida, é o 
superávit da seguridade que ajuda a pagá-la!



Docentes encerram greve e novo 
calendário é aprovado 

Em reunião realizada no dia 20 de 
dezembro pelo Conselho Coordenador 
de Ensino Pesquisa e Extensão 

(Cocepe) da UFPel, foram realizados os 
ajustes no calendário acadêmico para o 
prosseguimento do segundo semestre de 
2016 e o início do primeiro semestre de 
2017. Ficou estabelecido o reinício das aulas 
no dia 6 de fevereiro, finalizando o período 
de exames no dia 26 de março, respeitando 
o recesso em janeiro. Dessa forma, o 
Calendário 2017/01 começará em 24 de 
abril e o seu prosseguimento será definido 
em 2017, já com a nova gestão.
O calendário proposto foi aprovado na reunião, 
com a anuência de docentes, estudantes, 
servidores técnico-administrativos e 
membros da futura gestão da UFPel com 
apenas uma abstenção. A formulação 
da proposta foi realizada pelos órgãos 
administrativos e acadêmicos e contou 
com a participação de ambas as gestões. 
A categoria docente, em assembleia que 
encerrou a greve, havia deliberado pela 
manutenção do período de férias em janeiro 
e prazos mínimos entre um semestre e outro, 
respeitando questões técnicas de ajuste 
das matrículas. 

Reposição das atividades
Antes da reunião do Cocepe, representantes 
dos professores reuniram-se com o reitor 
Mauro Del Pino para comunicar o fim da 
greve e tratar do calendário e reposição de 
atividades. No dia 23, foi assinado o acordo, 
através do qual os docentes comprometem-
se em recuperar integralmente as atividades 
acadêmicas e administrativas relativas ao 

segundo semestre de 2016, de acordo com 
o calendário acadêmico aprovado no Cocepe 
no dia 20.

Greve docente é encerrada 
A greve da categoria docente prolongou-se 
por mais de 50 dias. A Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 55 foi o principal motivo 
para a sua deflagração, assim como o 
Programa Escola Sem Partido e a Reforma do 
Ensino Médio. Medidas autoritárias impostas 
pelo governo federal, com o objetivo de retirar 
direitos dos trabalhadores e contribuir para a 
mercantilização do Estado e da educação.
Os docentes da UFPel foram um dos primeiros 
a aprovar greve no país contra a PEC 55 
(na época 241) em conjunto com as outras 
categorias da comunidade universitária. A 
aproximação com a população em aulas 
públicas, debates, atos e marchas fizeram 
parte de um movimento expressivo e intenso, 
construído por professores, técnicos e 
estudantes dos mais variados cursos, que 
lutaram pela sua (Re)existência, grupo auto-
organizado surgido no Centro de Artes.
A saída unificada da greve, para o dia 19 de 
dezembro, foi aprovada por ampla maioria em 
assembleia convocada pelo Comando Local 
de Greve (CLG), realizada no dia 15, com mais 
de cem pessoas presentes. A decisão seguiu 
o encaminhamento do Comando Nacional 
de Greve do ANDES-SN, que indicou o seu 
encerramento com o entendimento de que, 
após a aprovação da PEC 55 no Congresso 
Nacional, aquele seria o momento mais 
propício, já que 2017 as lutas serão ainda 
maiores, contra a Reforma da Previdência e 
a Reforma Trabalhista. 

“Não conseguimos barrar as ações do 
governo, mas o nosso movimento tem sido 
vitorioso na medida que tem conseguido 
alertar cada vez mais a população. Nós 
precisamos continuar mobilizados porque 
vêm mais ataques por aí”, destacou a 
presidente da ADUFPel-SSind, Celeste Pereira.
A categoria ainda acordou em manter estado 
de constante mobilização. Dessa forma, no 
lugar do CLG estabeleceu-se a Comissão 
Local de Mobilização, com a ampliação das 
atividades junto a outros movimentos. 

Demais categorias 
Os técnico-administrativos da UFPel, que 
entraram em greve no dia 17 de outubro, 
decidiram pela suspensão do movimento, 
permanecendo em estado de greve. Os 
alunos permanecem em greve até fevereiro.

Movimento histórico 
Em comunicado, o CNG avaliou o movimento 
nacional como vitorioso e forte diante da 
intimidação e tentativa de criminalização, 
por parte de um governo ilegítimo, deste 
instrumento histórico da classe trabalhadora: 
a greve. “Como em outras lutas do movimento 
docente, esta greve produziu importantes 
processos de organização coletiva e de 
solidariedade entre os três segmentos da 
comunidade universitária por meio de comitês 
unificados em várias instituições. Mais uma 
vez os muros da universidade foram rompidos 
e alcançamos as ruas dialogando com a 
sociedade sobre a necessidade de unidade 
de todas/os para combater e derrotar os 
ataques sobre os direitos trabalhistas e 
sociais duramente conquistados”. 

