VOZ DOCENTE
JORNAL DA ADUFPel . SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN . PELOTAS . EDIÇÃO 05/2017

Segunda greve geral de 2017 leva trabalhadores
e juventude às ruas em defesa de direitos
Depois da Greve de 28 de abril, uma nova Greve Geral ocorreu no dia 30 de junho. Novamente, setores
diversos da classe trabalhadora aderiram à paralisação e saíram às ruas contra o governo ilegítimo de Michel
Temer e contra a destruição da aposentadoria e dos direitos trabalhistas. Página 5

Posse da diretoria

Cortes orçamentários

Tomou posse, em 23 de junho, a nova diretoria da ADUFPelSSind. O grupo, que trouxe Fabiane Tejada para a presidência,
ficará à frente da Seção Sindical até 2019. Também foi
empossado o Conselho de Representantes Página 3

A reitoria da UFPel iniciou, em junho, a demissão de
funcionárias/os terceirizadas/os. Serão desligados
cerca de 25% dos contratos, como consequência do
contigenciamento. Página 4

2 ADUFPel Seção Sindical do ANDES-SN

VD - 05/2017

MURAL

EDITORIAL
Para os que virão
No calendário, julho nos anuncia o início do novo
semestre. Entretanto, na realidade de nossas
vidas de trabalhadoras e trabalhadores, o que
acontece não é novo. Prevalecem os constantes
ataques aos nossos duramente conquistados
direitos trabalhistas e previdenciários. A
segunda Greve Geral deste ano, ocorrida em
30 de junho, mostrou a indignação do povo
brasileiro frente às Contrarreformas Trabalhista
e da Previdência, à Lei da Terceirização e ao
governo ilegítimo de Michel Temer. Os cortes
orçamentários na área da educação pública
são escancarados na nossa Universidade
pela diminuição do número de bolsas e pela
demissão de pessoal terceirizado. Demissões
que ocorrem no mesmo momento em que os
poderes executivo e legislativo e a grande
mídia tentam convencer a população de que a
terceirização pode gerar mais emprego e renda.
Infelizmente, a mídia tradicional tem grande
controle na produção de verdades e, com isso,
as ideias dominantes são transmitidas como
“salvação única”. Assim, por exemplo, o próprio
servidor público começa a questionar sua
estabilidade. É preciso que nossas convicções
sejam embasadas historicamente e por
conhecimentos legais para que possamos nos
defender. É preciso que estejamos informados
e atualizados. E seria bom usar esse
conhecimento em prol do coletivo. Diz o poeta,
assim como nós, sob licença poética, que não
tem solução para tudo, que é apenas uma
pessoa “para quem já a primeira e desolada
pessoa do singular - foi deixando, devagar,
sofridamente de ser, para transformar-se muito mais sofridamente - na primeira e profunda
pessoa do plural”. Desejamos, juntos, construir
soluções! Encerra-se este último editorial sob
responsabilidade da gestão biênio 2015-2017,
sob inspiração do poema de Thiago de Mello,
cujo nome tomou-se emprestado para o próprio
texto. Estas e estes, que deixam a diretoria
da seção sindical, saúdam a gestão ADUFPel
de Luta, Classista e pela Base, biênio 20172019! Estas e estes, que deixam a diretoria
da ADUFPel-SSind, reconhecem que ocupar
esta posição foram honra e responsabilidade
imensuráveis: Obrigada a todas e todos
docentes por compartilhar conosco esta luta!
Sigamos todas e todos, juntos, na construção
de um mundo mais fraterno, “Não importa que
doa: é tempo de avançar de mão dada com que
vai no mesmo rumo, mesmo que longe ainda
esteja de aprender a conjugar o verbo amar”.

