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Comunidade acadêmica se une e
discute a situação da UFPel
Diante da conjuntura de demissões de terceirizadas/os na UFPel e dos anúncios da gestão sobre a
delicada situação financeira da Universidade, a comunidade tem se unido para discutir possíveis soluções e
enfrentamentos ao desmonte do ensino público. Página 5

Minuta docente

Cortes ameaçam IFSul

A reitoria e a ADUFPel-SSind discutiram, em julho, pautas
relavantes à categoria docente. Entre elas, a minuta de
carga horária docente. Página 3

O Instituto Federal Sul enfrenta dificuldades orçamentárias,
oriundas dos cortes efetuados pelo governo federal na área
da educação. Página 4
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EDITORIAL
Que dias são esses?
Vivemos tempos sombrios, em que os direitos são
retirados diariamente sob pretextos falsos e, na maioria
dos casos, numa lógica contrária àquela que deveria
ser aplicada se as razões oficiais fossem verdadeiras.
Presenciamos um governo que chega ao poder
conduzido pelos interesses do capital especulativo e
que, por isso mesmo, se recusa também ele a realizar
uma reforma tributária que deixe de sacrificar os
mais pobres e a fazer a auditoria da dívida pública.
Sob falsas alegações de déficit em uma previdência
superavitária, esse mesmo governo ilegítimo busca
promover uma reforma sob encomenda dos interesses
da previdência privada e abraça medidas apresentadas
como modernizadoras e necessárias com o objetivo de
sucatear os serviços sociais a fim de desviar recursos
com maior ênfase aos especuladores, à custa de mais
desemprego, diminuição de salários e supressão de
direitos básicos, projetos de escravidão modernizada,
interrupção da gratuidade do ensino, diminuição da
oferta de saúde, comprometimento da pesquisa e
destruição dos índices de qualidade de vida.
Nesse pacote também nos tornamos menos informados
sobre a composição dos nossos alimentos, o controle
sobre agrotóxicos e o desmatamento é diminuído,
vemos a laicidade do ensino e do próprio governo
comprometidas e a liberdade acadêmica ameaçada.
Impulsionada por ganhos financeiros próprios, temos
uma mídia comprometida com esse modelo de gestão.
Enfrenta-se uma dificuldade grande em explicar a uma
parcela da sociedade que banhar os desabrigados
em água fria, nas madrugadas, é desumano; e que o
rearmamento da população não pode ser a principal
plataforma de um candidato decente, nem mesmo ao
cargo de síndico.
Vivemos dias em que o 1% dos mais ricos empregam
guerra aberta a todo resto da sociedade. Os 99% que
produzem e trabalham.
Em A arte da guerra, o suposto autor Sun Tzu observa
que em uma guerra se deve agir, não da forma que
te traz conforto, mas daquela que mais desconforto
cause ao seu opositor. Daí o perigo de atuarmos nos
adaptando às agressões, criando calos e usando
bandagens até que, no limite, nosso corpo desfigurado
não sirva a mais nada e sirva de pasto aos abutres.
Esses são os nossos dias. Estamos acuados. A arte
da guerra preconiza que os acuados lutem se quiserem
salvar suas vidas. Nossa situação como sociedade se
degradou a tal ponto que o que nos resta é nos lançar
em uma ofensiva que nos permita ao menos o direito
de seguirmos respirando. E temos que fazer isso todos:
docentes, técnico-administrativos, estudantes e toda
a sociedade. No centenário da Revolução Russa e da
primeira greve geral brasileira, havemos de perceber que
esses não são dias de se produzir no ilusório conforto
da anomia social. São necessariamente dias de luta
e de enfrentamento. Que nos levantemos pela saúde
e educação gratuitas, de qualidade e socialmente
referenciadas. A luta é nossa única opção.
Nesse primeiro editorial da nova diretoria da ADUFPelSSind, gestão 2017-2019, aproveitamos para
cumprimentar a chapa eleita do DCE, pela sua posse,
e à ASUFPel, pelo seu aniversário.

