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Mulheres do mundo inteiro preparam paralisação no Dia 
Internacional da Mulher. Em Pelotas, haverá atividades ao 
longo de todo o dia.  Página 6

Rumos do movimento 8 de março

No dia 6 de fevereiro, foi retomado o segundo semestre letivo de 2016, paralisado após greve dos três 
segmentos da UFPel. O reinício das aulas foi também marcado pelas dificuldades orçamentárias, já que as 

verbas foram liberadas apenas parcialmente.  Página 5 

UFPel retoma semestre com 
orçamento em falta

Desafios e perspectivas do movimento docente e da 
conjuntura nacional são tema da entrevista realizada com a 
presidente do ANDES-SN, Eblin Farage. Página 4
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EDITORIAL

AGENDA

ADUFPel Seção Sindical do ANDES-SN

Março é o mês dedicado à questão 
feminista. Mais do que “dedicado às 
mulheres”, este ano em particular, as 
problemáticas que envolvem “ser mulher” 
estão em pauta: violência, assédio, 
inferiorização, objetificação, discriminação, 
desigualdades trabalhistas e tantas outras.
No Brasil, este mês nos apresenta outra 
questão que também atinge cruelmente às 
mulheres, mas não apenas. A PEC 287/16, 
da Reforma da Previdência, traz mudanças 
terríveis ao sistema previdenciário para 
todos homens com idade inferior a 50 
anos e mulheres com idade inferior a 45 
anos: fim da aposentadoria por tempo 
de contribuição, fim da aposentadoria 
proporcional por idade, mudança no cálculo 
do valor da aposentadoria (chegando a 
cortar o valor do benefício pela metade) e, 
ainda, as especificidades das pensões.
A grande mídia atua como porta-voz 
do governo, que alastra sua política 
de estado mínimo, e  beneficia os  
empresários dos fundos de aposentadoria 
e previdência complementar,  cujos lucros 
aumentam muito com o fim do sistema 
público  previdenciário.  O discurso de que 
a previdência social é deficitária e que a 
reforma proposta é necessária e urgente  
é incansavelmente repetido nos meios de 
comunicação .
Sindicatos, como o nosso, movimentos 
sociais e entidades como a Associação 
Nacional dos Auditores Fiscais da 
Receita Federal do Brasil (ANFIP) têm sido 
responsáveis pela produção e divulgação 
de materiais informativos que visam 
esclarecer  a população sobre o que 
realmente pode nos acontecer.
Nossa Universidade começou o ano com 
gestão nova e velhos problemas financeiros. 
Professoras e professores, de acordo 
com as idades mencionadas, seremos 
atingidas/os pela Reforma da Previdência, 
caso ela seja aprovada no Congresso 
Nacional. Professoras sabem exatamente 
o que é “ser mulher” na UFPel. Professores 
devem pensar sobre isso. Todas e todos 
nós devemos falar abertamente sobre  o 
tema.

M de Mulher, de Mobilização, 
de Mudança

www.cspconlutas.org.br

BOLETIM ESPECIAL
Março de 2017

8 de março   Dia Internacional da Mulher
15 de março   Dia Nacional de Paralisações

É hora da luta!

CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
CONTRA A REFORMA TRABALHISTA

GREVE GERAL, JÁ!

Rua Boa Vista, 76  - 11° andar  
CEP: 01014-000  |  Centro - São Paulo/SP

Tel.: (11) 3107-7984

8/3
10 a 13/3

15/3

Dia Internacional da Mulher, com atividades em Pelotas
Seminário Contra a Reforma da Previdência e a Retirada 
de Direitos, Salvador (BA).
Dia Nacional de Greves, Paralisações e Mobilizações
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Luta contra a Reforma da Previdência 
ocorre no 15 de março

