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O mês de março é marcado pelo Dia Internacional da Mulher. 
Confira como foi a programação na cidade de Pelotas, onde 
houve protesto em frente ao INSS. Página 6

CPI da Funai 8 de março

Nos dias 31 de março e 1º de abril, docentes reuniram-se para discutir os rumos do movimentos sindical no 
Rio Grande do Sul e debater os temas de previdência e assédio no trabalho. Também foi lançada a cartilha 

sobre opressões produzida pelo ANDES-SN. Página 5

Previdência e assédio são temas do XVI 
Encontro da Regional RS do ANDES-SN

Uma Comissão Parlamentar de Inquérito tenta acuar órgãos 
ligados a povos indígenas e quilombolas. A ADUFPel-SSInd 
repudia a ação. Página 3
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ADUFPel Seção Sindical do ANDES-SN

A cidade, a Universidade, nossas relações de amizade e 
família são os espaços nos quais temos condições de 
agir e fazer ecoar nossas posições frente às questões 
nacionais. Nesses âmbitos de ação, o que cada uma, 
cada um de nós está fazendo? Como cada uma, cada 
um de nós está se comportando? Com o que, com quem 
você está comprometido?
Estamos sendo, novamente, desafiados pelos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário que ameaçam, em 
conjunto, nossos maiores direitos e conquistas: as 
leis trabalhistas, a previdência pública e os espaços 
de discussão, representação e defesa das minorias. 
O governo federal, ilegítimo, sancionou da lei da 
terceirização em pleno dia de luta popular (31/03) contra 
o projeto, votado na Câmara, às pressas, sem discussão. 
A partir de agora, por exemplo, docentes poderão ser 
contratados para o ensino superior sem concurso, 
sendo profissionais terceirizados, como nossas colegas 
da limpeza e nossos colegas da segurança.
Segue em curso as tentativas de contrarreforma da 
previdência e das leis trabalhistas. Ambas atacam 
os setores público e privado: nenhuma trabalhadora 
e nenhum trabalhador está imune – sinta-se incluída 
e incluído, colega. Se aprovada a contrarreforma da 
previdência, por exemplo, haverá docentes que atingirão 
a idade para aposentadoria compulsória sem conseguir 
completar tempo suficiente para contribuição de 49 anos 
e, portanto, não alcançarão aposentadoria integral. Sem 
mencionar a contrarreforma trabalhista que propõe, entre 
outros pontos, a “livre-negociação” entre trabalhadoras/
es e patronato, desconsiderando as relações de poder 
que colocam detentoras/es do capital em situação de 
imposição das suas vontades.
Quaisquer dos ataques evidenciados são, em 
perversidade e intensidade, mais incidentes sobre as 
trabalhadoras. As propostas do governo desconsideram 
a dupla/tripla jornada de trabalho feminino, as questões 
familiares (mulheres chefes de famílias, alienação 
parental), as condições de trabalho precarizadas e as 
situações de assédio às quais as mulheres ainda estão 
submetidas atualmente, etc., e (pior!) se utilizam do 
discurso da “igualdade entre homens e mulheres”. Essa 
é a lógica perversa do capitalismo, que se apropria 
indevidamente de um discurso sobre equidade e o utiliza, 
por exemplo, para justificar o fato de igualar a idade 
mínima para aposentadoria entre homens e mulheres – 
sem considerar o fato de que mulheres trabalham, em 
média, 7,5 horas a mais por semana.
Dia 28 de abril, sexta-feira, é dia de Greve Geral no 
Brasil. É um dia para pararmos o país e mostrarmos a 
todas e todos como nos posicionamos frente a esta 
situação de ataque e retirada de direitos. Greve Geral 
é dia de cruzarmos os braços usando nossa força de 
trabalho para não produzirmos riquezas para aquelas/
es detentores do capital, do poder. Greve Geral dia 28 
de abril é a forma de dizermos: basta! Basta de explorar 
trabalhadoras e trabalhadores! 28 de abril, Greve Geral é 
dia de ir às ruas, juntar-se às manifestações populares 
e mostrar ao governo que somos este país.

28 de abril: 
o que fazer nesse dia?