AGENDA
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18 e 19/8 Reunião do GTSS/A, em Brasília (DF)
18 e 19/8 Curso de Formação Sindical do ANDES-SN, em Dourados (MS)
24 a 26/8 Seminário Nacional Integrado do GTPCEGDS, em Pelotas (RS)
27/8 Reunião conjunta do GTPAUA, GTC&T e GTPCEGDS, em Pelotas
(RS)
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Reitoria e ADUFPel-SSind discutem pautas
relevantes à categoria docente

N

o dia 11 de julho, aconteceu reunião
entre diretoria da ADUFPel-SSind,
Conselho
de
Representantes
da Seção Sindical e reitoria da UFPel.
Os diretores apresentaram-se à nova
gestão da entidade, reafirmando o
prosseguimento das lutas pela construção
de um sindicato autônomo, democrático
e ideologicamente comprometido com
os interesses da classe trabalhadora.
Após, discutiram com a administração
questões relevantes para a categoria
docente e para a UFPel.
A minuta de resolução sobre a carga
horária docente foi uma das questões
tratadas. Novamente, a ADUFPel-SSind
reafirmou a necessidade do diálogo
com a comunidade acadêmica. Também,
pontuou que qualquer alteração deve

considerar a indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão. Sobre os
prazos de debate da pauta, a reitoria
entregou um documento estipulando a
data final de discussão dos artigos para
25 de agosto. Na ocasião, a ADUFPelSSind contestou o calendário, por julgálo precipitado, e sugeriu a construção de
um cronograma que respeite o acordo de
um prazo mais amplo.
Em relação ao orçamento, tratou-se
do déficit da Universidade no ano de
2017 e da realidade de sucateamento a
partir de contingenciamento financeiro
e cortes dos orçamentos. A direção
da ADUFPel-SSind também ressaltou
que as demissões de terceirizadas/os
não enfrentam o problema dos cortes
orçamentários e contingenciamento na

educação, mas sim colaboram com o
projeto de precarização e privatização
das universidades pública. A fim de
propiciar o debate, garantindo que
fosse amplo e democrático, a ADUFPelSSind está reunindo-se com cursos e
unidades acadêmicas. Até o momento
do fechamento desta matéria, a Seção
Sindical se reuniu com docentes do CLC,
Enfermagem, Cearte, Odontologia (2º
departamento), CCQFA, ICH, Faurb e IFM.
Uma das sugestões importantes dos
debates foi a retirada de pauta desta
minuta. As unidades interessadas em
agendar conversa com a ADUFPel-SSind,
podem fazer pelo e-mail secretaria@
adufpel.org.br. Os encontros ocorrem
separadamente,
respeitando
as
peculiaridades de cada local e docente.

GTs são rearticulados localmente
Os Grupos de Trabalho de Ciência e
Tecnologia (GTC&T) e de Políticas de
Classe para Questões Étnico-raciais, de
Gênero e Diversidade Sexual (GTPCEGDS)
do ANDES-SN estão sendo rearticulados
na ADUFPel-SSind. Duas reuniões dos
GTs já foram realizadas. No GTC&T foram
definidos coordenadores locais do Grupo:
os professores Luiz Carlos Rigo e Ariane
Ferreira Porto Rosa, que deliberaram o
acompanhamento e participação nas
reuniões nacionais no GT do ANDES-SN,
além do alinhamento dos objetivos do
grupo local com a pauta nacional.

Já nos encontros do GTPCEGDS, foi
deliberada a criação de uma comissão
local para organização do Seminário
Nacional Integrado do Grupo, que será
sediado pela ADUFPel-SSind entre os
dias 24 e 26 de agosto (ver página 6).
No dia 2 de agosto, aposentados e
professores em exercício reuniram-se na
sede da ADUFPel-SSind para um café da
manhã, com objetivo de discutir questões
relativas à Reforma Previdenciária, aos
prejuízos decorrentes das adesões aos
fundos de pensão, e à aposentadoria
docente. A atividade teve a participação

dos diretores Fabiane Tejada e Luiz
Henrique Schuch. Ainda, teve como
objetivo iniciar localmente a articulação
do GT de Seguridade Social e Assuntos
de Aposentadoria.
Conselho de Representantes
No mês de julho, foi articulado o Conselho
de Representantes da gestão 20172019 da ADUFPel-SSind. A representante
do curso de Enfermagem, professora
Celeste Pereira, foi eleita para sua
coordenação. O Conselho tem se reunido
com frequência desde então.
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Temer sanciona Contrarreforma Trabalhista
esmo sob protestos da população
e pedido de veto pelo Ministério
Público do Trabalho, o presidente
Michel Temer sancionou, no dia 13 de julho,
a Contrarreforma Trabalhista, que afeta de
forma profunda a atual legislação trabalhista
e altera mais de 100 pontos da Consolidação
das Leis Trabalhistas (CLT), de 1943. A lei
nº 13.467/2017 foi publicada no Diário
Oficial da União no dia 14 julho. As novas
normas devem entrar em vigor em novembro.
Considerada inconstitucional por diversas
entidades do trabalho, a lei representa um