Seguindo a agenda de destruição 
dos direitos dos trabalhadores, 
a Contrarreforma da Previdência 

expressa na Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 287/2016 deve ser 
votada ainda no primeiro semestre de 2017. 
A PEC institui a idade mínima de 65 anos 
para a aposentadoria. Além disso, coloca 
o mínimo de 49 anos de contribuição para 
o recebimento de aposentadoria integral, 
fazendo com que a maioria dos brasileiros não 
tenha mais a perspectiva de se aposentar 
com o salário que recebiam.
Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil 
inteiro começam a se mobilizar contra esta 
proposta que, ainda, reduz drasticamente 
a pensão por morte e por invalidez e nivela 
a idade mínima de aposentadoria das 
mulheres à dos homens, desconsiderando 
o trabalho não remunerado que exercem em 
casa, com as tarefas domésticas e cuidados 
dos parentes. A categoria docente, através 
do chamado da CSP-Conlutas e do ANDES-
SN, prepara-se para paralisação no 15 de 
março, Dia Nacional de Greves, Paralisações 
e Mobilizações. 
Além disso, o Dia Internacional da Mulher, 8 de 
março, também será um dia de luta contra o 
ataque à previdência (leia mais na página 6). 
Neste dia, conforme decisão de Assembleia 
Geral, os professores e professoras da UFPel 
irão paralisar as atividades para somar-se à 
mobilização na cidade. 

15 de março faz parte do calendário de 
lutas docentes
Os docentes definiram uma agenda de 
lutas para fevereiro e março durante o 36º 
Congresso do ANDES-SN.  Entre as atividades 
indicadas, está a realização do Dia Nacional 
de Greves, Paralisações e Mobilizações, 

para barrar a PEC 287/2016, que institui a 
Contrarreforma da Previdência.
A data foi incorporada ao calendário de luta 
do Setor das Instituições Federais de Ensino 
(Setor das IFES) do ANDES-SN e aprovada na 
reunião da Coordenação Nacional da CSP-
Conlutas realizada em início de fevereiro 
em São Paulo (SP). O Fórum das Entidades 
Nacionais dos Servidores Públicos Federais 
(Fonasefe), reunido na capital federal em 9 
de fevereiro, também indicou adesão à data.

Docentes da UFPel se engajarão em 
atividades
Entre os dias 15 de fevereiro e 10 de março, 
uma rodada de assembleias foi realizada 
pelas seções sindicais para discutir ações 
para o dia 15 de março. Na ADUFPel-SSind, 
a Assembleia ocorreu no dia 6 de março. 
Os professores da UFPel decidiram por 
uma intensa mobilização. A categoria irá 

se unir às ações da Frente em Defesa do 
Serviço Público, das Conquistas Sociais e 
Trabalhistas. Ainda, a Comissão Local de 
Mobilização (CLM) docente deve realizar 
atividade sobre a Reforma da Previdência, 
englobando as categorias da Universidade.

CLM dá continuidade à mobilização em 
Pelotas
Instituída logo após o término da greve docente 
da UFPel, em substituição ao Comando Local 
de Greve (CLG), a CLM dá continuidade 
às atividades da categoria em Pelotas. A 
Comissão reúne-se semanalmente na sede 
da ADUFPel-SSind (rua Major Cícero, 101) e 
propõe o fortalecimento da luta e ampliação 
das atividades junto a outros movimentos. 
As reuniões são abertas e todos/as estão 
convidados/as a participar. Em breve 
ocorrerá a formulação das propostas para as 
atividades do 15 de março.

VD - 01/2017
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 “A construção da greve geral é o nosso horizonte 
para 2017”: entrevista com Eblin Farage

A presidente do ANDES-SN, Eblin Farage, 
concedeu uma entrevista à Assessoria 
de Comunicação da ADUFPel-SSind 

durante o 36º Congresso do ANDES-SN, que 
aconteceu na Universidade Federal de Mato 
Grosso, em Cuiabá (MT), entre os dias 23 e 
28 de janeiro. Eblin falou sobre a importância 
do Congresso na atual conjuntura e a 
campanha de sindicalização para este ano, 
defendendo a aproximação da categoria para 
o enfrentamento das lutas que estão por 
vir. Também fez uma análise dos primeiros 
meses de gestão e revelou quais serão os 
desafios para 2017.