19/4

28/4
3/5 a 5/5

Reunião Conjunta dos Docentes dos Setores das IFES e IEES/
IMES, em Brasília (DF)
Greve Geral
V Seminário de Estado e Educação do ANDES-SN, em Vitória 
(ES)
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CPI quer criminalizar órgãos de apoio aos povos 
indígenas e quilombolas

VD - 02/2017

Não é novidade que no Brasil os povos 
indígenas e quilombolas estão 
desamparados. Há morosidade 

nas demarcações de terras e inúmeras 
tentativas da bancada ruralista e dos setores 
do agronegócio em exterminar os povos 
originários. Nos últimos anos, propostas 
como a PEC 215 tentaram, inclusive, rever 
as demarcações de indígenas e quilombolas 
já estabelecidas. De acordo com ela, 
estes grupos teriam de estar, na data de 
5 de outubro de 1988, fixados nas terras 
para que estas lhes fossem outorgadas, 
desconsiderando o processo de expulsão e 
saqueio dos territórios destas comunidades. 
Mas as ameaças e desmandos não param 
por aí. Seguindo a tentativa de silenciar, 
acuar e criminalizar os poucos órgãos de 
apoio aos povos indígenas e quilombolas, 
a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 
da Fundação Nacional do Índio (Funai) e do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra) foi instaurada em 2015. 
Prorrogada por mais dois meses no fim 
de março, é um retrato do descaso e da 
dificuldade em garantir os mínimos direitos a 
tais populações no Brasil.

O que é a CPI?
A chamada CPI da Funai e Incra foi instituída 
pela bancada ruralista. Requerida pelos 
deputados Alceu Moreira (PMDB), Marcos 
Montes (PSD), Nilson Leitão (PSDB), Valdir 
Colatto (PMDB), Luiz Carlos Heinze (PP), entre 
outros, já foi prorrogada por quatro vezes. O 
objetivo, segundo eles, é o de verificar as 
condições das demarcações de terra. Para os 
deputados, ocorrem processos fraudulentos, 
são constituídas “reservas imensas”, o 
que seria responsável pela expulsão de 
agricultores de suas terras. Ainda não houve 
nenhuma comprovação, exceto a de que a CPI 
não traz resultados,  persegue e criminaliza as 
entidades de suporte aos povos originários.
Os alvos da CPI são principalmente a Funai 
e o Incra. Outros órgãos de apoio aos povos 
indígenas e quilombolas, como o Conselho 
Indigenista Missionário (CIMI), Instituto Sócio 
Ambiental (ISA) e Associação Brasileira de 
Antropologia (ABA) também entraram na mira 
dos congressistas.  Os pedidos de quebra 
de sigilo bancário e fiscal são expedidos 
constantemente, agora inclusive de forma 
individualizada, na tentativa de constranger a 
atuação que estes órgãos possuem para os 
povos indígenas e quilombolas. Atualmente, 
tramitam pedidos de quebra de sigilo para o 
CIMI, ABA e ISA, que ainda não foram votados.
No âmbito da ABA, para o coordenador 
da Comissão de Assuntos Indígenas da 
instituição, Henyo Barretto,“o objetivo [da CPI] 
parece ser o de desvalorizar o conhecimento 

e o trabalho profissional do antropólogo 
e  desacreditar o recurso à peritagem 
antropológica solicitada pelo Ministério 
Público e por Juízes”.

Trabalho é duvidoso
Após cerca de um ano e meio de CPI, 
não foi apresentado um relatório sequer 
pelos parlamentares, ainda que só no 
ano de 2016 tenham gastado mais em 
cotas parlamentares do que o montante 
despendido com demarcações de terras. 
Não houve constatação de nenhuma das  
irregularidades que a Comissão averiguou.  
“Até agora não se tem conhecimento de 
nenhuma comprovação de qualquer das 
‘denúncias’ que a CPI se propôs a investigar”, 
afirma Barretto. Os cinco deputados federais 
na presidência, vice-presidência e relatoria da 
CPI da Funai Incra são investigados, também, 
em inquéritos ou são réus em ações penais 
no Supremo Tribunal Federal (STF). 
 
Situação da demarcação de terras
É importante salientar que mesmo os 
governos considerados mais “progressistas” 
foram negligentes com as demarcações. 
Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff 
demarcaram, juntos, menos que o governo 
de Fernando Henrique Cardoso. Já no governo 
ilegítimo de Michel temer, a nomeação de 
um presidente para a Funai por indicação do 
Partido Social Cristão (PSC) jogou mais um 
alerta sobre a questão no país.
Para Henry Barretto, há variações grandes 
de governo a governo, que dependem 
de uma complexa gama de variáveis, 
incluindo vontade política. As ameaças são 
constantes; Para os quilimbolas, o marco não 
é o de 1988, como para os indígenas, mas 