grande retrocesso para os trabalhadores e
seus direitos duramente conquistados com
muita luta. Pontos como férias, jornada de
trabalho, remuneração e plano de carreira
serão precarizados.
Uma das principais mudanças refere-se aos
acordos coletivos de trabalho, definidos entre
empresas e trabalhadores. Esses acordos
poderão se sobrepor às leis trabalhistas
estabelecidas na CLT (ver quadro). É o
chamado “acordado pelo legislado”. Também,
poderão ser negociados enquadramento
do grau de insalubridade e prorrogação de

COMO ERA
A remuneração por produtividade não pode
ser inferior à diária correspondente ao piso
da categoria ou salário mínimo.
Contribuição obrigatória. Pagamento é feito
uma vez ao ano, via desconto equivalente a
um dia de salário do trabalhador.

jornada em locais insalubres, sem autorização
prévia do Ministério do Trabalho.
Ministério Público tentou vetar a
Contrarreforma
O Ministério Público do Trabalho (MPT)
encaminhou uma nota técnica a Michel Temer
um dia antes do projeto de lei ser sancionado.
De acordo com MPT, há 14 pontos na
Contrarreforma que violam a Constituição
Federal e convenções internacionais
ratificadas pelo Brasil. Veja algumas das
principais mudanças:

COMO FICA
REMUNERAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

O pagamento do piso ou salário mínimo
não será obrigatório na remuneração por
produção.
A contribuição sindical será opcional.

O trabalhador que exerce a jornada padrão
de 8 horas diárias tem direito a, no mínimo,
uma hora e a, no máximo, duas horas de
intervalo para repouso ou alimentação.

DESCANSO

O intervalo dentro da jornada de trabalho
poderá ser “negociado” e o mínimo de
intervalo diminuirá para 30 minutos.

As férias de 30 dias podem ser fracionadas
em até dois períodos.

FÉRIAS

As férias poderão ser fracionadas em até
três períodos, mediante negociação

DEMISSÃO

O contrato de trabalho poderá ser extinto de
comum acordo, com pagamento de metade
do aviso prévio e metade da multa de 40%
sobre o saldo do FGTS. O empregado não
terá direito ao seguro-desemprego.

Convenções e acordos coletivos podem
estabelecer condições de trabalho
diferentes das previstas na legislação
apenas se conferirem ao trabalhador um
patamar superior ao previsto na lei.

NEGOCIAÇÃO

Convenções e acordos coletivos poderão
prevalecer sobre a legislação. Assim, os
sindicatos e as empresas podem negociar
condições de trabalho diferentes das
previstas em lei, mas não necessariamente
num patamar melhor para os trabalhadores.

Não está contemplado na legislação atual.

TRABALHO INTERMITENTE

Quando o trabalhador pede demissão ou é
demitido por justa causa, ele não tem direito
à multa de 40% sobre o saldo do FGTS nem
à retirada do fundo. O aviso prévio deve
ser dado pela empresa com 30 dias de
antecedência.

O valor em ações envolvendo danos morais
é estipulado pelos juízes.

Mulheres grávidas ou lactantes estão
proibidas de trabalhar em lugares com
condições insalubres. Não há limite de
tempo para avisar a empresa sobre a
gravidez.

DANOS MORAIS

GRAVIDEZ

O trabalhador poderá ser pago por período
trabalhado, recebendo pelas horas ou diária.
Ele terá direito a férias, FGTS, previdência e
13º salário proporcionais.
A proposta impõe limitações ao valor a ser
pleiteado pelo trabalhador, estabelecendo
um teto para alguns pedidos de
indenização. Ofensas graves cometidas por
empregadores devem ser de no máximo 50
vezes o último salário contratual do ofendido.
Permitido o trabalho de grávidas em
ambientes insalubres, desde que a empresa
apresente atestado médico que garanta que
não há risco ao bebê nem à mãe. Mulheres
demitidas têm até 30 dias para informar a
empresa sobre a gravidez.

Com informações de www.examedaoab.jusbrasil.com.br.