Voz Docente: Qual o papel do 36º Congresso 
do ANDES-SN diante da atual conjuntura?
Eblin Farage: O nosso papel central é 
deliberar, a partir dos debates que foram 
acumulados na base, as nossas linhas de 
ação para o ano de 2017, de maneira que a 
gente consiga se planejar e se armar a altura 
dos ataques que estão vindo e do conjunto 
da retirada de direitos que está sendo 
imposto pelo governo federal. Planejar para 
combater a retirada de direitos.

VD: Como avalias as lutas travadas no ano 
passado e os primeiros meses de gestão na 
diretoria do ANDES-SN?
EF: Os primeiros meses de gestão foram 
muito tensos porque a gente assumiu em 
uma conjuntura de acirramento político, 
econômico e social que rebate obviamente 
na nossa categoria e nas universidades 

de uma forma 
muito desastrosa, 
com impacto no 
nosso cotidiano de 
trabalho sobre o 
corte de verbas e o 
impacto na vida dos 
professores com 
esse conjunto de 
medidas que estão 
sendo tomadas, em 
especial a Reforma 
da Previdência. A 
gente já assume 
tendo que mobilizar 
e tendo que 
fazer grandes 
enfrentamentos, 
mas acho que 
nós estamos 
c o n s e g u i n d o 
responder à 
altura. No segundo 
semestre de 2016, 
em especial nos 
atos contra a PEC 
55, o ANDES foi 
um dos principais 

protagonistas e quando falo ANDES, é o 
ANDES e todas as suas seções sindicais. 

VD: Com as reformas Trabalhista e 
Previdenciária em curso, o que se pode 
esperar da agenda de mobilização do ANDES-
SN para 2017? Quais serão os maiores 
desafios?
EF: A luta central para esses primeiros meses 
será barrar a Contrarreforma da Previdência, 
além de barrar a Reforma Trabalhista. A 
Reforma da Previdência, na nossa avaliação, 
ainda não foi assimilada pela nossa categoria 
na gravidade que ela tem. Uma coisa que a 
gente já tem desenhada e que certamente 
será uma luta de 2017, é ampliar o nosso 
trabalho em relação à Frente Nacional 
Escola Sem Mordaça. A gente sabe que o 
conservadorismo tem se espraiado por toda 
a sociedade e tem se reverberado em ações 
nas Câmaras Municipais e nas Assembleias 
Legislativas, não apenas no Congresso 
Nacional, e esse vai ser um embate duro que 
nós começamos em 2016 e teremos que dar 
continuidade. 
Uma outra ação que me parece prioritária é 
o debate da Auditoria Cidadã da Dívida. Hoje 
está posto para nós que um dos nossos 
desafios é fazer o debate sobre o fundo 
público, a forma como o fundo público é 
apropriado – e ele vem sendo apropriado 
privadamente. Um outro desafio que já foi 
deliberado, e que a gente vai implantar em 
2017, é a campanha de sindicalização, que 
passa por uma intensificação do trabalho de 

base. Isso para nós é central. Nós temos uma 
categoria muito renovada, com professores 
com menos de dez anos de universidade e 
que ainda não têm o nosso sindicato como 
referência. Para fazer essas lutas contra 
a retirada de direitos, é necessário que a 
categoria venha junto com a gente. Então é 
necessário ir ao encontro da categoria.