Cine-Itinerante chega à terceira edição
A ADUFPel-SSind e o Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro estão
percorrendo os bairros de Pelotas com o Cine-Debate Itinerante “Por que as
mulheres trabalham mais?”. O terceiro bairro a receber o Cine-Debate foi o
Navegantes, no dia 22 de junho. O objetivo é discutir com as comunidades
locais temas associados aos direitos das mulheres, relacionando-os aos
impactos das reformas Trabalhista e Previdenciária (Proposta de Emenda à
Constituição - PEC 287/2016).As próximas edições serão divulgadas em
breve.
ADUFPel-SSind ﬁrma convênio com Casa do Professor
A ADUFPel-SSind assinou um convênio com o Hotel Casa do Professor, que
possibilita a hospedagem de seus sindicalizados, dependentes e familiares,
com tarifas especiais.
A Casa do Professor é um hotel do Sindicato dos Professores Particulares
do Rio Grande do Sul (Sinpro/RS). Construído inicialmente para atender
às demandas da categoria, teve seu acesso ampliado, recentemente, a
profissionais de outros segmentos, através da formalização de convênios.
O hotel fica localizado ao lado do Parque Farroupilha, na rua Lopo Gonçalves,
29 - Cidade Baixa, próximo a teatros, casas de shows, galerias de artes,
museus e hospitais. Oferece 25 apartamentos equipados com TV a cabo,
micro-ondas, geladeira, ar-condicionado e sala de internet com rede sem
fio, além de um espaço de convivência climatizado, com máquinas de
café, refrigerante e lanches, TV, computador e impressora. Além disso,
possui estacionamento conveniado, localizado a menos de uma quadra.A
tabela de valores pode ser conferida aqui: http://www.sinpro-rs.org.br/
casadoprofessor/reservas.asp

AGENDA
6/7 Debate do Caderno de Textos do 62º Conad, às 19h, na
ADUFPel-SSind
13 a 16/7 62º Conad, em Niterói (RJ)
28/7 Reunião do GTC&T, 16h, na ADUFPel-SSind
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Nova diretoria toma posse

T

omaram posse no dia 23 de junho a nova
diretoria e o Conselho de Representantes
da ADUFPel-SSind, biênio 2017-2019.
A cerimônia da Assembleia Ordinária de
Posse ocorreu na sede da Seção Sindical,
com a presença de docentes, ex-diretores,
dirigentes sindicais e parceiros. Seguindo
o protocolo, foi apresentado e aprovado,
por unanimidade, o balanço financeiro
da entidade, referente aos exercícios da

gestão anterior (junho/2015-maio/2017
_).
A ex-presidente Celeste Pereira passou
simbolicamente a chave para Fabiane Tejada,
que relembrou sua trajetória em seu primeiro
discurso como presidente. “Entendemos a
nossa tarefa e esperamos fazer o melhor
possível pela ADUFPel. Para mim, esse é
um momento especial porque aprendi muito
neste sindicato. Entrei na universidade
em 1995 e vim participar do Conselho de

Representantes mobilizada por uma ideia
importante do educador Paulo Freire, que
dizia que a educação é política. Nós somos
sindicalistas porque somos professores,
trabalhadores e trabalhadoras. Então,
mobilizada por isso, vim para a ADUFPel.
Aprendi muito nos grupos de trabalho do
ANDES e consegui estar aqui hoje. Agradeço
muito aos companheiros por acreditarem que
eu poderia assumir essa função”.

ADUFPel-SSind completa 38 anos
No dia 24, foram celebrados os 38
anos da ADUFPel-SSind, completos em
18 de junho. A confraternização, que
teve um espaço Kids para as crianças,
reuniu mais de 150 pessoas no salão
G2 Eventos. Na ocasião, também foi
lançada a revista sobre o concurso
para a nova sede da Seção Sindical.
A publicação foi elaborada pelas
jornalistas Liana Coll (diagramação e
textos) e Gabriela Venzke (textos), e
reúne os projetos arquitetônicos que
participaram do concurso em 2015.
O lançamento contou com a
participação
dos
arquitetos
que integraram as comissões
responsáveis pelo concurso, Fábio
Caetano e Ana Oliveira, bem como
do ex-presidente do ANDES-SN, Paulo
Rizzo, que também é arquiteto. O
professor destacou a importância da
realização de concursos públicos na
área da arquitetura, salientando que
são poucas a iniciativas de seleções
públicas para arquitetos. Ainda,
saudou a gestão da ADUFPel-SSind
pela iniciativa.