M

A nova lei representa um retrocesso de mais de 100 anos e aprofunda a precarização do trabalho.
As mudanças entram em vigor em novembro deste ano.
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Comunidade acadêmica se une contra a
precarização do ensino
Reuniões foram realizadas contra a demissão de terceirizados na UFPel e a fim de debater ações de enfrentamento.

O

projeto de privatização da educação tem
sido apresentado sob diversas formas
à sociedade. Legislações que vêm
sendo aprovadas desrespeitam a autonomia
universitária ao favorecer as intervenções do
mercado, ameaçam a gratuidade do ensino
e dificultam a sobrevivência da universidade.
Como exemplos, temos o Marco Legal da
Ciência, Tecnologia e Inovação, a liberação
de cobrança em cursos de pós-graduação
e a Emenda à Constituição (EC) 95/2016
- emenda de teto de gastos. Em 2017, o
corte no orçamento da União foi de 6,64%,
implicando em cerca de 20% a menos de
recursos para as instituições de ensino
superior. O futuro não é nada promissor e, na
UFPel, a comunidade acadêmica mobiliza-se
contra essas medidas.
Demissões atingem terceirizados/as de
segurança e asseio
Frente ao anúncio da demissão de cerca de
25% da categoria de terceirizados da UFPel,
a comunidade acadêmica realizou protesto
no dia 21 de julho. Na tentativa de reverter os
desligamentos, as entidades representativas
da Universidade (ADUFPel-SSind, ASUFPel e
chapa eleita do DCE) junto com o sindicato
dos vigilantes, reuniram-se no campus Anglo
para pressionar a reitoria a anular a decisão
e discutir junto à comunidade possíveis
soluções para os cortes orçamentários.
Além disso, pediram um posicionamento
mais firme da administração contrariamente
ao contingenciamento na educação pública.
O ato aconteceu após anúncio da gestão
da UFPel de que seriam demitidos mais
52 vigilantes da instituição. Para Marcelo
Puccinelli, presidente do Sindicato dos
Vigilantes de Pelotas e Região, a categoria
dos vigilantes sempre é penalizada em

cenários de crise. “A nossa categoria vem
sofrendo muito. Já houve demissões na UFPel
e agora nos preocupou mais ainda a redução
de mais de 50 trabalhadores. Isso não afeta
só a nossa categoria, afeta os alunos,
professores e funcionários”.
Após o ato, os presentes se encaminharam
ao gabinete do reitor para uma tentativa de
diálogo, sendo recebidos pelo vice-reitor,
Luís Centeno do Amaral, e pró-reitores.
Questionaram a nota lançada pela reitoria, a
qual afirma que a economia de recursos terá
impacto positivo para as atividades fim, e
solicitaram um diálogo amplo para a definição
das prioridades da UFPel.
Comunidade discute conjuntura da UFPel
Os três segmentos da UFPel reuniram-se
no dia 2 de agosto em duas assembleias
conjuntas (Anglo e Direito) para debater
os cortes orçamentários impostos pelo
governo federal e desenvolver ações de
enfrentamento em defesa da universidade

pública, gratuita e de qualidade.
Ao final da assembleia no Anglo, a comunidade
universitária foi ao gabinete da reitoria cobrar
explicações acerca das medidas adotadas
pela gestão sobre a situação orçamentária.
Em conversa com o vice-reitor, Luís Amaral,
reivindicou novamente uma abertura maior
de diálogo sobre a distribuição de recursos
para decisões conjuntas no desenvolvimento
de estratégias de ação.
Entre as pautas deliberadas nas assembleias
estão: a criação de um comitê das três
entidades para acompanhamento da crise
na UFPel, o qual poderá agregar movimentos
sociais à discussão; discussão da crise
nas unidades acadêmicas, com apoio
do comitê supra citado; posicionamento
contra a proposta do Cocepe de minuta de
carga horária docente, atentando para a
necessidade do respeito ao tripé ensino/
pesquisa/extensão; e moções de apoio
à Unila, UERJ e à greve dos servidores
estaduais (CPERS).
Presidenta da ADUFPel posiciona-se
sobre situação
Para Fabiane Tejada, presidenta da ADUFPelSSind, é necessário o enfrentamento
coletivo, junto a todos trabalhadores,
inclusive os terceirizados, contra os ataques
do governo à educação e a retirada de
direitos. Ao analisar o atual cenário político,
Fabiane defendeu a ampliação da luta. “Nós
precisamos nos reunir mais vezes e em maior
número para defender os trabalhadores e a
nossa Universidade, que está em vias graves
de precarização. Nós sabíamos que isso ia
acontecer. Não é de hoje que os sindicatos
vêm anunciando isso. Nós sabíamos que
iam faltar recursos e precisamos mais do
que nunca debater sobre isso e construir
coletivamente alternativas para a situação”.
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Cortes orçamentários ameaçam
funcionamento do IFSul
ano passado, foi reduzido em mais de R$
500 mil, afetando diretamente os serviços
de vigilância, limpeza, energia elétrica e
infraestrutura de forma geral. Os postos de
trabalho dos vigilantes sofreram um corte
de 25%. As condições de infraestrutura nos
demais campi também são precárias. Faltam
quadras esportivas, laboratórios, salas de
aula e prédios novos.
De acordo com o reitor Flávio Nunes, seriam
necessários em torno de R$ 11 milhões
para manter o funcionamento das unidades
até o final do ano e, mesmo se esse valor
fosse liberado pelo governo, o IFSul ainda
enfrentaria dificuldades.

