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ADUFPel-SSind continua o levantamento sobre as
condições das Unidades Acadêmicas da UFPel
Prosseguindo o levantamento sobre a situação dos cursos da UFPel, trazemos nesta
edição as condições do IFISP, CENG, FAE, FAUrb e Odontologia. Páginas 4 e 5
Dia de Lutas

Greve TAEs

Em novembro, aconteceu o Dia Nacional de Lutas,
Mobilizações e Paralisações. Na data, a população mobilizouse contra a retirada de direitos. Página 3

A greve dos servidores técnico-administrativos em
educação continua. Na UFPel, a categoria está em greve
desde o dia 10 de novembro. Página 6
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EDITORIAL
Os primeiros 6 meses de
gestão-biênio 2017/2019
Neste último mês do ano, a gestão da ADUFPel-SSind para
o biênio 2017/2019 encerra uma etapa: seus primeiros
seis meses de atuação. Por isso achamos importante
que neste último jornal de 2017 apresentemos para
nossos/as sindicalizados/as algumas das principais
ações realizadas. Destacamos que agimos e lutamos com
o objetivo de aproximar e informar os/as docentes das
ações urgentes e necessárias que apresentaram-se ao
longo destes meses, seja ao noticiarmos todas as ações
em que nos envolvemos, via redes socias, jornal, site,
e-mails, panfletos e cartazes nas unidades, bem como
organizando seminários, visitas às unidades acadêmicas
e rádios locais.
Conseguimos logo de imediato de nossa posse, em junho
de 2017, agir no sentido de discutir e barrar a minuta de
carga-horária docente, proposta pela reitoria da UFPel,
que queria “rever” a LDB em um momento onde o fazer
pedagógico de qualidade está ameaçado no tripé ensino,
pesquisa e extensão, com o trabalho docente intensificado
levando ao adoecimento e inibindo a capacidade
criadora. Organizamos atos unificados, greves gerais e
paralisações com os demais sindicatos de trabalhadores/
as e movimentos sociais da cidade, por nenhum direito a
menos, proposto nas “reformas do governo federal”.
Rearticulamos e desenvolvemos seminários e atividades
locais de três grupos de trabalhos do ANDES-Sindicato
Nacional : GT Ciência e Tecnologia; GT Assuntos de
Aposentadoria; GT de Política de Classe para questões
Étnico-raciais, de Gênero e Diversidade Sexual. Barramos
na Câmara de Vereadores de Pelotas, com os demais
sindicatos do campo da educação e movimentos sociais,
o nefasto Projeto “Escola sem Partido”, que nos ataca para
retirar o debate critico do espaço escolar.
Organizamos assembleias gerais docentes e assembleias
da comunidade com o ASUFPel-Sindicato e o DCE, criando
o Comitê UFPel em Defesa da Educação Pública, gratuita,
socialmente referenciada e de qualidade. Celebramos o dia
do/a professor/a com um almoço festivo e o oferecimento
de uma caneca térmica com nosso logo, como presente
para utilização diária, evitando a utilização de copos e
garrafas plásticas. Participamos de reuniões e eventos
nacionais propostos pelo ANDES-SN com o objetivo de
atualização e formação do grupo de gestão e dos/as
interessados/as da base de professores/as.
Acreditamos que devemos encerrar um ano difícil de
ataques aos nossos serviços, carreira e aposentadoria,
atuando de forma a celebrar a nossa resistência e as
batalhas vencidas. Por isso convidamos todos/as para a
Festa de Final de ano no dia 16 de dezembro, no Parque
Tênis Clube , às 21h. Teremos janta, música para dançar
e conversas para compartilhar, o objetivo é recuperar
as energias para continuar defendendo a Universidade
e os demais serviços públicos em proveito do livre
desenvolvimento das culturas, das ciências e tecnologias.
Para Paulo Freire “se não há lugar para fatalismos e
derrotismos é porque a história é sobretudo possibilidade
de um amanhã que se começa a fazer hoje”.
BOM FINAL DE 2017 E AVANTE NA LUTA PARA O PRÓXIMO
ANO!