4 ADUFPel Seção Sindical do ANDES-SN

VD - 05/2017

GERAL

UFPel demite terceirizadas/os
Em junho, a reitoria iniciou a demissão de funcionárias/os terceirizada/os. Os desligamentos deverão atingir 25% do total de
contratos. A justificativa são os cortes orçamentários.

O

contingenciamento financeiro aplicado
pelo governo federal desde o ano
de 2015 vem afetando gravemente
a UFPel e demais instituições de ensino
brasileiras, como os Institutos Federais. No
último mês, a administração superior da
Universidade optou pelo desligamento de
cerca de 25% dos contratos de trabalho
terceirizados. Segundo o reitor da UFPel,
Pedro Hallal, a medida foi necessária devido
aos bloqueios de orçamento do Executivo.
Até então, foram liberados 60% do orçamento
de custeio e 30% do orçamento de capital
previstos para 2017. A previsão é de que
sejam liberados entre 85% e 90% do total de
custeio até o fim do ano. Quanto à receita de
capital, a reitoria teme que não haja liberação
nem de 50%.
Demissões seguirão
Conforme a reitoria explica, foram demitidos
trabalhadores de portaria, vigilância e
tratadores de animais. No entanto, será
preciso expandir para outros setores. “A
ideia é que esse mesmo percentual de
redução seja aplicado para os demais
contratos terceirizados, com exceção
do contrato de Serviços Gerais, o qual

foi reduzido recentemente, cuja redução
extra inviabilizaria a manutenção de várias
atividades na UFPel”, aponta o reitor.
O contingente de terceirizados é de cerca
de 700 pessoas. A administração justifica
que seria inviável manter todos os contratos
(realizados via nove empresas de prestação
de serviços) já que estes representam 58%
do orçamento provável de custeio de 2017.
Outra mudança concretizada pela reitoria da
UFPel foi alterar a carga horária. “A questão
da carga horária é delicada, tendo em vista
que detectamos uma série de prédios da
UFPel com acúmulo de portaria e vigilância,
inclusive nos domingos. Nesses casos, nossa
preferência foi a modificação dos postos de
trabalho do formato Segunda a Domingo para
o formato Segunda a Sexta ou Segunda a
Sábado”, explica Hallal.
Cortes também afetam bolsas
Além das demissões de terceirizados, a
reitoria efetuou cortes em distribuição de
bolsas. Houve uma redução de 30% em
bolsas de ensino, pesquisa e extensão. A
administração aponta que, como havia uma
acúmulo de bolsas, não houve pessoas
que ficaram sem auxílio. “Felizmente, ao

diminuirmos a concentração, conseguimos
minimizar o impacto desses cortes, até
aumentando o número de servidores
contemplados”, aponta o reitor, que também
afirma não aceitar que os cortes “sigam
prejudicando a qualidade do ensino público,
100% gratuito, de qualidade e socialmente
referenciado que ofertamos a comunidade”.
ANDES-SN e ADUFPel-SSind se posiciona,
sobre demissões
A diretoria da ADUFPel-SSind, alinhada às
deliberações do Sindicato Nacional, considera
que essa postura das administrações
universitárias não enfrenta o problema dos
cortes orçamentários e contingenciamento
na educação, mas sim colabora com
projeto de precarização e privatização das
universidades públicas.
Conforme apontamento do ANDES-SN, as
demissões de terceirizadas/os acontecem
justamente pelo contrato deste grupo ser
precarizado. O Sindicato Nacional indica que
estes trabalhadores são o elo mais frágil
das políticas de ajuste fiscal e defende
contratação de pessoal via concurso público.
Todavia, atua historicamente na defesa de
toda a classe trabalhadora.
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Segunda greve geral de 2017
marca o mês de junho
No dia 30 de junho, ocorreu a segunda Greve Geral do ano. O dia foi um marco na luta da classe trabalhadora e da juventude
contra o governo de Michel Temer e suas "reformas"
SSind faz parte. A adesão à atividade, assim
como à mobilização do dia 30, foi decidida
em assembleia geral da categoria docente da
UFPel.