O

s
consecutivos
cortes
e
contingenciamentos
orçamentários
impostos pelo governo federal têm
ameaçado o funcionamento das atividades
acadêmicas em todo o Brasil. De acordo
com o Conselho Nacional das Instituições
da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica (Conif), o orçamento
da rede de Institutos Federais teve uma
queda acentuada a partir de 2016. Em 2017,
devidos aos cortes, os institutos receberam
apenas R$ 291 milhões.
No IFSul, o momento é de incertezas em
relação aos próximos meses. Em entrevista
ao jornal Voz Docente, o reitor Flávio Nunes
relatou as dificuldades enfrentadas pelo
Instituto, que reúne 14 campi, com 17 mil
estudantes e 1600 servidores. A falta de
liberação da totalidade dos recursos constitui
o principal problema. O valor disponibilizado

do total previsto para este ano foi de 70%
para custeio e apenas 40% de investimento.
A expectativa, segundo Nunes, é de que
sejam liberados mais recursos até dezembro.
Para que isso aconteça, os reitores têm feito,
junto ao Conif, uma pressão política. “Nós
estamos otimistas para que isso aconteça.
Claro que o pessimismo toma conta quando
a gente vê essa questão toda do país, a
situação toda não só de crise econômica,
mas de crise política também, que pode
fazer com que a gente não tenha essa
liberação [dos recursos]”, afirma.
Campi correm risco de suspender as
aulas temporariamente
Recentemente, o diretor do campus de
Venâncio Aires, Cristian Oliveira da Conceição,
afirmou enfrentar diversas dificuldades.
O orçamento do campus, em relação ao

Diminuição do quadro de terceirizados
As demissões de funcionários terceirizados
vêm acontecendo desde 2016, segundo o
reitor. Em muitos campi foi trocada a vigilância
armada por portaria ou simplesmente
reduzida a quantidade de vigilantes. Em
algumas unidades o quadro chegou a ser
diminuído pela metade. A falta de liberação de
verbas também faz com que os pagamentos
dos terceirizados atrasem, e quando ocorre a
liberação do recurso, o pagamento de bolsas
aos estudantes é priorizado. O atraso, no
momento, está em torno de R$ 2 milhões.
Posição ADUFPel-SSind
Para a diretoria da ADUFPel-SSind, este grave
momento pelo qual passam as Instituições
Federais de Ensino é consequência de um
projeto de precarização, mercantilização e
privatização da educação pública, imposto
pelo governo federal, agravado com a
instauração da Emenda Constitucional 95,
que limita o teto dos gastos públicos por 20
anos. Essas medidas de contingenciamento,
somadas ao não enfrentamento por parte
da gestão das instituições, colabora com o
desmonte da educação.

