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"OcupeBrasília" reúne 150 mil contra o
governo Temer e suas reformas
No dia 24 de maio, mobilizadas contra o governo ilegítimo de Michel Temer, milhares de pessoas deslocaramse à capital para uma grande manifestação. Na pauta, também a rejeição das propostas de contrarreforma
Previdenciária e Trabalhista. Foi o maior ato dos últimos 20 anos. Página 5

Eleições ADUFPel

Carga horária docente

A chapa "ADUFPel de Luta, Classista e pela Base" foi eleita
para a direção da ADUFPel-SSind. O grupo traz Fabiane
Tejana para a presidência. Página 3

Está em discussão na UFPel a questão da carga horária
docente. A reitoria quer regulamentar o trabalho da
categoria, ainda que a LDB já o faça. Página 4
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EDITORIAL
E, um dia, afinal, tinham direito
a uma alegria fugaz
Comemoramos o aniversário da ADUFPel-SSind
neste final de junho e, junto, realizamos a renovação
da diretoria da Seção Sindical. Que essas
celebrações, assembleia e festa, nos revitalizem,
fortaleçam e alegrem para seguirmos o ano!
Porque os enfrentamentos não param. Mantêmse as ameaças contra os direitos trabalhistas e
previdenciários. Apesar dos inúmeros escândalos
de corrupção, de compra de votos de deputados,
senadores e políticos nos estados e municípios,
o Congresso Nacional não se acanha. Nem mesmo
o fato da vida de trabalhadoras e trabalhadores
estar sendo decidida por grandes empresários,
seus patrões, gera questionamentos sobre “ética”
ou “conflito de interesses”. Desconsiderando as
diversas manifestações populares, a organização
de movimentos sindicais, sociais, estudantis,
culturais, a aparência de “ordem” prevalece em
nome do “progresso” que propagandeiam. Progresso
para quem? Às custas de quem? Em nosso
modo de vida capitalista, a individualidade está
naturalizada a ponto de depredação de patrimônio
gerar maior comoção social que violência contra
seres humanos. Da mesma forma que colocamos
“parâmetros” na afirmação anterior (por exemplo,
“eram vândalos, não precisavam quebrar nem
incendiar nada, precisavam ser contidos, se foi
utilizada violência, é porque foi necessário),
mensuramos a importância das pessoas na
sociedade com propostas de lei diferenciadas para
magistrados, políticos e militares. Chico Buarque
canta em Vai Passar: “Dormia a nossa pátria mãe
tão distraída, sem perceber que era subtraída
em tenebrosas transações”. Acordemos! Nos
questionemos!! Quem lucraria com a aprovação das
Contrarreformas Trabalhista e da Previdência? Por
que os donos do capital, que lucrariam com essas
Contrarreformas, têm dívidas perdoadas e isenção
de impostos? Por que a classe trabalhadora deve
pagar a conta com a perda de seus direitos?
Aliás, você, colega, já identificou quais direitos
seus estão ameaçados? Acordemos! Acordemos
para as celebrações, para as mobilizações e
lutas em defesa de nossos direitos e para as
discussões na própria UFPel. Estejamos atentos
para que a democracia se estabeleça e o trabalho
docente seja exaustivamente debatido em nossa
Universidade, dos corredores aos gabinetes, dos
indivíduos aos colegiados, de sala em sala de aula
– afinal, são as atividades de ensino que estão em
pauta no momento. Então, para além do aniversário
da ADUFPel-SSind, depois da Greve Geral de 30
de junho, há de ser possível “cantar a evolução da
liberdade até o dia clarear”.
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Docentes definem eixos de lutas em AG