Após o encerramento da greve na UFPel, categorias entram em acordo e aprovam, em conjunto com o Cocepe,
 os ajustes no calendário acadêmico. As aulas retornam em fevereiro.
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Sartori aprofunda desmonte do Estado
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No final de 2016, o governador do 
Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, 
às pressas, enviou para votação na 

Assembleia Legislativa (AL) um pacote 
de medidas de arrocho que favorecem 
o setor privado enquanto retiram direitos 
dos servidores estaduais e extinguem 
fundações. Foram aprovados 14 projetos ao 
longo de quatro dias. 
O cenário do lado de fora da AL era de guerra. 
Trabalhadores que protestavam contra o 
pacotaço eram atacados com balas de 
borracha e bombas de gás lacrimogêneo, 
lançadas pela Brigada Militar. Trabalhadores 
das fundações extintas, professores, policiais 
civis e servidores da Superintendência de 
Serviços Penitenciários (Susepe), em greve, 
pediam o recuo do governo. O secretário 
estadual de Segurança, Cezar Schirmer, 
defendeu a repressão e o cerco, afirmando 
que as ações seriam necessárias para a 
“manutenção da democracia”.
Entre os projetos aprovados está a extinção 
de oito fundações: Metroplan, Fundação 
Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore 
(FIGTF), Fundação Estadual de Pesquisa 
Agropecuária (Fepagro), Federação de 
Economia e Estatística (FEE), Fundação 
Zoobotânica (FZB), Fundação Piratini (TVE e 
FM Cultura), Fundação de Ciência e Tecnologia 
(Cientec) e Fundação para o Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (FDRH). 
Também, foi aprovado o PLC 252, que 
determina o aumento da alíquota 

previdenciária dos servidores públicos e 
militares e o PL 247, que trata da fusão de 
secretarias, reduzindo o número de pastas 
de 20 para 17. Faltam passar pela Assembleia 
ainda dez projetos, sendo um deles a PEC 
257, que põe fim à obrigatoriedade de pagar 
salários até o quinto dia útil. As votações 
devem ser retomadas no final de janeiro. 

Medidas severas
O governo do RS gasta mais de R$ 9 bilhões 
por ano com isenções fiscais a empresas e 
tem R$ 40 bilhões por receber em dívidas 
de empresas com o Estado. Já a economia 
esperada com a extinção de fundações 
como a TVE, televisão pública gaúcha, a Rádio 
Cultura, a Cientec, a Fundação de Economia 
e Estatística (FEE), entre outras, seria de 
apenas R$ 137 milhões no mesmo período.
“Demissão de mais de 1200 servidores, às 
vésperas do natal, é cruel. É muito sofrido. 
Mas minha tristeza não é particular apenas. 
Não é uma perda só minha. É uma perda para o 
Estado do Rio Grande do Sul. Não fiz a defesa 
da FEE para ter um ‘cabide de emprego’. Fiz 
porque realmente acredito na função do 
Estado em prestar serviços de qualidade 
para a sociedade”, afirma a servidora da FEE, 
Gisele Reginato. 
 
Retirada de direitos
Além das recentes medidas, o governo 
também vem praticando o parcelamento de 
salários dos servidores e o não pagamento 

de outros direitos, como o 13º. Enquanto 
eram votados os PLs das fundações, uma 
professora aposentada tentou atear fogo no 
próprio corpo, em uma agência do Banrisul 
em Pelotas, devido aos descumprimentos 
trabalhistas praticados pelo governo. A 
situação de milhares de servidores é 
agravada a cada mês, e principalmente no 
fim de ano. Ainda no final de dezembro, os 
45 mil trabalhadores que adiantaram o 13º 
por meio de empréstimo com o Banrisul, 
tiveram descontada a primeira parcela do 
adiantamento. No entanto, a Assessoria 
Jurídica do Sindicato dos Professores e 
Funcionários de Escolas do Rio Grande do Sul 
(CPERS) obteve uma liminar contra o Estado 
para que sejam devolvidos os valores. 

Estudantes ocupam 5ª CRE 
No mesmo dia em que professores e 
funcionários estaduais entravam em greve, 
os estudantes ocuparam a 5ª Coordenadoria 
Regional de Educação (CRE) em Pelotas. 
A ocupação constituiu o primeiro ato do 
Movimento Estudantil Secundarista Unificado 
de Pelotas – uma importante ferramenta de 
luta e organização dos secundaristas. 
A ocupação durou pouco mais de uma 
semana e foi encerrada após uma audiência 
de conciliação. A direção da CRE havia pedido 
a reintegração de posse, que foi negada pela 
Justiça. O acordo permitiu que os estudantes 
pudessem permanecer até a data da votação 
do pacote de medidas do governo Sartori. 