2003, quando o Decreto nº 4.887 formalizou 
o procedimento para demarcação e titulação. 
Hoje, o instrumento é objeto de uma Ação 
Direta de Inconstitucionalidade no STF, 
proposta pelo DEM. Além disso, a PEC 215 é 
outro marco na tentativa de uma regressão 
nos avanços conquistados. 
A violência a que são submetidos os povos 
indígenas e quilombolas é recorrente e 
geralmente envolve a disputa de terra. No 
mês de março, por exemplo, houve o primeiro 
julgamento na Corte Interamericana por 
violação de direitos humanos a um povo 
indígena brasileiro, os Xukuru. Este grupo, 
cuja terra está em processo de demarcação 
desde 1989, foi a primeira etnia a processar 
o Estado brasileiro. Devido à questão de 
disputa de terra, cinco indígenas e um 
representante da Funai foram mortos e 
dezenas de lideranças Xukuru presas. A Corte 
deve dar o veredito ainda neste mês.
Os casos são extensos. Abuso, expulsão 
e morte de indígenas pelos latifundiários 
e morosidade na demarcação são rotina 
em um estado que valoriza mais a saca de 
soja do que a sobrevivência dos seus povos 
originários. “É preciso que nos somemos 
a esta luta para derrotar a CPI e todo o 
retrocesso que ela representa”, pontua 
Celeste Pereira, presidente da ADUFPel-
SSind. 

ADUFPel-SSind repudia a CPI
Após a professora do Departamento 
de Antropologia da UFPel e diretora da 
ABA, Claudia Turra, levar o assunto ao 
conhecimento da diretoria da ADUFPel-SSind, 
a seção sindical redigiu uma moção de apoio 
à entidade e às demais que são alvo da CPI 
da Funai e do Incra. Acesse em nosso site.
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As consequências da EBSERH: 
entrevista com Antônio Gonçalves Filho (UFMA)

O Brasil caminha a passos largos em 
direção à privatização e terceirização 
dos serviços públicos, acelerando 

ainda mais a precarização das relações de 
trabalho e o desmonte do Estado. Esse é o 
cenário em que os Hospitais Universitários 
estão inseridos desde que a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) 
começou a geri-los gradativamente desde 
2011. A falta de recursos, o assédio moral 
e o distanciamento dos hospitais com as 
universidades são alguns dos diversos 
problemas enfrentados pelos Hospitais 
Universitários do país. Para falar sobre a 
situação no Hospital da Universidade Federal 
do Maranhão (UFMA), gerido pela EBSERH 
desde 2012, o professor Antônio Gonçalves 
Filho concedeu uma entrevista ao Voz 
Docente. Gonçalves é professor de Medicina  
na Universidade Federal do Maranhão e 
presidente da Apruma.

Voz Docente (VD): Como está a situação 
do Hospital Universitário da UFMA desde 
que começou a ser administrado pela 
EBSERH?
Antônio Gonçalves (AG): A EBSERH veio 
com uma lógica gerencial que não tem 
resultado na melhoria dos serviços do Hospital 
Universitário. Alas estão sendo fechadas, 
alguns serviços historicamente prestados 
pelo HU estão sendo descontinuados, e o 
que é bastante grave é o distanciamento 
do Hospital da Universidade, porque o ele 
ficou sendo apenas mais um cenário de 
prática, assim como é a unidade básica de 
saúde e os hospitais intermediários. Não tem 
mais aquele envolvimento que existia dos 
professores com o Hospital, nem dos técnicos 
contratados pelo MEC. Esses também, 
paulatinamente, estão sendo alocados em 
outras instituições, em outros setores, e não 
mais dentro do Hospital. Isso é um problema 

sério porque dá uma nova configuração 
que não nos agrada, porque a gerência não 
está sendo capaz de sanar os problemas 
históricos, nem de avançar no atendimento. 
Aliás, está retrocedendo e a Universidade 
cada vez está com menos espaço dentro do 
Hospital.

VD: Os serviços oferecidos continuam 
sendo gratuitos?
AG: Sim, os serviços continuam sendo 
gratuitos. O que se discute é que o 
financiamento continua muito aquém das 
necessidades. Então, algum dinheiro foi 
liberado, mas ainda de um programa de 
refinanciamento dos Hospitais Universitários 
[REHUF], que já vem de alguns anos. Não 
houve efetivamente um aporte financeiro 
vindo da EBSERH.  Por isso que Hospital está 
encolhendo gradativamente. As consultas 
estão sendo feitas com hora marcada, tem um 
número limitado. É quase impossível marcar 
uma consulta. As filas de cirurgia continuam 
imensas. Alguns serviços estão deixando 
gradativamente de serem ofertados.