N

a Assembleia Geral (AG) ocorrida
ontem (5), professoras e professores
da UFPel, após discussão, definiram
o eixo da luta para o momento: barrar as
contrarreformas. Na linha de atuação,
também reafirmam as bandeiras do “Fora
Temer” e “Diretas Sempre”. Além da adesão
à greve geral, chamada para o dia 30 de
junho, indicam, ainda, paralisação para o dia
20, decisão que será levada para apreciação
ao Setor das Instituições Federais de Ensino
Superior (IFES).
Para dar seguimento à articulação da
categoria, a AG também definiu que será
chamada reunião da Comissão Local de
Mobilização .Outro ponto relativo à luta contra
as reformas previdenciária e trabalhista é a

elaboração de um jornal informativo sobre o
tema.
A minuta de carga horária também foi
outro tópico da Assembleia. Houve debate
sobre a questão entre as e os presentes.
A assembléia definiu pela elaboração de
documento a ser enviando ao Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cocepe),
Conselho Universitário (Consun), reitor e vicereitor apontando a necessidade de ampliação
do prazo de discussão, tendo como premissa
a participação de todos os/as docentes,
a legislação vigente sobre carga horária
docente, a necessidade de recomposição
de vagas e planejamento de distribuição e
o tripé ensino/pesquisa e extensão. Ainda
nos informes, foi ressaltado o documento

enviado pela reitoria, que responde aos
questionamentos da ADUFPel-SSind sobre
os cortes orçamentários em vigor na UFPel.
No ano de 2017, todo o orçamento de capital
e custeio está afetado. Para conferir o
documento na íntegra, acesse nosso site,
na seção de arquivos (adufpel.org.br/site/
arquivos).
Em relação ao 62º Conad, que será realizado
de 13 a 16 de julho em Niterói (RJ), a
delegada escolhida foi Celeste Pereira. Como
observadores e suplentes de delegado foram
definidos Fabiane Tejada, Renato Waldemarin,
Ariane Ferreira, Luiz Carlos Rigo e Francisco
Vitória.
Uma nova assembleia será chamada antes
do dia 20 de junho.

Eleições ADUFPel: Chapa 1 é eleita e toma posse em junho
A Chapa 1, "ADUFPel de Luta, Classista
e pela Base", que traz como presidente a
professora Fabiane Tejada, irá assumir a
diretoria da ADUFPel-SSind. Os eleitos para o
biênio 2017-2019 receberam 94% do total de
votos. Também foram eleitos os nomes para
o Conselho de Representantes. As eleições
tiveram chapa única e ocorreram no dia 25
de maio. Acesse em nosso site (adufpel.org.
br) nomitata completa e propostas da chapa
eleita.
A Assembleia Geral Ordinária de posse da
nova gestão ocorre no dia 23 de junho, a
partir das 18h, na sede da Seção Sindical.
Todos/as estão convidados a participar.
Balanço da gestão anterior
A professora Celeste Pereira, que foi
presidente da ADUFPel-SSind de 2013 a
2017, realizou uma avaliação sobre a gestão
da Seção Sindical nestes anos. Confira: "A
chapa 'ADUFPel-SSind de luta pela base',
que acabou trabalhando na seção sindical
em duas gestões e que se encerra agora,

se deu a partir da organização da categoria
durante a greve de 2012. Tivemos muitas
lutas. A EBSERH [Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares] foi uma delas,
com relação aos hospitais universitários
entregues para a iniciativa privada. O
processo de escolha para reitor de forma
democrática com a comunidade, seminários
diversos, encontros, capacitações sobre
temas importantes referentes à categoria,
como a questão do ensino, carga horária,
carreira, condições de trabalho. Tivemos
palestrantes que vieram para cá para falar
sobre diversos temas. Levamos pessoas
para participar de seminários em nível
nacional para ajudar nessa composição
da luta. Fizemos atividade de toda ordem,
com relação, por exemplo, da questão da
formação política sindical e de imprensa.
Conseguimos um organização conjunta com
vários segmentos da sociedade organizada
em Pelotas, com sindicatos, organizações e
movimentos sociais, no que se constitui hoje
no que nós chamamos de "Frentão", que