Pacotaço enviado ao legislativo pelo governador do RS extingue oito fundações e retira direitos dos trabalhadores



Festival de Música trará ampla 
programação musical em Pelotas

Dica de filme: Allende
No filme "Allende em seu labirinto", lançado em 2016, são 
retratadas as últimas horas do presidente do Chile, Salvador 
Allende. A tomada do governo do país pelo general Pinochet 
é o ponto culminante da narrativa, que mostra o golpe  de 
Estado orquestrado pelos militares. 
O dia 11 de setembro de 1973, data em que o palácio La 
Moneda, na capital chilena Santiago, é retratado pelo cineasta 
Miguel Littin (mesmo diretor de "Machuca"). No filme, as sete 
horas finais do presidente Allende são filmadas. O diretor, 
durante a trama, fala da pressão exercida pelos Estados 
Unidos para a ditadura militar. Também contesta a versão de 
suicídio de Allende. Littin era amigo pessoal do presidente e, 
no filme, passa a sua versão sobre a história da tomada do 
palácio e do governo.
"Allende em seu labirinto" também transparece as convicções 
políticas do governo de Allende, bem como a lealdade de 
seus principais braços do governo. Entre os bombardeios ao 
Palácio, os sonhos de um governo justo e para todos. 
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Reunindo uma programação ampla, o 7º 
Festival Internacional Sesc de Música 
acontece na segunda quinzena de 

janeiro. De 16 a 27 de janeiro, Pelotas recebe 
músicos de diversas partes para o Festival, 
cujos principais eixos são o pedagógico e 
sociocultural. Na programação do evento, 
haverá concertos tanto ao ar livre e em 
espaços públicos, como a praia do  Laranjal 
e o Mercado Público, quanto em locais 
fechados, como o Teatro Guarany, Catedral e 
outros . Para estes, os ingressos devem ser 
retirados previamente.
Além das tradicionais apresentações, 
o Festival oferecerá oficinas e aulas 
para os cerca de 270 alunos de diversas 
nacionalidades que já realizaram matrícula 

no ano de 2016. Serão 23 cursos, que 
envolvem a prática de instrumentos (Violino, 
Viola, Violoncelo, Contrabaixo, Flauta, Oboé 
e Corne Inglês, Clarinete, Fagote, Trompa, 
Trompete, Trombone Tenor, Trombone Baixo, 
Tuba, Saxofone, Eufônio, Harpa, Percussão, 
Violão Clássico, Piano), canto lírico, prática 
de orquestra e de banda sinfônica e música 
de câmara. 
Já entre as apresentações, haverá uma 
gama vasta de orquestras, além de recitais 
de professores. No dia da abertura, haverá um 
cortejo musica, à̀s 18h, no Mercado Público. 
Em seguida, às 20h30, ocorrre o concerto 
inicial, no Guarany, com a Orquestra Unisinos 
Anchieta e participação de Quarchêto, 
Solista Luciano Maia e Regente Evandro 

Matté. 
Durante os dias de festival, haverá atrações 
internacionais, que vêm de países como 
Alemanha, Estados Unidos, França, Japão,  
Bulgária, Argentina, Colômbia e Itália. Todas 
as apresentações são gratuitas, porém é 
necessário retirar ingressos para aquelas que 
ocorrem em teatros ou locais com restrição 
de público.
A útlima edição do Festival Sesc de Música, 
ocorrida em 2016 (foto), contou com 450 
profissionais envolvidos, entre alunos, 
professores, músicos e técnicos.
Informações sobre a programação e as 
formas de retirada de ingressos podem ser 
consultadas no site do Festival: www.sesc-rs.
com.br/festival. 
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CONTRACAPA

Atos contra a PEC 55 são marcados por 
forte repressão policial 

No dia 13 de dezembro houve muita luta, resistência e brutal 
repressão policial em todo o país. Docentes, técnico-
administrativos e estudantes de universidades estaduais, 

institutos e universidades federais protestaram contra a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 55, ao mesmo tempo em que 
era aprovada em segundo turno no Senado Federal por 53 votos 
favoráveis e 16 contrários. 
O “Ocupa Tudo Brasil” foi organizado pelos comandos de greve do 
ANDES-SN, da Fasubra e do Sinasefe, além dos coletivos de juventude.  
Manifestações, realizadas em conjunto a demais entidades sindicais 
e movimentos sociais e populares, ocorreram em todos os estados. 
Além da PEC 55, também foram pautadas a PEC 287, referente à 
Reforma da Previdência e a Medida Provisória (MP) 746 que tramita na 
Câmara como Projeto de Lei de Conversão (PLV) 34, a qual promove a 
reforma do Ensino Médio.

Em Brasília, manifestantes foram perseguidos e reprimidos pela 
polícia com brutalidade, que os impediu de acessar a Esplanada dos 
Ministérios e mesmo após tentativas de negociação os atacou com 
bombas de gás lacrimogêneo, spray de pimenta e cassetetes. 
O protesto em Porto Alegre, que teve a participação de docentes da 
UFPel, mobilizou milhares de servidores, estudantes e representantes 
de fundações, contra o pacote de medidas do governo Sartori. 
Durante o ato, os manifestantes foram duramente reprimidos pela 
Brigada Militar, que não os deixou chegar ao Palácio Piratini. Mesmo 
assim, o ato resistiu e seguiu ao Largo do Zumbi, onde novamente foi 
atacado pela polícia.
Em Pelotas, foi organizada uma atividade pela Frente em Defesa 
do Serviço Público, das Conquistas Sociais e Trabalhistas, da qual 
faz parte a ADUFPel-SSind e outras entidades, no largo do Mercado 
Público. 