VD: Como analisas a tentativa de privatização 
do ensino público superior?
EF: As universidades não passam por 
crise financeira, quem passa por crise 
financeira são os governos. E passam por 
crise financeira porque estão priorizando a 
verba pública para pagamento da dívida e 
para ações que não são prioritárias para a 
população. Ao fazerem isso, eles [governos] 
colocam as políticas públicas em crise. 
Então, a crise é gerada pelas opções 
políticas e econômicas que o Estado vem 
fazendo, tanto governo federal, quanto 
governos estaduais e municipais, e isso vai 
se rebater nas nossas universidades. É óbvio 
que o discurso da dívida, o discurso da 
crise, é para justificar a privatização porque 
o que a gente está vendo é a retomada do 
neoliberalismo mais ortodoxo. Nós saímos 
do modelo da conciliação de classes, onde 
ainda se permitia algum nível de investimento 
em políticas públicas para um modelo, para 
uma organização de um neoliberalismo mais 
ortodoxo. Nesse sentido, se cria crise e 
a narrativa da crise para isso servir para a 
privatização dos serviços públicos. Isso nada 
mais é do que o ataque do capital às políticas 
públicas. Na verdade, é a apropriação do 
capital daquilo que ele sabe que irá lhe render 
lucros e a educação rende lucros ao capital. 
Para o capitalismo consagrar a educação 
superior como uma mercadoria é importante.

VD: A greve geral vai fazer parte das lutas 
em 2017?
EF: A centralidade da luta que apontamos 
no primeiro dia do Congresso termina com a 
convocação à greve geral. Essa já era a nossa 
perspectiva em 2016, mas infelizmente 
por causa da dificuldade de acordo entre 
as centrais sindicais, não foi possível uma 
convocação unitária para a greve geral. 
Nós esperamos que isso avance em 2017. 
Apenas uma greve da educação não é 
suficiente para o tamanho dos desafios que 
temos e por isso estamos apostando na 
construção da greve geral. Nós entendemos 
que cada passo que nós da educação, 
que nós do ANDES damos no sentido de 
mobilizar a categoria e de se articular com 
movimentos sociais e outras entidades, é 
um passo à frente na construção da greve 
geral. A construção da greve geral é o nosso 
horizonte para 2017.
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UFPel retorna com 
dificuldades orçamentárias

As aulas na UFPel reiniciaram no dia 6 
de fevereiro, retomando o segundo 
semestre de 2016. A pausa de 

cerca de dois meses, período em que a 
comunidade esteve engajada na luta contra 
a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
55, também foi o momento de troca de 
gestão na Universidade. Assumiram Pedro 
Hallal como reitor e Luis Centeno como vice, 
eleitos no ano passado.
O semestre continua com dificuldades 
orçamentárias, que já podem ser vistas 
como reflexo da aprovação da PEC 55, a 
qual foi aprovada pelo Congresso Nacional 
no fim de 2016 e insitui o congelamento 
orçamentário em setores como saúde e 
educação por 20 anos. 

Orçamento
O semestre, que irá até abril, começa com 
contingenciamento de recursos. Até fevereiro, 
o governo federal havia liberado apenas 
1/18 do orçamento de custeio e zero dos 
recursos de capital, mesma situação em que 
se encontra a maioria das universidades. A 
expectativa é que os recursos sejam liberados 
logo, para que as instituições possam pagar 
seus fornecedores e seguir com as obras 
e contas em dia. “Caso o orçamento inteiro 
seja liberado em algum momento do ano, 
com dificuldade a gente consegue tocar a 
Universidade. Se o contingenciamento não 

for revertido, a Universidade tem um problema 
gravíssimo de funcionamento”, explica o 
reitor Pedro Hallal, que também observa que 
o orçamento de investimento da UFPel em 
2017 é de cerca de R$10 milhões.
Já a situação do Hospital Universitário, 
conforme a administração, é preocupante, 
mas mais tranquila que a da Universidade 
como um todo. O atendimento ocorre sem 
problemas. No entanto, devido à transição 
para a EBSERH, o que ocorre no hospital é um 
problema grave de relações pessoais. Isso 
acontece devido às diversas modalidades de 
trabalhadores, que acabam tendo horários e 
salários diferenciados mesmo com a mesma 
função. O problema só deve ser resolvido 
com a chamada de todos os aprovados 
na seleção da EBSERH. No entanto, isso 
signfica a demissão daqueles ainda ligados 
à Fundação de Apoio Universitário (FAU). 