VD: Como se dá a relação entre os 
servidores do RJU e os que entraram pela 
EBSERH?
AG: Isso é um problema muito sério desde 
a elaboração das escalas de trabalho e das 
cargas horárias. Existe, por exemplo, na 
Enfermagem, a luta histórica das trinta horas, 
que já havia sido acordada há bastante 
tempo e está com muita dificuldade de 
ser implantada, pois há trabalhadores 
contratados pela EBSERH, trabalhadores do 
Regime Jurídico Único da União, trabalhadores 
da Fundação Josué Montello e trabalhadores 
do estado e municípios cedidos para o 
Hospital. Tem várias formas de contratação 
com objetivos diferentes. É muito difícil você 
conciliar isso. É bastante conflituoso.

VD: Ocorrem muitos casos de assédio?
AG: Quanto a isso, às relações trabalhistas 
e pessoais, muitas queixas têm chegado ao 
sindicato dos técnicos. Tem muita denúncia 
quanto ao assédio moral que se sofre 
dentro da unidade, do tipo: ou se aceita a 
regra ou está fora. Não tem sido permitido, 
por exemplo, que o trabalhador participe 
da construção das políticas de saúde. Até 
assembleias no espaço do Hospital têm sido 
proibidas. A categoria dos técnicos tentou 
fazer uma assembleia no estacionamento 
do Hospital e isso foi proibido pela gestão da 
Empresa.

VD: O governo Temer assumiu com a 
intenção de privatizar a gestão de creches, 
presídios e hospitais. Como analisas 
isso?
AG: Nós, desde quando começamos a 
combater essa lógica da EBSERH, nós já 
sabíamos que esse era o propósito desse 
governo que nós avaliamos como ilegítimo e 
que, por ser ilegítimo, não tem compromisso 
com o voto popular e com a política 
construída a partir do debate. Ele está se 
sentindo muito à vontade para fazer todas 
as mudanças, inclusive constitucionais, de 
retirada de direitos, e não trabalha no que a 
gente acha que é o cerne da questão, que 
é o custo da dívida pública. Aos credores, 
a garantia de pagamento a qualquer custo. 
Aos trabalhadores, a retirada de direitos a 
qualquer custo, nem que seja reprimindo. 
A gente avalia que esse processo de 
privatização se dá de forma mais acelerada e 
isso é muito preocupante, porque juntamente 
com a privatização vem a terceirização no 
processo de contratação e vem, também, o 
ataque aos trabalhadores públicos.

VD: No 35º Congresso do ANDES-SN, foi 
aprovada a elaboração de um dossiê sobre 
a situação dos hospitais que aderiram à 
EBSERH. O que foi apurado até então?
AG: Nós temos vários levantamentos feitos. 
Há denúncias graves em relação à dispensa de 
licitação para aquisição de alguns materiais 
através de carta-convite, com argumento de 
urgência e emergência, que nós já estamos 
denunciando ao Ministério Público. A questão 
do assédio tem várias denúncias. O dossiê 
é difícil de fazer porque o trabalhador teme 
perder o emprego e se expor, mas a gente 
consegue acessar o próprio cliente e usuário 
do sistema e a partir dele detectar todas 
as falhas. Temos levado esse debate para o 
Conselho Municipal de Saúde para que ele se 
inteire. Nós estamos a cada dia num trabalho 
extenuante e desgastante, num trabalho de 
ganhar confiança das pessoas para que elas 
possam nos relatar todos os fatos.
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Pelotas sedia XVI Encontro 
da Regional RS do ANDES-SN

O XVI Encontro da Regional RS do ANDES-
SN foi realizado nos dias 31 de março 
e 1º de abril, em Pelotas. Com o tema 

central “Trabalho e Previdência: Nenhum 
Direito a Menos”, o debate abarcou também 
assédio, preconceito de gênero e retirada de 
direitos. 