é uma congregação dessas forças todas
para as lutas que se referem ao campo da
classe trabalhadora como um todo. Demos
encaminhamento a projeto da sede nova,
que está entrando em fase de execução.
Consideramos que o que fica agora é o produto
de todas a organização que tivemos nesses
quatro anos. Também conseguimos ter uma
manifestação maravilhosa e gigantesca em
Brasília no último dia 24, no Ocupe Brasília,
demonstrando a capacidade de organização
da classe trabalhadora e o envolvimento
dos professores das universidades nesse
contexto, como trabalhadores que são e
que estarão certamente sofrendo todos
os reflexos dessa política que está sendo
implementada no país. Fica o desejo de que
a chapa nova dê encaminhamento a essas
lutas. Nos sentimos satisfeitos realizados
com trabalho que conseguimos construir
até aqui. Achamos que muita coisa ainda
precisa ser feita, mas conseguimos deixar
nossa marca no sentido da organização da
categoria".
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Docentes da UFPel debatem carga horária

A

gestão da UFPel iniciou, em abril,
uma discussão sobre a carga horária
docente. Apesar da regulamentação
estar indicada na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB), a reitoria e o
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
(Cocepe) trabalham em uma minuta, que
deve ser apreciada pelo próprio Conselho.
O objetivo da reitoria é estabelecer, em
regulamento, os limites mínimos e máximos
de carga horária docente, seguindo
recomendação
do
relatório
número
201503674, de 13 de agosto de 2015,
da Controladoria Geral da União. Docentes
da Universidade, no entanto, através de
discussão em Assembleia, ressaltam
que é preciso uma ampla discussão com
a comunidade acadêmica para qualquer
alteração sobre o trabalho da categoria.
No dia 1º de junho, em reunião com a Seção
Sindical, o vice-reitor da UFPel, Luís Amaral,
propôs que a minuta fosse discutida até
30 de junho. No entanto, a ADUFPel-SSind,
em defesa de um processo detalhado e
aprofundado, solicitou que este prazo fosse
ampliado, respeitando o que havia sido
acordado com o reitor Pedro Hallal, no dia 8
de maio, de que a discussão se daria até
o final do ano antes de qualquer decisão.
“A nossa assembleia indicou, para além do
que a ADUFPel está fazendo, que a própria
administração estimule as unidades a
fazerem a discussão dentro de seus cursos,
que não sejam reuniões apenas de Conselhos
Departamentais, mas que sejam reuniões de
professores. Antes de passar no CD, que os
professores possam saber do que se trata e
dar suas opiniões”, defendeu a presidente da

ADUFPel-SSind, Celeste Pereira.
A partir da solicitação da ADUFPel-SSind,
será definido um calendário para o debate nos
colegiados dos cursos, que envolva todos
docentes da Universidade. O cronograma foi
discutido na Assembleia Geral da categoria,
no dia 5 de junho, e em seguida será
apresentado ao Cocepe.
Quadro de docentes é deficitário
De acordo com a administração da UFPel “é
necessário que haja isonomia no tratamento
ao corpo docente. Atualmente, convivemos
com um cenário de discrepâncias marcantes,
que geram desigualdades entre unidades
e mesmo dentro de uma mesma unidade
acadêmica”. Uma das preocupações dos
professores, entretanto, é a de que a
carga horária seja ampliada para corrigir
as deficiências geradas pela carência de
docentes em diversas unidades acadêmicas
e agravada com a assinatura do REUNI. Isso
porque não há concursos públicos para
novos professores desde 2012. Durante
esse período, ocorre apenas a reposição
de vagas decorrentes de aposentadorias,
exoneração ou transferências.
Além disso, segundo ressalta a diretoria
da ADUFPel-SSind, é preciso ter em conta
que o professor não atua apenas na sala
de aula. A Universidade atua sob o tripé
ensino, pesquisa e extensão. Isso significa
que as atividades de laboratório, de campo
e de projetos sociais são parte do trabalho
docente. A média geral de carga horária
docente é de 10,5 horas semanais, em sala
de aula, em um regime de 40 horas, sem
levar em consideração o período reservado