Reuniões com ADUFPel-SSind
A administração propõe-se a conversar com 
a ADUFPel-SSind com regularidade. Recebeu, 
no dia 13, pela diretoria, Ana Oliveira, Daniela 
Hoffmann e Júlio Spanó. O reitor e seu 
assessor, Gilberto Collares, falaram sobre 
questões financeiras e transparência, além 
de assuntos tratados com a imprensa da 
ADUFPel-SSind. Sobre orçamento 2017 e 
transparência, reafirmam as dificuldades aqui 
colocadas e anunciaram que pretendem fazer 

prestação de contas 
mensal à comunidade. 
Também expuseram os 
planos de elaboração 
do orçamento 2018 
com a participação 
da comunidade. 
“Aguardamos para 
que as ações da 
administração se 
efetivem. Estamos 
acompanhando, pois 
fazemos parte da 
UFPel, somos docentes 
de diferentes áreas. 
Como diretores 
estamos, certamente, 
abertos ao diálogo 
direto com a reitoria, 
pois um dos nossos 
papeis é representar 
as/os docentes junto 
à instituição”, afirma 
Hoffmann.

Escola Sem Partido
Um dos assuntos 
das questões 

macro, tratados pela gestão, é o Programa 
Escola Sem Partido. Hallal afirma que a 
administração da UFPel está preparando uma 
minuta contra o Programa, cuja intenção é que 
contenha a assinatura de todos os reitores 
do RS. A intenção é enviar o documento ao 
Ministério da Educação, posicionando-se 
pela autonomia pedagógica. Além disso, o 
reitor afirma que em todas as reuniões com 
o MEC levará a contrariedade aos cortes 
orçamentários na educação, que após 
a aprovação da PEC 55 alcançam maior 
magnitude. “É conceitualmente equivocado 
congelar porque vivemos num país em que 
a fração da população que chega ao ensino 
superior é muito pequena. Então não temos 
que estar pensando se nós vamos congelar. 
A nossa discussão tinha de ser em quanto 
nós vamos aumentar para chegar num 
patamar muito melhor do que nós temos 
hoje”, pontua. 

O semestre 2/2016 recomeçou em 6 de fevereiro na UFPel, com nova administração. 
Até fevereiro, o governo federal havia liberado apenas 1/18 do orçamento de custeio e zero do orçamento de capital. 

O programa Escola Sem Partido está 
expresso em uma série de projetos 
federais, estaduais e municipais. Visa 
restringir o debate nas salas de aula, 
enquadrando como "doutrinador" o 
professor que estimular a criticidade 
dos alunos. Os projetos ferem a 
autonomia pedagógica e propõem 
sanções aos docentes enquadrados.
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MOVIMENTOS

No 8 de março, mulheres lutarão 
contra a Reforma da Previdência

O Dia Internacional da Mulher, que ocorre 
mundialmente no dia 8 de março, deve 
ser marcado por paralisações neste 

ano. Mulheres do mundo inteiro preparam-se 
para cruzar os braços na data e ir às ruas 
manifestar-se. No Brasil, as principais pautas 
do movimento, além do repúdio à violência 
e opressão de gênero, dizem respeito às 
medidas duras do governo de Michel Temer. 
A principal delas é a Contrarreforma da 
Previdência, representada pela Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 287/2016. A 
PEC tramita no Congresso Nacional e, caso 
aprovada, fará com que as trabalhadoras 
rurais e servidoras públicas trabalhem mais 
10 anos e as professoras da educação 
básica 15 anos a mais. Retirada de direitos 
trabalhistas e cortes orçamentários 
são alguns dos temas que as mulheres 
enfrentarão.