Pelotas sedia Seminário Nacional Integrado
do GTPCEGDS em agosto
Pelotas será sede do Seminário Nacional
Integrado do Grupo de Trabalho de Políticas
de Classe para as Questões Étnico-raciais,
de Gênero e Diversidade Sexual (GTPCEGDS)
do ANDES-SN. O evento acontecerá entre os
dias 24 e 26 de agosto na Escola Técnica
Estadual João XXIII. A sua realização foi
definida no 36º Congresso do ANDES-SN e
faz parte das ações do Sindicato Nacional
contra o racismo, machismo, LGBTfobia e o
sexismo nos espaços do ANDES-SN e nas
universidades.
Nos dois primeiros dias, acontecem o III
Seminário Nacional de Mulheres do ANDES-

SN e o II Seminário Nacional de Diversidade
Sexual. No terceiro dia, ocorrerá o III Seminário
Nacional de Reparação e Ações Afirmativas.
Entre os palestrantes estão a presidente e a
2ª vice-presidente do ANDES-SN, Eblin Farage
e Claudia Durans, além de Adriana Sales
(Rede Estadual da Bahia), Qelli Rocha (UFMT),
Gean Santana (UEFS), Wilson Honório Silva
(ILAESE), Hertz Dias (Movimento Nacional
Quilombo, Raça e Classe) e Alessandra
Gasparotto (UFPel).
Também serão realizadas rodas de conversa
sobre os temas principais dos Seminários e
atividades culturais.

Reunião Conjunta dos GTs
No domingo (27), as seções sindicais
participarão da reunião conjunta do GTPAUA
(Política Agrária, Urbana e Ambiental), GTC&T
(Ciência e Tecnologia) e GTPCEGDS, na sede
da ADUFPel-SSind (rua Major Cícero, 101),
das 9h às 17h. A reunião também cumpre a
deliberação do 36º Congresso e tem como
objetivo discutir “as questões que envolvem
a demarcação de terras indígenas, a
biodiversidade e a pressão sobre os recursos
naturais e energéticos de suas terras, bem
como aprofundar a dívida ecológica”.
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CULTURA

Pelotas recebe em outubro o 3º Festival
Internacional de Folclore e Artes Populares

E

ntre 18 e 25 de outubro, em Pelotas,
acontece a terceira edição do Festival
Internacional de Folclore e Artes
Populares (FIFAP). O evento promove, por meio
da dança, intercâmbio de manifestações
culturais de mais de 10 países da América
Latina.
O FIFAP é um encontro cultural de folclore
bianual, não competitivo, que conta com a
participação de artistas populares locais
e convidados de companhias de danças
folclóricas. Caracteriza-se como uma ação
de impacto cultural, social, turístico e
educativo. Todas as atividades presentes

em sua programação são gratuitas: desfiles
de rua, oficinas de dança, noites de gala,
espetáculos, encontro de artesãos, oficinas
em instituições públicas de ensino.
O Festival tem como grupo folclórico anfitrião
a Abambaé Companhia de Danças Brasileiras,
com a participação da ONG América Unida,
do Uruguai, e é promovido pela Universidade
Federal de Pelotas (UFPel) e pelo Instituto
Federal Sul-rio-grandense – Câmpus Pelotas
(IFSul), em parceria com a Prefeitura Municipal
de Pelotas.
A parceria repete o formato das duas
primeiras edições, realizadas em 2013

e 2015, devendo receber, neste ano,
aproximadamente 60 artistas. Serão dois
bailarinos representando cada país, além de
diretores e integrantes da equipe técnica.
Nesta edição, também acontecerá pela
primeira vez a montagem completa do
espetáculo coletivo, feita integralmente no
Brasil. Cada grupo participante chega ao
Festival com um repertório pronto de danças
tradicionais e desenvolve três coreografias
em conjunto.
Mais informações sobre o festival podem ser
solicitadas pelo e-mail fifap.pelotas@gmail.
com.

O filme Loving – Uma História de Amor (2016) é ambientado
em 1958, data em que os conflitos raciais nos Estados Unidos
estavam em seu auge. O racismo era considerado legal, mesmo
após 100 anos da abolição da escravidão no país. É nesse
contexto segregatório e exclusivo que viviam Mildred (Ruth Negga)
e Richard (Joel Edgerton). Ele, branco. Ela, negra. Um casal de
diferentes etnias que decide se casar escondido, em Washington,
onde o casamento era permitido, longe das autoridades do seu
estado, Virgínia. No entanto, a atitude traz sérias consequências
a eles e seus familiares, que começam, então, uma intensa
luta pelos seus direitos. No final do século XIX até meados de
1960, as raças deviam permanecer separadas nos EUA. Foi após
prisões, agressões e mortes, que em 1964 foram conquistadas
a Lei dos Direitos Civis e a Lei dos Direitos de Voto. O filme é
baseado em fatos reais e inspirado no documentário The Loving
Story (2011). Ruth foi indicada ao Oscar de melhor atriz em 2016
e o filme ganhou diversos prêmios em festivais de cinema.