Previdência
A professora da UFRJ, Sara Granemann, deu 
início às atividades. Com o auditório lotado 
do Centro de Artes da UFPel, a docente 
discorreu sobre o sistema previdenciário e 
as mudanças que o governo pretende realizar 
sobre ele, através da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 287, o que acarretaria na 
destruição da aposentadoria para milhões de 
brasileiros.
Como apontou a pesquisadora, não há déficit 
na previdência. Os número publicizados pelo 
governo desconsideram uma série de fontes 
de receita da seguridade social. “Não estamos 
falando de déficit, estamos falando de uma 
massa gigantesca de dinheiro, de riqueza 
socialmente construída pelos trabalhadores 
e trabalhadoras que, se somadas, chegam 

a um monumental e astronômico valor.  (...) 
Está sendo contrarreformado porque sobra, 
é uma nova possibilidade de comércio para 
os capitais”. 
De acordo com a professora, os setores 
mais afetados através da PEC 287 serão 
as mulheres e trabalhadores do campo. 
Para as mulheres, além de equiparar a 
idade de aposentadoria à dos homens, 
desconsiderando o trabalho extra que a 
mulher realiza em casa, a proposta também 
equipara as regras para professoras e 
professores do ensino básico às demais 
categorias. No meio rural, camponeses e 
camponesas passarão a contribuir como 
qualquer outro trabalhador, ainda que seu 
trabalho seja mais desgastante. 
Após a palestra, houve um ato em Pelotas, 
que marcou o Dia Nacional de Luta Contra a 
Reforma de Previdência. Milhares de pessoas 
marcharam pela cidade, assim como saíram 
às ruas em todo o país. 

Cartilha contra as opressões
No dia seguinte pela manhã, o primeiro 
secretário da Regional, Caiuá Al-Alam, lançou 

a cartilha “Em defesa dos 
direitos das mulheres, das/
os indígenas, das/os negras/
os, e das/os LGBT", na sede 
da ADUFPel-SSind. O material 
é produzido pelo Grupo de 
Trabalho de Política de Classe 
para as questões Etnicorraciais, 
de Gênero e Diversidade Sexual 
(GTPCEGDS) do ANDES-SN. 

Assédio e trabalho
Também no segundo dia, a 
professora da Universidade 
Federal de Pelotas (UFPel), 

Rejane Jardim (UFPel), e a advogada da 
Regional RS, Fabiane Batisti, compuseram 
a mesa que tratou do tema “Assédio e 
Trabalho”. 

Batisti apontou que os assédios sexual e 
moral estão interligados, não havendo uma 
grande diferença de tratamento entre eles no 
âmbito jurídico. “Independentemente do tipo, 
nós temos instrumentos dentro do Direito 
para combater”, explicou. Ainda, destacou 
que à medida que o neoliberalismo avança 
no Brasil, cresce o assédio moral, sendo mais 
comum no mundo do trabalho. 
Jardim relembrou os casos de assédio 
sofridos pelas monitoras durante o 36º 
Congresso do ANDES-SN que, segundo ela, a 
chocaram por acontecerem em um ambiente 
de vanguarda. Para a docente, há uma 
ideologia machista dentro da universidade, 
que se impõe sobre o sexo feminino, na qual 
os homens não se veem como agentes de 
opressão e, portanto, “não se comportam 
como deveriam”. Além disso, a discussão do 
feminismo deve se mesclar com as questões 
de classe e este é o momento dos sindicatos 
se apropriarem da temática feminista e tomá-
la como central. 

Fórum das Seções Sindicais
De tarde, os docentes se reuniram para dar 
os informes das seções sindicais da Regional 
Sul e debater estratégias de mobilização 
para a agenda posta no momento. Integraram 
a mesa Daniela Hoffmann (ADUFPel-SSind), 
Guinter Tlaija Leipnitz (Sesunipampa), Carlos 
Alberto da Fonseca Pires (Sedufsm), Rodnei 
Valentin Pereira Novo (Aprofurg), Caiuá Al-
Alam (mediador - Sesunipampa) e Mailiz 
Garibotti Lusa (Seção Sindical do ANDES-SN 
na UFRGS).

Durante dois dias, docentes debateram previdência, assédio, opressão e questões de gênero
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MOVIMENTOS

Março foi o mês de fortalecer a luta 
em defesa das mulheres. Em tempos 
de diversos ataques e retirada de 

direitos, as mulheres são um dos segmentos 
mais prejudicados. No dia 8, em mais de 
50 países, trabalhadoras cruzaram os 
braços contra o feminicídio, a exploração do 
trabalho, a desumanização, objetificação e  a 
inferiorização da mulher.