Mulheres trabalham mais
Além de fazer com as mulheres trabalhem 
até a velhice, a PEC 287 propõe que as 
idades de aposentadoria de homens e 
mulheres sejam equiparadas. O pretexto é 
de que a expectativa de vida feminina é 
maior. Entretando, a proposta desconsidera 
o trabalho não remunerado que a maioria 
das mulheres exercem. De acordo com com 
dados da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios, 88% das mulheres com mais 
de 16 anos realizam trabalhos domésticos, 
contra 46% dos homens. A desigualdade 
nestes dados aponta para centenas de anos 
atrás, quando se estabeleceu socialmente e 
culturalmente que todas as tarefas ligadas ao 
mundo doméstico seriam de cunho feminino. 
Apesar do avanço nas pautas feministas, os 
dados mostram o quanto as mulheres ainda 
trabalham mais em casa, mesmo quando 
possuem um emprego remunerado. Sendo 

assim, a PEC 287 desconsidera as duplas e 
triplas jornadas realizadas por elas. 

Greve geral
A greve geral das mulheres é apoiada por 
militantes de grande relevância, como Angela 
Davis e Nancy Fraser. No Brasil, o movimento 
ganhou força e começou a ser construído 
pelos movimentos feministas, além das 
organizações sindicais. A mobilização das 
mulheres, no entanto, não se restringe ao 8 
de março. As medidas de endurecimento nas 
leis trabalhistas e outros retrocessos atingem 
em cheio as trabalhadoras brasileiras. O 
fortalecimento do conservadorismo é outro 
ponto a ser combatido, isso porque com 
uma bancada religiosa forte, a autonomia 
das mulheres sobre o seu próprio corpo, bem 
como a liberdade de decidir os rumos de suas 
vidas, é colocada na mira dos religiosos.
Além disso, a troca para o governo ilegítimo 
de Temer, com a derrubada da presidenta, 
colocou no primeiro no escalão do país um 
time composto de homens brancos, que 
parece não ter sensibilidade às pautas da 
mulher. Todo esse cenário pede uma forte 

resistência, não só das mulheres mas de 
todos os setores progressistas do país. 
A Primavera Feminista seguirá, e o 8 de 
março será um grande marco na história do 
movimento no Brasil.

8 de março em Pelotas
Em Pelotas, é a terceira vez consecutiva em 
que a ADUFPel-SSind participa da construção 
da data. Em razão da data de fechamento do 
jornal, 7 de março, a cobertura será realizada 
através do site (adufpel.org.br), rede social 
(facebook.com/adufpel)  e também na 
próxima edição do jornal Voz Docente. 
Acompanhe!

Docentes paralisam no dia
Conforme decisão de Assembleia Geral, 
ocorrida no dia 6 de março, os docentes 
paralisam as atividades para acompanhar 
a programação do Dia. A categoria estará 
engajada na mobilização, em especial aquela 
desenvolvida pela Frente em Defesa do 
Serviço Público, das Conquistas Sociais e 
Trabalhistas, da qual a ADUFPel-SSind faz 
parte.

8 
de
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ar
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01
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CULTURA

Refúgio do conhecimento

A esquina da rua Conde 
de Porto Alegre com 
Barão de Santa 

Tecla, tornou-se um espaço 
democrático de construção 
da cidadania desde 
2012. No local, funciona 
a Biblioteca Popular, de 
iniciativa da professora 
aposentada Régia Nogueira.
Nascida no interior, a 
docente sofreu com a 
falta de acesso aos livros 
e conta que isso teve 
consequências na sua vida 
acadêmica e profissional. 
“Senti que eu consegui 
evoluir mais quando comecei 
a me dedicar à busca de 
informações através da 
leitura”, afirmou. A partir 
disso, surgiu a necessidade 
de compartilhar o 
conhecimento e seus livros 
guardados em casa. Aos 
poucos, com doações de 
amigos, a biblioteca foi 
tornando-se realidade. Hoje, 
são disponibilizados a crianças, jovens e 
adultos, livros de poesia, infanto-juvenil, 
literatura adulta, saúde e autoajuda.
Crianças e jovens que moram no bairro 
são os maiores frequentadores e, além 
de poderem retirar livros, participam 
de atividades de incentivo à leitura. Os 
voluntários são os responsáveis pelas 
atividades complementares e estimulam, 
através da música e leitura de histórias 
– como no projeto “Ler para crescer” –, o 
raciocínio e a concentração. Além disso, toda 
sexta-feira pela manhã, em uma parceria 