à pesquisa e extensão, orientações de
estágios e trabalhos de conclusão de curso.
Um documento sobre o posicionamento da
ADUFPel-SSind foi enviado à reitoria no dia
10 de maio.
O contingenciamento de verbas para as
universidades contribui para a intensificação
de alguns problemas já enfrentados. A
limitação do quadro docente é um deles.
Desde a aprovação da PEC do Teto de Gastos,
não há qualquer perspectiva em relação
a novas vagas oriundas de concursos
públicos. A falta de docentes acarreta em
sobrecarga de trabalho, disciplinas que não
podem ser ofertadas, dificulta a realização
de pesquisa e extensão e a supervisão
de estágios. De acordo com a presidente
da ADUFPel-SSind, Celeste Pereira, ao
definir o regramento sobre a carga horária,
também deve ser levada em consideração
a distribuição de vagas docentes.
Nos cursos de Filosofia (Licenciatura e
Bacharelado), por exemplo, há 17 professores
efetivos e nenhum substituto para 302
alunos presenciais e cerca de mil alunos
do EAD. De acordo com o professor Manoel
Vasconcellos, chefe do Departamento de
Filosofia, “todas as demandas são atendidas,
mas com sobrecarga de trabalho uma vez
que todos os docentes atuam, igualmente,
em projetos de pesquisa, ensino e extensão”.
Segundo ele, todos os docentes, incluindo
os que cumprem funções administrativas,
ministram três disciplinas.
Na Engenharia Geológica, o número de
professores previsto no projeto político
pedagógico do curso nunca chegou a ser
cumprido. Mesmo com dois concursos para
professor substituto e um para professor
efetivo em andamento, o quadro não estará
completo. O curso possui oito professores
efetivos, de uma demanda que exige
15 docentes, no mínimo. Estes mesmos
professores atendem não apenas o curso
de Engenharia Geológica, conforme explica
o coordenador do curso, Amilcar Barum. “Às
vezes nos solicitam professores no CDTEC, às
vezes na Química Forense ou de Alimentos, na
Geografia também nos solicitam professores
e nem sempre temos para dar pra eles. Tem
alguns semestres que eles não conseguem”.
No curso de Dança (Licenciatura), segundo
informações da coordenadora Flávia Marchi,
só não há déficit de professores devido
aos substitutos, caso contrário o curso
enfrentaria sérios problemas. O curso faz
parte do Centro de Artes, que tem como
normativa o cumprimento de uma carga
horária de 12 horas semanais em sala de
aula ou 8 horas para aqueles que possuem
cargo administrativo. Dessas 12 horas não
são contabilizados o envolvimento dos
professores em projetos de ensino, pesquisa
e extensão.
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Manifestação histórica toma as
ruas de Brasília em maio
Cerca de 150 mil pessoas reuniram-se em Brasília no dia 24 de maio para exigir a renúncia de Temer e a rejeição das
propostas que destroem a aposentadoria e os direitos trabalhistas. Novo passo é construir a greve geral no dia 30 de junho.

N

o dia 24 de maio, Brasília esteve
ocupada. Os manifestantes exigiam
o fim do governo ilegítimo de Michel
Temer e das contrarreformas Trabalhista e
Previdenciária. Cerca de 150 mil pessoas
marcharam pelas ruas e manifestaram-se na
Esplanada, no dia convocado como "Ocupe
Brasília".
Caravanas de todo o Brasil deslocaram-se
para a capital com o objetivo de dar força
ao ato. De Pelotas, além dos ônibus de
estudantes e servidores, houve participação
da presidente da ADUFPel-SSind, Celeste
Pereira, do diretor Luis Henrique Schuch e
dos docentes Débora Allemand e José Carlos
Volcato.
Repressão
Houve forte repressão policial, com bombas
de gás químico, spray de pimenta, balas de
borracha e golpes de cassetete. Conforme
a manifestação acontecia, inúmeros relatos
de feridos pelos policiais eram divulgados.
Houve, inclusive, ferimentos por projétil e
"caça" aos manifestantes no seu caminho
para casa. Mesmo assim, o ato estendeuse por toda a tarde, demonstrando a força

que a população, unida, possui. O presidente
ilegítimo Michel Temer chegou a lançar um
decreto permitindo as Forças Armadas do
Exército a intervir na manifestação, o que
aconteceu no fim da tarde. O documento
foi revogado no dia seguinte, após fortes
críticas, mas demonstrou mais uma vez o
caráter autoritário do governo.

renúncia de Michel Temer. O presidente,
em pronunciamentos, afirmou que não irá
renunciar. Ainda, se colocou como vítima
de conspiração. Enquanto isso, um inquérito
tenta investigar os áudios feitos pelo
empresário Joesley Batista, da JBS.