Foto: Divulgação

Dica de filme: Loving
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CONTRACAPA

62º CONAD renova plano de lutas do ANDES-SN

M

ais de 200 docentes de todo o
país reuniram-se em Niterói (RJ),
de 13 a 16 de julho, para participar
da 62ª edição do Conselho do ANDESSN (CONAD). O evento foi sediado pela
Associação dos Docentes da Universidade
Federal Fluminense (Aduff - Seção Sindical
do ANDES-SN) e aconteceu no teatro popular
Oscar Niemeyer. Os debates foram marcados
pelo fortalecimento e intensificação da luta
em defesa da educação pública e da classe
trabalhadora, contra a retirada de direitos e a
política de conciliação de classes, pelo “Fora
Temer” e eleições diretas.
Durante quatro dias, foram aprovadas a
agenda de lutas, a prestação de contas do
Sindicato Nacional, a previsão orçamentária
para o ano de 2018 e homologada uma nova
Seção Sindical, a Adesfaetec-SSind. A cidade
escolhida para sediar o próximo CONAD foi
Fortaleza (CE), com a organização da Seção
Sindical dos Docentes da Universidade
Estadual do Ceará (Sinduece-SSind).
Plano de lutas
Em plenária realizada no segundo dia, os
docentes aprovaram a atualização do plano
de lutas do ANDES-SN. Entre as deliberações
da categoria estão o combate à xenofobia, o
acesso à educação e ao trabalho de pessoas
com deficiência e a construção do III Encontro
Nacional de Educação (ENE), prevista para o

primeiro semestre de 2018, precedido por
encontros preparatórios regionais.
Pela primeira vez, um espaço congressual
do ANDES-SN aprovou uma posição do
Sindicato Nacional em relação à educação
e ao acesso ao trabalho de pessoas com
deficiência. Foi definida a realização de ações
e atividades sobre a educação inclusiva, a
luta pela implementação da Lei 13.146/15
- a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas
com Deficiência -, além da identificação
e combate aos mecanismos que burlam
o acesso de pessoas com deficiência a
cargos de docência e de servidores técnicoadministrativos.
Também, aprovaram a organização de uma
reunião conjunta entre os Grupos de Trabalho
de Política Educacional, de Seguridade
Social e Assuntos de Aposentadoria e de
Política de Classe para as Questões ÉtnicoRaciais, de Gênero e Diversidade Sexual para
discutir a educação inclusiva. Ainda sobre
as questões étnico-raciais, de gênero e
diversidade sexual, foi aprovada a criação
de uma Comissão Nacional Permanente de
Enfrentamento ao Assédio, a ser incorporada
no Estatuto no 37º Congresso do ANDES-SN.
Carta de Niterói
As deliberações e os debates foram
apontados na Carta de Niterói, que sintetizou
o que foi discutido durante o período do

CONAD. Dentre as diversas deliberações, os
participantes do encontro reafirmaram a linha
política do Sindicato Nacional e a atualizaram
as consignas aprovadas no 36º Congresso,
realizado em janeiro desse ano: “Barrar
e revogar as contrarreformas; construir
uma nova greve geral; Fora Temer! Contra a
política de conciliação de classes; eleições
diretas e gerais já, com novas regras!”, que
irão orientar as ações do ANDES-SN no
próximo período. Também reconheceram
e reafirmaram a unidade na luta “como
imperiosa necessidade do momento –
unidade que, sendo síntese do diverso, tem
de ter como vetor central derrotar a agenda
regressiva que ataca os direitos dos(as)
trabalhadores e trabalhadoras e posicionarse em face da crise política e institucional
que tem por centralidade as demandas do
trabalho”.
ADUFPel-SSind presente
O CONAD reuniu 66 delegados e 166
observadores, representando 70 seções
sindicais, além de 2 convidados e 36
diretores do ANDES-SN. Pela ADUFPel-SSind
e pela base docente da UFPel, participaram a
professora Celeste Pereira como delegada, e,
como observadores e suplentes a presidente
da ADUFPel-SSind, Fabiane Tejada, e os
diretores Renato Waldemarin, Ariane Ferreira
e Francisco Vitória.

Foto: ADUFF

Por quatro dias, docentes também reforçaram a intensificação da mobilização contra a retirada de direitos.
O evento aconteceu em Niterói (RJ), em julho.