com a professora Eliane Peres, da Faculdade 
de Educação, acontecem os encontros do 
grupo de alfabetização, que auxilia crianças 
não alfabetizadas ou com dificuldades de 
aprendizado.
Contribuir para que crianças se transformem 
em adultos leitores é o que busca a professora 
Régia. “A criança que tem acesso à leitura, 
tem o seu intelecto mais desenvolvido. Ela 
é uma criança que raciocina melhor, que 
demonstra mais interesse nas atividades e 
maior conhecimento. Vejo a leitura como um 
grande aliado para a evolução da criança. 
Não só da criança, mas de qualquer jovem 

ou adulto”.

Biblioteca precisa de voluntários
A carência de um número maior de voluntários 
impede que a biblioteca fique aberta por 
um tempo maior. Atualmente, funciona de 
segunda a quinta-feira, das 16h às 18h, e 
conta com o auxílio de duas professoras 
aposentadas, um veterinário ligado às 
artes, uma moradora e uma professora de 
música. Para ser voluntário deve-se ter 
disponibilidade de 2 horas semanais, gostar 
de livros, de contar histórias e do contato 
com as crianças. 

Dica de filme: Capitão Fantástico

O filme “Capitão Fantástico” conta a história de um pai, 
Ben, interpretado pelo ator Viggo Mortensen (indicado ao 
Oscar), que cria os seus seis filhos na floresta, isolados da 
convivência em sociedade. Em meio à natureza, Ben os ensina 
e educa a partir de uma perspectiva libertária e racional, 
contrapondo a lógica de uma sociedade capitalista. A família 
alimenta-se apenas com comidas orgânicas, caça e vive 
com o que provém daquele meio. No entanto, a morte da mãe, 
que estava internada, faz com que precisem ir até a cidade 
para o seu funeral. Inicia-se, assim, uma série de conflitos 
ocasionados pelo choque cultural e pelas divergências com o 
restante da família, que não aprova o modo de vida adotado. 
O avô materno, dentro de sua visão limitada, quer oferecer 
o que ele julga ser o melhor para seus netos, que inclui dar 
um funeral para a filha, ignorando seus últimos desejos. Com 
sensibilidade, além de seguir por uma linha política, a trama 
também mostra as relações e os laços afetivos construídos 
entre pai e filhos. 
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CONTRACAPA

36º Congresso do ANDES-SN 
aprova plano de lutas para 2017

Mais de 470 docentes de todo o país, debateram e deliberaram, por seis dias, ações que irão nortear as lutas deste ano.

Cuiabá (MT) foi sede do 36º Congresso 
do ANDES-SN. Entre os dias 23 e 28 
de janeiro, mais de 470 docentes de 

todo o país – delegados e observadores de 
70 seções sindicais, diretores nacionais e 
convidados – reuniram-se para debater as 
ações, definir os posicionamentos políticos 
estratégicos e aprovar o Plano de Lutas do 
Sindicato Nacional para 2017. A 36º edição 
do Congresso, teve como tema "Em defesa 
da educação pública e contra a agenda 
regressiva de retirada dos direitos dos 
trabalhadores e trabalhadoras".