A

pós uma histórica Greve Geral, ocorrida
no dia 28 de abril, trabalhadores/as
brasileiros/as paralisaram novamente
por 24 horas no dia 30 de junho e foram às
ruas protestar contra as medidas impostas
pelo governo ilegítimo de Michel Temer. Esta
foi a segunda greve geral da década e de
2017. A data foi definida em unidade por todas
as centrais sindicais logo no início de junho.
Porém, após apelos do governo, algumas
centrais recuaram e desistiram de participar
da sua construção. O apoio e construção
foram mantidos pela CSP-Conlutas, Central
Sindical da qual o ANDES-SN faz parte.
Esquenta
A primeira atividade preparatória para a Greve

Geral aconteceu em 20 de junho, como parte
do calendário construído também de forma
unitária pelas centrais. Chamado de “Dia
Nacional de Mobilização Rumo à Greve Geral”,
o momento serviu para potencializar a sua
organização nos estados e municípios. Foram
realizadas panfletagens nas ruas, fábricas
e demais locais de trabalho, caminhadas e
atos pelo país.
Em Pelotas, trabalhadoras e trabalhadores,
representantes de entidades sindicais
e movimentos sociais reuniram-se no
calçadão da Andrade Neves para conversar
com a população e divulgar a greve geral.
A atividade foi organizada pela Frente em
Defesa do Serviço Público, das Conquistas
Sociais e Trabalhistas, da qual a ADUFPel-

Greve Geral
As atividades da Greve Geral, em Pelotas,
foram definidas pela Frente em Defesa do
Serviço Público e das Conquistas Sociais
Trabalhistas, grupo que congrega diversos
movimentos sociais e sindicais, entre eles a
ADUFPel-SSind. Desde a madrugada, houve
piquetes nas empresas de ônibus, com o
objetivo de paralisar o transporte público
na cidade. A polícia, no entanto, percorreu
as garagens e liberou as companhias para
circular no meio da manhã.
De tarde, teve início a concentração para o
grande ato público. O ponto de encontro foi o
Mercado Público. Enquanto os manifestantes
iam chegando, aconteceram atividades
culturais, com música. Ainda, houve uma aula
pública ministrada pelo professor e diretor da
ADUFPel-SSind Luiz Henrique Schuch. Schuch
falou sobre as ameaças aos direitos sociais.
"O montante de valor gerado pela nossa
grande riqueza nacional e o montante gerado
pelo conjunto do esforço do trabalho está
sendo transferido em bloco para as mãos de
poucos oligopólios", analisou, conclamando
para a radicalização dos movimentos de
resistência.
Por volta das 16h, partiu a manifestação
pública por ruas centrais de Pelotas. Mais
de mil pessoas participaram, gritando pelo
Fora Temer e contra as medidas do governo,
que pretendem acabar com o direito de
aposentadoria para a maioria dos brasileiros
e, ainda, visam a destruição dos direitos
trabalhistas. Outra medida do Executivo
criticada foi a lei das terceirizações, que
amplia esta modalidade precarizada de
trabalho para atividades-fim, prejudicando
ainda mais a classe trabalhadora.
Diversas categorias paralisaram e aderiram
à Greve Geral, entre elas os docentes da
UFPel. Agências bancárias fecharam e parte
do comércio também fechou as portas
enquanto a marcha passava.
Para a presidenta da ADUFPel-SSind,
Fabiane Tejada, “foi importante no cenário
atual observar a unidade dos movimentos
sociais e sindicais da cidade de Pelotas,
protagonizando a organização e a luta na
Greve Geral.
Precisamos com urgência
reorganizar a classe trabalhadora para barrar
as contrarreformas e todas as medidas
que retiram direitos e destroem os serviços
públicos”.
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Contrarreforma Trabalhista
sofre primeira derrota