Movimento histórico
A manifestação ocorrida no dia 24 foi
histórica. Estima-se que tenha superado
largamente em número de participantes
os atos de 2013. Além disso, é a maior
mobilização dos últimos 20 anos.

Futuro da presidência
Caso Michel Temer seja afastado da
presidência, quem assume é o presidente
da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.
Maia, que também é alvo de investigações
na Lava Jato, ficaria no cargo por 30 dias,
até eleições indiretas. As ruas, no entanto,
clamam eleições diretas.

Denúncias contra Temer
No dia 17, foi divulgado áudio que mostra o
presidente Michel Temer dando apoio para
comprar o silêncio do deputado cassado
Eduardo Cunha. A gravação, feita pelos
empresários da JBS, também apresenta
Aécio Neves pedindo R$2 milhões para
os donos da empresa, quantia que seria
necessária para sua defesa na Lava Jato.
As denúncias fizeram eclodir ainda mais
fortemente a cobrança popular pela

Rumos do movimento
Uma das medidas propostas pelas centrais
sindicais, incluindo a CSP-Conlutas, da qual o
ANDES-SN faz parte, é a segunda greve geral
do ano. A mobilização acontecerá no dia 30
de junho. Espera-se toda a força produtiva
do país esteja parada neste dia. Além disso,
docentes da UFPel indicaram uma paralisação
no dia 20 de junho, proposta que será levada
ao Setor das Instituições Federais de Ensino
Superior (IFES) para apreciação.
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Municipários aceitam proposta de reajuste
apresentada pelo Executivo

A

pós mais de um mês de negociação
com o Executivo, que mantevese inflexível diante da pauta, os
municipários de Pelotas decidiram aceitar
a proposta apresentada pela Prefeitura,
referente à data-base deste ano.
A categoria aponta que, mesmo aprovada,
a proposta do governo está muito abaixo
das necessidades da categoria. Enquanto
os trabalhadores reivindicavam 11,47% de
reajuste e R$ 250 de vale-alimentação, o
governo ofereceu 3% em maio e 0,99% para
dezembro, sem retroatividade, mais 0,5%
nesta mesma data, e R$ 220 de vale. Como
não há retroatividade do complemento de
dezembro, a inflação sequer será reposta na
data-base da categoria, que é primeiro de
maio.
A presidente do Sindicato dos Municipários
de Pelotas (Simp), Tatiane Rodrigues, em
resposta à Prefeitura, que justifica ser o

melhor reajuste dos últimos anos, afirmou:
“Isto chega a ser desrespeitoso com uma
categoria que recebe complemento salarial.
Infelizmente o governo Paula apresentou uma
proposta muito abaixo das necessidades
mínimas da categoria que vive uma realidade
de padrões abaixo do mínimo nacional”.
A regulamentação de carga horária dos
servidores para 30h semanais e 6h diárias
(para aqueles com jornada superior)
permanece em discussão. O Simp pede
maior clareza em relação a este ponto para
que seja debatido junto à categoria.
Protesto contra corte de ponto
No dia 31 de maio, os municipários
realizaram um ato de repúdio à prefeita
Paula Mascarenhas, em frente à Prefeitura,
para denunciar os descontos em folha
dos dias paralisados, decorrentes das
mobilizações contra as reformas Trabalhista

e Previdenciária e greve geral.
De acordo com Tatiane, a atitude tomada
pela Prefeitura configura-se assédio e
perseguição, já que os servidores se
disponibilizaram em recuperar os dias
parados. O único avanço em relação a isso
foi a não implicação, das faltas, nas férias,
licença-prêmio e aposentadorias. “Aqui
em Pelotas a prefeita vai na contramão
da história, se posicionando favorável à
Reforma da Previdência, cortando o ponto
dos trabalhadores. A posição dela de cortar
o ponto nada mais é do que a posição de ser
favorável à Reforma”, destacou.
A ADUFPel-SSind coloca-se ao lado dos
municipários nesta luta e declara seu repúdio
à posição da administração municipal de
punir ainda mais os trabalhadores, que já
vem sendo vilipendiados pelas políticas do
governo de retirada de direitos, conquistados
a duras penas pela classe trabalhadora.