Homenagens e centralidade da luta
No primeiro dia, o Congresso relembrou, em 
vídeo, o centenário da Revolução Russa e 
da primeira greve geral do Brasil, assim como 
o cinquentenário do assassinato de Che 
Guevara e a morte de Fidel Castro – falecido 
no final do ano passado. Os participantes 
também entoaram o hino “A Internacional”, 
tocado em viola-de-cocho e clarinete.
A presidente do ANDES-SN, Eblin Farage, 
em sua fala, ao declarar aberto o 36º 
Congresso, destacou os erros e acertos 
dos primeiros meses de gestão e avaliou 
o ano de 2016 como um ano muito duro, 
destacando que este é o momento de 
fortalecer o enfrentamento à retirada de 
direitos. “Relembrando os nossos acertos e 
erros, seremos capazes de melhorar nossas 
ações para as lutas que virão. Agora é a 
hora de ir para a rua, junto com as mulheres, 
junto com negros e negras, junto com LGBTs, 
afirmou.
A centralidade da luta foi também aprovada 
no primeiro dia. Após debates que incluíram 
as lutas de 2016 e a intensificação da retirada 
de direitos, ficou definida a “Defesa dos 
serviços públicos e do projeto de educação 
do ANDES-SN, referenciado no Plano Nacional 
de Educação da Sociedade Brasileira, lutando 

pela autonomia e valorização do trabalho 
docente, construindo ações na luta contra a 
intensificação da retirada de direitos, contra 
a apropriação do fundo público pelo capital, 
e a criminalização dos movimentos sociais e 
todas as formas de opressão. Intensificação 
do trabalho de base, em unidade com a 
CSP-Conlutas, as entidades da educação e 
demais organizações do campo classista, 
na perspectiva da reorganização da classe 
trabalhadora, pelo Fora Temer e da construção 
da greve geral”.

Plano de lutas
Ações de intensificação da luta foram 
também aprovadas no Congresso. Entre as 
deliberações estão: o enfrentamento à criação 
de fundos de previdência complementar nos 
estados e municípios e o fortalecimento da 
luta em defesa das universidades estaduais 
do Rio de Janeiro, que sofrem um profundo 
ataque do governo estadual (IMEES/IES); 
a constituição de fóruns pela revogação da 
Emenda Constitucional 95/2016 (antiga PEC 
241), bem como as reformas Previdenciária 
e Trabalhista; além de uma agenda que inclui 
o Dia Nacional de Luta em Defesa da Mulher 
Trabalhadora, em 8 de março, e o indicativo 
para a realização de um 
Dia Nacional de Greves, 
Paralisações e Mobilizações 
(contra a Reforma da 
Previdência) em 15 de 
março (IFES).

Casos de assédio
A Comissão Organizadora 
do Congresso denunciou à 
Plenária o assédio sofrido 
pelas monitoras do evento. A 
ADUFMAT, em parceria com 
a Coordenação do Grupo de 
Trabalho para Políticas de 

Classe para Questões Étnico-Raciais Etnia, 
Gênero e Diversidade Sexual do ANDES-SN, 
criou, então, uma comissão para tratar do 
ocorrido. A comissão preparou um manifesto 
e realizou, durante o Congresso, uma oficina 
de cartazes como forma de apontar e coibir 
assédio em eventos do Sindicato. O ANDES-
SN divulgou uma nota e manifestou apoio às 
mulheres assediadas. Todas as denúncias 
serão apuradas.

ADUFPel-SSind presente
Na Plenária de Encerramento, os delegados 
aprovaram as moções apresentadas pela 
Seções Sindicais, entre elas a proposta pela 
ADUFPel-SSind, SEDUFSM, Seção Sindical 
do ANDES-SN na UFRGS e APROFURG, em 
solidariedade aos servidores públicos do Rio 
Grande do Sul. Em seguida, foi lida a Carta de 
Cuiabá, que reúne a síntese das principais 
discussões do 36º Congresso, também 
aprovada pelos docentes. A ADUFPel-
SSind esteve representada pelos diretores 
Celeste Pereira, Daniela Hoffmann, Henrique 
Mendonça, Ana Lúcia Oliveira, e os docentes 
José Carlos Volcato, Rejane Jardim, Francisco 
Vitória, Ariane Rosa, Débora Allemand e 
Vanessa Damasceno. 