A

Reforma Trabalhista sofreu uma
importante derrota no dia 20 de junho.
O parecer do senador Ricardo Ferraço
(PSDB/ES) foi rejeitado na Comissão de
Assuntos Sociais (CAS) do Senado por 10
votos contrários e 9 favoráveis. Em votação
simbólica, ocorrida logo em seguida, os
senadores aprovaram o voto em separado
apresentado pelo senador Paulo Paim (PT/
RS), rejeitando o conteúdo do projeto.
A proposta, que fere os direitos trabalhistas,
no entanto, segue tramitando no Senado. A
sua apreciação na Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) da Casa está prevista para o
início de julho e, logo após, o PLC 38/2017
seguirá para o plenário da Casa, já com um
parecer contrário.

Inicialmente expressa no Projeto de Lei
(PL) 6787/2016, agora Projeto de Lei da
Câmara (PLC) 38/2017, a Contrarreforma
Trabalhista soma-se aos demais ataques
que a classe trabalhadora vem sofrendo.
Além de contribuir para relações precárias de
trabalho, abre espaço para a contratação de
funcionários terceirizados, flexibilização das
jornadas de trabalho e utilização de mão de
obra temporária. O PLC altera mais de 100
pontos da Consolidação das Leis Trabalhistas
(CLT), retirando direitos historicamente
conquistados.
A aprovação do texto, na Câmara dos
Deputados, ocorreu na madrugada do dia 27
de abril, após quase 14 horas de votação.
Foram 296 votos favoráveis e 177 contrários.

Estudo aponta
impactos da
Contrarreforma da
Previdência
Consultores legislativos do Senado Federal
realizaram, recentemente, um estudo
sobre os impactos da Contrarreforma
Previdenciária (Projeto de Emenda à
Constituição – PEC 241/16) à população.
O estudo “(Des)proteção social: impactos
da Reforma da Previdência no contexto
urbano”, realizado por Joana Mostafa e
Mário Theodoro, demonstra que, caso seja
aprovada no Congresso, a PEC dividirá os
trabalhadores em dois países diferentes:
de um lado ficarão os trabalhadores
estáveis, com melhores salários e maior
escolarização, que não sofrerão tanto
as mudanças nas regras previdenciárias
– aqueles que se aposentam por tempo
de contribuição (33 anos) aos 55 anos
de idade; do outro ficará a grande
parcela da população, que tem empregos
intermitentes, baixos salários e relações
informais de trabalho, que verá, na prática,
seu direito à aposentadoria negado –
ou seja, trabalhadores que acumularam
apenas 19 anos de contribuição.
Os dados coletados apontam, também,
outros grandes problemas, que inclui
o fim da aposentadoria por tempo de
contribuição e a ampliação de 15 para 25
anos do tempo mínimo de contribuição para
o acesso à aposentadoria, dificultando
o seu acesso para mulheres, negros e
trabalhadores menos escolarizados. Com a
elevação do tempo mínimo de contribuição,
40,6% de todos os contribuintes urbanos
não conseguirão se aposentar.
O estudo completo está disponível no site
do ANDES-SN.

Trabalhadores do Sanep aceitam proposta do Executivo
após tentativas frustradas de negociação
avançar nas negociações com o Executivo. De
acordo com a diretoria do Simsapel (Sindicato
dos Servidores Municipais do Saneamento
Básico de Pelotas), não
havia
justificativa
para
uma proposta de reajuste
tão baixa, já que houve
recentemente um incremento
na receita da autarquia, em
torno de 25%, desde que foi
ampliada a cobrança de água
para consumo medido.
A oferta de 4,49%, mesmo
não satisfatória, acabou
sendo aceita. Além de
10% sobre o valor do valealimentação e gratificação

especial para os servidores lotados em
locais de difícil acesso, correspondendo a
R$200,28.