Governo fecha quase 80% das Farmácias Populares
O mês de maio trouxe outra surpresa para os
brasileiros: cerca de 400 unidades próprias
da Farmácia Popular irão fechar. Muitas já
fecharam as portas, deixando os usuários do
Sistema Único de Saúde (SUS) preocupados.
As Farmácias Populares, que existem
desde 2004, oferecem medicamentos
gratuitos ou com 90% de desconto. Agora, a
população poderá encontrar alguns destes
medicamentos apenas nas farmácias
privadas conveniadas.
Prosseguindo com os cortes em áreas
sociais, o governo ilegítimo de Michel Temer,
em abril, anunciou o fim do repasse para
as unidades próprias das farmácias. Para o
Ministério da Saúde, havia altos custos com

fiscalização, armazenamento e distribuição
de medicamentos. Ainda de acordo com o
Executivo, os usuários não serão afetados,
pois poderão encontrar os medicamentos
na rede privada, em farmácias que sejam
cadastradas – aquelas que possuem o
cartaz “Aqui tem Farmácia Popular”.
Da maneira como funciona hoje o programa,
a rede privada conta com 25 medicamentos
gratuitos e com desconto, enquanto as
farmácias próprias possuem uma lista com
112, incluindo remédios para hipertensão,
diabetes, úlcera gástrica, depressão,
asma, infecções, verminoses, enxaqueca,
queimaduras e inflamações, por exemplo, além
dos anticoncepcionais. Em pronunciamentos,

o Ministério da Saúde diz que os remédios
não encontrados nas Farmácias Populares
devem ser buscados em unidades básicas
de saúde e que o paciente deverá descobrir
onde achar o remédio.
Maiores afetados
Nas cidades do interior, a população deve ser
mais afetada, já que muitas vezes a Farmácia
Popular é a única opção. As parcelas mais
pobres da sociedade geralmente dependem
dos medicamentos do programa, já que o
preço normal possui alto custo. Além disso,
os trabalhadores das unidades perdem seus
empregos. Como forma de protesto, muitos
foram e estão indo trabalhar de preto.
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CULTURA

Arte como resistência à invasão neoliberal

O

museu
da
Bibliotheca
Pública
Pelotense recebeu em maio e
início de junho a mostra coletiva
internacional “Contrafogos: resistência à
invasão neoliberal”. A exposição é resultado
da parceria entre Brasil e Espanha e reúne
obras críticas sobre os efeitos perversos
da globalização e a visão do mundo como
mercadoria. A curadoria é das artistas
visuais Priscila Costa Oliveira (egressa da
UFPel), que teve a iniciativa de trazer a mostra
a Pelotas, e a catalã Mechu Lopez Bravo.
Os trabalhos são de artistas da Inglaterra,

Espanha, Brasil e Argentina: André Winn, Bruna
dos Anjos, Camila Soato, Carolina Chocron,
Daniela Ortiz y Xose Quiroga, Juliano Ventura,
Marie Carangi, Noah Rose, Núria Güell, Pablo
Paniagua, Rogério Marques, Sergi Selvas,
Traplev.
Baseada no livro “Contrafogos: Táticas para
Enfrentar o Neoliberalismo”, do sociólogo
Francês, Pierre Bourdieu, a mostra utiliza-se
de diferentes linguagens (vídeos, colagens,
impressos) para levar o espectador à reflexão
sobre a situação política atual mundial e
local, de supressão de direitos e ascensão

de líderes opressores.
De acordo com as curadoras, o nome
“Contrafogos” foi escolhido no sentido de
desobediência civil e de confronto direto.
A utilização da arte como uma arma frente
à atual conjuntura. As obras, segundo elas,
são “táticas de resistências a uma política
corporativa de controle e vigilância”.
O objetivo é tornar o projeto itinerante e
agregar obras por onde passar. Uruguai
e Argentina serão os próximos países a
receber a exposição que, ainda neste ano,
passará por Florianópolis (SC).