Pelotas adere ao movimento
Em Pelotas, foi realizado o “Dia Nacional de 
Lutas em Defesa dos Direitos da Mulher”, 
organizado pela Frente em Defesa dos 
Serviços Públicos e das Conquistas Sociais 
e Trabalhistas, que inclui a ADUFPel-SSind. 
Trabalhadoras e trabalhadores de diversos 
segmentos paralisaram, incluindo docentes.
As atividades iniciaram às 8h30 com uma 
audiência pública na Câmara Municipal, na 
qual foi lançada a Frente Parlamentar em 
Defesa dos Direitos das Mulheres, composta 
por quatro vereadoras da Casa: Zilda Burkle, 
Cristina Oliveira, Daiane Dias e Fernanda 
Miranda. “Não adianta de nada termos uma 
prefeita mulher e vereadoras mulheres, sendo 
que o partido delas apoia a Reforma da 
Previdência“, afirmou a diretora da ADUFPel-
SSind durante a audiência. Beatriz Franchini, 
que também relembrou o desaparecimento 
da professora Claudia Hartleben, cujo caso 
está sem solução há mais de dois anos. 
Em nome da Frente em Defesa dos Serviços 
Públicos, foi entregue uma moção repudiando 
a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
287/16, da Contrarreforma da Previdência. 
Tatiane Rodrigues, presidente do Sindicato 
do Municipários (SIMP) realizou a leitura do 
documento e, em nome do grupo, pediu 
que todos os vereadores assinassem 
e enviassem aos deputados dos seus 
partidos. Logo após, uma marcha seguiu até 
o prédio do INSS, onde houve protesto contra 

a Reforma da Previdência.
 
Saúde mental
Durante a tarde, mulheres reuniram-se na 
Esquina Democrática. A Frente em Defesa 
dos Serviços Públicos, a Tenda do Afeto, 
o Instituto Mário Alves (IMA), movimentos 
sociais e coletivos, organizaram as 
atividades, que incluiu um debate sobre 
saúde mental. Duas das autoras do livro 
“Registros, Fatos, Escritos: memórias e 
histórias da reforma psiquiátrica”, Clarice 
Eliane Duarte da Silva (usuária do CAPS) e 
Ana Paula Müller de Andrade (psicóloga), 
falaram sobre a construção do livro e suas 
experiências.
 
Buteco da Filosofia
Pela noite, no “Buteco da Filosofia”, realizado 
no Bar do Zé, aconteceu uma mesa de 

discussão sobre o movimento de mulheres e 
questões de gênero. Participaram do debate 
a presidente da ADUFPel-SSind, Celeste 
Pereira, a presidente do SIMP, Tatiane 
Rodrigues, a atriz e ativista transexual, 
Márcia Monks, a historiadora e ativista 
do movimento negro, Ledeci Coutinho e a 
militante do Coletivo Feminista Classista Ana 
Montegro e ativista LGBT, Tayna Oliveira.
“Precisamos estar atentas a todas as 
questões do dia a dia e que fazem com que 
a mulher passe por diferentes processos em 
sua vida enquanto trabalhadora e enquanto 
indivíduo, e que experencie isso de uma 
maneira sempre subalterna e inferiorizada 
em relação ao homem. Necessitamos inverter 
essa ordem das coisas e estar unidas para 
buscar a construção de um mundo mais 
justo, fraterno e menos desigual”, pontuou 
Celeste.

Casa na Benjamin é ocupada para fim social

Os dados sobre a moradia no Brasil são 
alarmantes. Segundo censo de 2010 
do IBGE, o número de casas vazias e 

ociosas seria suficiente para sanar o déficit 
habitacional existente no país. Em Pelotas, na 
esquina da rua Benjamin Constant com Álvaro 
Chaves, um grande casarão, abandonado há 

cerca de uma década pela Marinha, a quem 
pertence, fazia parte desse quadro. Mas, no 
dia 17 de março, um grupo de estudantes e 
moradores de rua a ocupou, obstinados em 
mudar este quadro. Amparados juridicamente 
pelo Movimento Nacional de Luta pela Moradia 
(MNLM), pretendem dar outra destinação à 
casa.  
“A nossa ocupação, hoje, vem com perfil 
bem interessante de fazer uma aproximação 
da comunidade universitária e a comunidade 
local, que são os moradores de rua, 
guardadores de carro e daí por diante”, 
explica um dos integrantes da ocupação, 
Giovane Lessa, que é militante da Frente 
Negra Pelotense e estudante do curso de 
Arqueologia da UFPel.
Organizados, os estudantes já possuem um 

projeto de revitalização para a “Ocupação 
Canto de Conexão”. Em síntese, almejam 
a construção e moradia para famílias e 
estudantes, sendo o prédio transformado em 
um alojamento solidário para estudantes e 
moradores de rua da região e em um espaço 
cultural e educacional. As reivindicações 
são:  acesso à cidade; reforma urbana; 
integração social e “revitalização de um 
espaço abandonado, detectando os 
aspectos negativos e dimensionando a 
importância cultural e educacional de se 
estar naquele local”. Os ocupantes falam em 
“desmarginalizar o marginalizado”.
Para manter a ocupação, o movimento pede 
ajuda dos movimentos sociais e sindicais 
da cidade. Materiais de limpeza, higiene e 
alimentos também são bem-vindos. 