AG da categoria. Foto: SIMSAPEL

Após uma série de tentativas frustradas
de reunião com a prefeita, que se negou a
tratar com o servidores questões salariais,
afirmando serem de responsabilidade
da direção do Sanep, os Servidores
Municipais de Saneamento Básico de
Pelotas aceitaram a proposta de reajuste
salarial. A proposição foi apresentada pela
prefeita Paula Mascarenhas e pelo diretorpresidente do Sanep, Alexandre Garcia, que
desconsideraram a campanha salarial dos
trabalhadores.
A categoria pedia 20,5% de reposição,
levando em consideração as perdas dos
últimos anos. No entanto, após uma rodada
de assembleias, o índice foi revisto e baixado
para 12%. A tentativa da categoria era de
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A

poeta e produtora cultural Mel Duarte
esteve em Pelotas no dia 2 de julho, na
Casa Cultural Las Vulvas, mostrando
um pouco do seu trabalho e contanto sua
trajetória. Mel é conhecida pela participação
no "Slam das Minas", modalidade de
competição de poesias cantadas que
congrega meninas e mulheres em São Paulo
e outras cidades do país. Em 2016, venceu
o Rio Poetry Slam (campeonato internacional
de poesia) que acontece na Feira Literária das
Periferias (FLUPP), no Rio de Janeiro. A poeta,
que também no ano passado participou da
abertura da Feira Literária Internacional de
Paraty (FLIP), falou sobre os empecilhos de

Foto: Fábio Cóssio/Quindim Cultural

Mel Duarte fala sobre Slam Poesia e
empoderamento através da literatura

viver da poesia e as dificuldades enfrentadas
pela mulher negra.
Slam
Conforme Mel expôs, o Slam nasceu nos
Estados Unidos na década de 1980 e
recentemente foi introduzido no Brasil.
A modalidade se caracteriza por ser um
encontro de poetas que "cantam" as
suas poesias, realizando perfomances.
Geralmente o evento tem caráter competitivo,
e um júri popular - escolhido entre a plateia decide quem serão os vencedores. O Brasil
já enviou cinco pessoas para a competição
internacional do Slam.

Expandindo o acesso à poesia
Durante a roda de conversa, Mel Duarte
apontou a baixa acessibilidade da literatura,
especialmente para as pessoas de baixa
renda. Por isso, contou, realiza trabalhos nas
periferias, escolas, presídios e casas de
passagem de menores. Dando o exemplo
do empoderamento das mulheres negras,
ela aponta o quando a literatura pode ser
transformadora para a vida de alguém.
A poeta também destacou o papel relevante
dos coletivos independentes para a
disseminação da literatura e a atuação de
grupos como o Cooperifa no trabalho em
zonas marginalizadas da cidade.

O vencedor do Oscar de melhor filme em 2017, Moonlight: Sob a
Luz do Luar, escrito e dirigido por Barry Jenkins, retrata a jornada
de Chiron, um menino negro, homossexual, criado na periferia
de Miami pela mãe usuária de drogas. Através de três períodos
de sua vida: infância, juventude e vida adulta, o filme mostra o
crescimento do personagem, interpretado por diferentes atores,
em meio ao bullying, à crise de identidade e ao universo das
drogas. Além disso, explora as dificuldades enfrentadas por
Chiron durante o seu processo de autoconhecimento em busca
de sua própria sexualidade e identidade. A obra foi indicada em
oito categorias do Oscar e levou para casa ainda outras duas
estatuetas: roteiro adaptado e ator coadjuvante, pela atuação
de Mahershala Ali. É o primeiro filme com um elenco constituído
integralmente por atores negros, dirigido por um negro e de
temática LGBT a ganhar o prêmio de melhor filme. Joi McMillon,
editora do filme, tornou-se a primeira mulher negra a ser nomeada
para um Oscar de edição (juntamente com o co-editor Nat
Sanders) e Ali se tornou o primeiro muçulmano a ganhar um
Oscar de atuação. Moonlight também recebeu um Globo de Ouro
na categoria de melhor filme dramático.