Nos anos 1930, acontecia no Brasil um dos períodos de ápice do racismo.
Período das teorias eugenistas, que afirmavam a superioridade da raça
branca, o Brasil vivia também o regisme de Getúlio, o qual flertava com os
regimes fascista e nazista. É nesse contexto que cerca de 50 meninos
negros são levados de um orfanato no Rio de Janeiro para uma fazenda
no interior da São Paulo. Com a promessa de uma vida tranquila no campo,
são transferidos pelo “tutor”, membro da família Rocha Miranda, uma das
famílias mais tradicionais e ricas do Brasil, a qual também era liderança no
movimento Integralista.
Na fazenda, os meninos são obrigados a trabalhar como adultos. Em troca,
apenas casa e comida. Ainda, são forçados a participar das reuniões dos
integralistas, os quais propunham uma espécie de regime nazifascista
próprio brasileiro. Após o apoio do Brasil aos Estados Unidos durante a
Segunda Guerra Mundial, os integralistas tiveram que se ocultar. Assim,
os meninos são libertados da fazenda, resultando em uma situação muito
próxima àquela ocorrida em 1888. Uma liberdade sem oportunidade.
É dessa história que trata o documentário “Menino 23”, que resgata a
memória dos senhores que, na década de 1930, foram os meninos da
fazenda. Dirigido por Belisario Franca, é de 2016 e foi um dos escolhidos às
preliminares para a seleção do Oscar.

Foto: Divulgação

Dica de filme: Menino 23
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CONTRACAPA

V Seminário Estado e Educação reúne
mais de 200 docentes em Vitória

O

ANDES-SN realizou entre os dias 4
e 6 de maio o V Seminário Estado e
Educação, em Vitória (ES). A atividade
teve o apoio da Associação dos Docentes
da Ufes (Adufes – Seção Sindical do ANDESSN) e teve como tema central "A Educação
como Direito e como Prática da Liberdade".
A ADUFPel-SSind foi representada pelas
diretoras Celeste Pereira e Beatriz Franchini
e os docentes Ariane Ferreira e Francisco
Vitória.
Cerca de 200 pessoas debateram e
analisaram, durante os três dias, as políticas
públicas educacionais em vigor e as propostas
que tramitam no Ministério da Educação e
Congresso Nacional, aprofundando questões
relacionadas ao avanço da mercantilização,
da privatização e do conservadorismo no
segmento da educação no Brasil.
A auditoria da dívida pública fez parte da

primeira mesa de discussão. Lujan Miranda,
da Auditoria Cidadã da Dívida, e Lisete
Arelaro, da Faculdade de Educação da USP,
abordaram o financiamento da educação
frente ao ajuste fiscal e o desmonte da
educação pública.
No dia seguinte, o tema foi “Internacionalização
e Mercantilização da Educação”. Lalo Minto
(Unicamp) e Valdemar Sguissardi (UFSCar e
Unimep) destacaram o papel desempenhado
pelas universidades privadas em buscar
unicamente o lucro, deixando de lado a
qualidade do ensino. Também, no mesmo
dia, foi realizado o painel "A ofensiva
Conservadora na Educação: a formação do
sujeito histórico - Escola sem Partido, BNCC,
Reforma do Ensino Médio", que abordou
os retrocessos na educação e a grave
ameaça à liberdade dos professores em
sala de aula, imposta por projetos e políticas

conservadoras.
Os professores Marinalva Oliveira (UFF) e
Fernando Seffner (UFRGS), compuseram
a última mesa de debate, que abordou
a educação inclusiva numa sociedade
excludente.
Nesse
contexto,
foram
destacadas pelos docentes as precárias
condições de trabalho, de ensino e ausência
de formação de qualidade, que contribuem
para o despreparo em receber pessoas com
deficiência em sala de aula.
No sábado (6), os Grupos de Trabalho (GTs)
reuniram-se para discutir a construção de um
Projeto Classista e Democrático de Educação.
Em seguida, o Seminário encerrou-se com
a Plenária Final, onde foram apontados os
encaminhamentos pelos GTs, que serão
levados ao 62º Conad para debate. O Conad
acontecerá de 13 a 16 de julho deste ano,
em Niterói (RJ).