Mulheres pelotenses fazem greve no 8 de março
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CULTURA

Cine-Debate percorre os bairros de Pelotas

As atividades referentes ao Dia 
Internacional da Mulher seguem em 
Pelotas. Uma parceria da ADUFPel-

SSind com o Coletivo Feminista Classista 
Ana Montenegro resultou no Cine-Debate 
Itinerante “Por que as mulheres trabalham 
mais?”. A proposta é transformar os bairros 
da cidade em espaços de discussão 
sobre temas relacionados aos direitos das 
mulheres.
O primeiro bairro a receber o Cine-Debate foi 
o Fragata, no dia 14 de março. A atividade 
aconteceu na Associação das Vilas Reunidas 
Fraget. O segundo foi a Colônia Z3, no dia 
3 de abril, na UBS. Os encontros tiveram 
a participação de docentes, estudantes, 
mulheres e homens, trabalhadoras e 
trabalhadores.

A partir da exibição do curta-metragem 
“Deus” foi realizada uma discussão, 
relacionando os impactos da Contrarreforma 
da Previdência (PEC 287/16). O filme é uma 
produção de Vinícius Silva, egresso da UFPel, 
e venceu os prêmios de melhor documentário 
e melhor diretor no Festival de Cinema de 
Lajeado.  Também concorre ao prêmio do 
Curta Taquary - Festival Internacional de 
Curta Metrage."Deus" retrata a múltipla 
jornada de trabalho de uma mãe, solteira, 
negra, moradora da periferia de São Paulo. A 
retirada de direitos em curso nos últimos anos 
no país e as alterações propostas pela PEC 
atingem diretamente as mulheres que, além 
de cumprirem uma extensa carga horária de 
trabalho remunerado, ainda cuidam da casa 
e dos filhos.

O debate também englobou temas como 
desigualdade de gênero, alienação parental, 
redemocratização da mídia e o papel alienador 
exercido pelos meios de comunicação em 
relação à Contrarreforma.
“Acredito que se nos organizarmos e 
reproduzirmos o que estamos debatendo 
aqui, estaremos contribuindo para um futuro 
diferente. Temos que arregaçar as mangas 
e ajudar a mudar este país”, destacou 
a presidente da ADUFPel-SSind, Celeste 
Pereira.
Mais informações sobre os próximos 
encontros serão divulgadas em nosso 
site (adufpel.org.br) ou em nossa página 
(facebook.com/adufpel). Tem interesse em 
receber o Cine-Debate? Entre em contato 
pelo e-mail imprensa@adufpel.org.br.

Dica de filme: Eu, Daniel Blake
O filme "Eu, Daniel Blake" retrata a saga de um 
carpinteiro em busca de seus direitos sociais após 
sofrer um ataque cardíaco e não poder retornar 
ao trabalho. Enfrentando uma enorme burocracia, 
agravada pelo fato de ser praticamente um analfabeto 
digital, Blake encontra um cenário desolador. Além de 
não ter mais fontes de renda, encontra o preconceito 
de ser considerado indisposto ao trabalho
Ao conhecer uma pessoa em uma situação 
semelhante, Katie, uma mulher abandonada por 
dois ex-maridos e com dois filhos, o trabalhador 
desenvolve a solidariedade pela mãe, ao mesmo 
tempo que também busca forças naquela família.
O longa se passa no Reino Unido, mas as semelhanças 
com o contexto brasileiro são grandes. Um Estado 
burocratizado, nada humano e com pouca justiça 
social que deixa o cidadão abandonado quando 
mais precisa. 
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CONTRACAPA

Em abril, acontece a greve geral
Centrais sindicais convocam greve geral contra a retirada de direitos

Reunidos no dia 27 de março, em São 
Paulo, presidentes e dirigentes de 
nove centrais sindicais deliberaram por 

convocar a greve geral dos trabalhadores no 
dia 28 de abril. A decisão foi tomada frente 
aos ataques impostos pelo governo de Michel 
Temer à classe trabalhadora: o desmonte da 
previdência pública, a Reforma Trabalhista e 
a lei de terceirização sancionada por Temer. 
Até a data, uma agenda intensa de luta contra 
a retirada de direitos acontecerá pelo país. 