Foto: Divulgação

Dica de filme: Moonlight - Sob a Luz do Luar
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Mineração no RS é debatida em seminário
do GTPAUA do ANDES-SN

Foto: Ivan Lauter/SEDUFSM

Os impactos da mineração na área do pampa gaúcho foram debatidos nos dois dias do evento. Entre os participantes,
docentes, estudantes, representantes do Chile e Peru, movimentos sociais e comunidade local.

E

m junho, nos dias 5 e 6, cerca de 400
pessoas debateram os impactos da
mineração no bioma do Pampa para
as comunidades locais no “Seminário
Regional Sobre os Impactos dos Projetos de
Mineração”. Promovido pelo Grupo de Trabalho
de Política Agrária, Urbana e Ambiental
(Gtpaua) do ANDES-SN e organizado pela
Regional Rio Grande do Sul (RS) e seções
sindicais do estado, o encontro ocorreu em
São Lourenço do Sul (RS), cidade que está
na Bacia do Rio Camaquã, uma das raras
áreas ainda preservadas do bioma Pampa,
mas que se encontra ameaçada por um

projeto de mineração da empresa Votorantim,
de chumbo, zinco e cobre.
Na atividade, compareceram docentes,
estudantes,
técnico-administrativos,
representantes de movimentos sociais, das
comunidades indígenas, trabalhadores rurais,
ciganos, prefeitos, vereadores, assessores
políticos e moradores da região, que lotaram
o Galpão Crioulo do Camping Municipal.
Leandro Roberto Neves, coordenador
do Gtpaua do ANDES-SN, conta que a
diversidade do público garantiu um amplo e
qualificado debate. “No Rio Grande do Sul
está havendo um processo de especulação

da Votorantim para exploração mineral. Só
que esse processo vai afetar todo o bioma
pampa. O Gtpaua local já vem discutindo
essa questão e tem feito um amplo trabalho
com os estudantes e com a comunidade local
de conscientização. A proposta do evento foi
ampliar esse debate, via o próprio Grupo de
Trabalho, mas chamando as universidades e
a comunidade. O evento teve a participação
de pessoas de vários estados do país, de um
representante do Chile, além da palestrante
peruana convidada, e da comunidade local”,
detalha.
Segundo o diretor do Sindicato Nacional,
os debates apontaram, com argumentos
científicos, que o empreendimento não é
viável, seja do ponto de vista econômico,
ambiental, social ou político. Após os debates,
os participantes se dividiram em grupos de
trabalho para elaboração de três cartas dos prefeitos, da comunidade acadêmica e
dos movimentos sociais. As cartas foram
lidas na plenária final e encaminhadas para
autoridades públicas.
Os debates
A primeira mesa teve como tema “Impactos da
Mineração na América Latina”. Após, ocorreu
a mesa “Mineração e Sociobiodiversidade no
Pampa: o que está em jogo?”,
No dia seguinte, pela manhã, teve lugar a mesa
“A Mineração na Metade Sul do Rio Grande
do Sul”. No período da tarde, os participantes
se dividiram em grupos de trabalho, para
elaboração das cartas. O conteúdo deste
documento pode ser acessado no site do
ANDES-SN (andes.org.br).

Em julho, acontece o 62º CONAD
Entre os dias 13 e 16 de julho, em Niterói
(RJ), ocorre o 62º Conselho do ANDES-SN
(CONAD). Com o tema "Avançar na unidade
e reorganização da classe trabalhadora:
em defesa da educação pública e nenhum
direito a menos!", o evento reunirá docentes
de todo o Brasil com a tarefa de atualizar a
agenda de lutas do Sindicato Nacional.
Pela ADUFPel-SSind e pela base docente
da UFPel, participarão Celeste Pereira
como delegada, e como observadores
e suplentes de delegada foram definidos
Fabiane Tejada, Renato Waldemarin, Ariane
Ferreira, Luiz Carlos Rigo e Francisco Vitória.
Com o objetivo de se prepararem para os
debates e deliberações do CONAD, os
docentes e interessados irão se reunir na
ADUFPel-SSind no dia 6 de julho, às 19h,
para estudar o Caderno de Textos do evento.