Mobilização antecede a greve geral 
Entre os dias 27 e 31 de março, aconteceu a 
Semana Nacional de Mobilização. Organizada 
pelo ANDES-SN, a Semana seguiu a 
deliberação dos Setores das Instituições 
Federais de Ensino (IFES) e das Instituições 
Estaduais e Municipais de Ensino (IEES/
IMES). Durante esses dias, foram realizadas 
diversas atividades pelo país: panfletagem, 
reuniões, assembleias, debates, atos 
culturais e ações de pressão aos deputados 
federais.
O dia 28 foi marcado pela luta contra a 
Reforma da Previdência e Trabalhista e em 
defesa dos serviços públicos. Em Brasília 
(DF) e nos estados, trabalhadores e 
trabalhadoras manifestaram-se em frente às 
superintendências e postos de serviço do 
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).
No Distrito Federal, servidores iniciaram o 
dia pressionando os parlamentares que 
chegavam ao aeroporto, contra a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 287/16. Após, 
uma carreata seguiu até o Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). 
Lá, manifestantes cobraram resposta da 

Pauta de Reivindicações dos Servidores 
Públicos Federais (SPF) e exigiram reunião 
de negociação. As atividades seguiram pela 
tarde e finalizaram às 17h com reunião do 
Fórum Nacional das Entidades Nacionais dos 
SPF (Fonasefe).
Em Pelotas, os docentes da UFPel decidiram 
aderir à Semana com a realização de 
atividades junto a sindicatos e movimentos 
sociais, que integram a Frente em Defesa 
dos Serviços Públicos, das Conquistas 
Sociais e Trabalhistas. A decisão foi tomada 
em assembleia realizada no dia 27 de março. 
No dia 29, integrantes da Frente estiveram 
no Calçadão da Andrade Neves para 
coleta de assinaturas contra a Reforma da 
Previdência e conversa com a população. No 
dia 31, milhares de pessoas marcharam pela 
cidade, assim como no restante do país. O 
ato marcou o Dia Nacional de Luta Contra a 
Reforma de Previdência.

Temer sanciona lei da terceirização 
O presidente Michel Temer sancionou no dia 
31 de março a lei que permite a terceirização 
plena e irrestrita em todas as áreas dos 
setores público e privado. O Projeto de Lei 
nº 4.302/98 foi aprovado com apenas três 
vetos, em pontos que atualizam a legislação 
do trabalho temporário. Nenhum artigo do 
texto sobre a prestação de serviços de 
terceiros foi vetado. 
O Projeto agrava ainda mais o quadro de 
trabalhadores e trabalhadoras que já se 
encontram em situação precária e até 
mesmo análoga à escravidão. Fere valores 
sociais e de proteção à cidadania. Além 
disso, enfraquece o poder de organização 

dos trabalhadores e o direito à greve. Dados 
do Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (Dieese) 
apontam que, no Brasil, mais de 12,7 
milhões de pessoas trabalham em empresas 
terceirizadas, o que corresponde a 26,8% 
do total. Terceirizados trabalham três horas a 
mais por semana, recebendo 24,7% menos 
que os demais trabalhadores. Permanecem 
2,6 anos menos no emprego e são vítimas 
de 80% dos acidentes fatais no ambiente do 
trabalho.
Com a nova lei, empresas poderão terceirizar 
qualquer atividade, o que significa que 
instituições de ensino superior, que 
antes apenas podiam contratar serviços 
terceirizados de limpeza, alimentação e 
contabilidade, por exemplo, agora poderão 
contratar, também, professores terceirizados. 
Ainda, o tempo de contribuição permitido 
para o trabalho temporário será aumentado 
de três para seis meses.

Novos cortes
Além de toda a agenda de retirada de 
direitos, o governo de Temer aplicou 
novos cortes orçamentários em diversos 
ministérios. O Ministério da Educação (MEC) 
teve um dos maiores cortes: R$ 4,3 bilhões, 
o que representa uma diminuição de 12% 
no montante anteriormente definido em R$ 
35,74 bilhões. O único setor que escapou 
dos cortes foi o da saúde. 
Com a diminuição de orçamento, conforme 
alerta o ANDES-SN, Temer pode sinalizar 
a terceirização como saída para o 
sucateamento no serviço público. Para que 
isso não ocorra, é hora de parar o Brasil.
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