AGENDA
8 a 10/12 Reunião da Coordenação Nacional da CSP-Conlutas, em
São Paulo (SP)
9/12 Reunião conjunta do GTHMD com a Comissão da Verdade
do ANDES-SN, em Brasília (DF)
16/12 Confraternização de fim de ano da ADUFPel-SSind, ás 21h,
no Parque Tênis
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Em Dia de Lutas, população mobiliza-se
contra a retirada de direitos

O

dia 10 de novembro foi de luta em todo
o país. Em Pelotas, trabalhadores,
trabalhadoras, movimentos sindicais
e sociais foram às ruas mais uma vez dizer
não às reformas e medidas impostas pelos
governos Temer e Sartori. Os docentes, que
paralisaram na data, e técnico-administrativos
da UFPel, em greve, somaram-se aos atos que
ocorreram durante o Dia Nacional de Lutas,
Mobilizações e Paralisações, convocado
pelas Centrais Sindicais.
A primeira atividade ocorreu às 14h no
prédio da Justiça do Trabalho. Em um
abraço simbólico, os/as trabalhadores/as
protestaram contra a Reforma Trabalhista que
passou a vigorar no sábado (11). Logo após,
seguiram para ato unificado no Calçadão da
Andrade Neves contra, também, a Reforma
Previdenciária e a retirada de direitos. Foram
três horas de ato com apresentações de
músicos e artistas locais e conversa com
a população sobre os ataques à classe
trabalhadora. Além de “Fora Temer” e “Fora

Sartori”, a população também entoou gritos
de “Fora Paula”, em referência à prefeita de
Pelotas, Paula Mascarenhas (PSDB).
“Pacto pela Voz”
Um dos temas debatidos durante a tarde
foi o projeto “Pacto pela Paz” – lançado pela
Prefeitura de Pelotas no dia 11 de agosto em
parceria com a Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público (OSCIP) Comunitas.
O programa, ao propor “melhorias” na
segurança do município, com a intensificação
de policiamento e fiscalização, traz consigo
a violação de direitos e a repressão, que
resultam em casos de truculência.
Frente ao programa implementado pela
Prefeitura, foi criado o “Pacto pela Voz”.
Integrantes do coletivo, Flávia Chagas
(professora UFPel), Vinícius Moraes (projeto
Kanimambo), Ediane Oliveira (jornalista
RádioCom) e Fabrício Sanches (DCE UFPel),
explicaram o projeto à população e debateram
as ações da Prefeitura. “Já ficou claro que

o Pacto pela Paz é um projeto de repressão
à juventude, à comunidade negra, das
periferias, dos bairros de Pelotas. É um Pacto
pela Paz para a elite da nossa população”,
ressaltou Chagas.
Senegalês relata repressão
Enquanto ocorria a mobilização, a guarda
municipal agia de forma violenta contra dois
senegaleses. Samba, um dos vendedores
ambulantes, relatou o fato aos presentes.
“Nós só trabalhamos, vamos para casa e
dormimos. Nós não fumamos, bebemos, nem
fazemos nada errado. Nós só temos problema
com a guarda municipal. Todos os brasileiros
gostam de nós. O que aconteceu agora foi
que a guarda nos parou e mandou ir para a
parede, sem mercadoria, sem nada. Isso não
pode, isso é racismo mesmo”, contou Samba.
O vendedor ainda destacou que Pelotas é a
única cidade do Rio Grande do Sul em que
os imigrantes sofrem perseguição diária da
administração municipal.

MP 805 traz perdas aos/às docentes
Com o objetivo de cumprir a meta fiscal
para 2018, o presidente Michel Temer editou
em 30 de outubro a Medida Provisória
(MP) 805/2017, que ataca os direitos dos
trabalhadores e trabalhadoras, em especial
os servidores públicos.
A medida congela os reajustes remuneratórios
previstos para algumas categorias dos
servidores públicos em 2018, aumenta
a contribuição previdenciária dos atuais
11% para 14% sobre a parcela do salário
que exceder R$ 5.531,31 (teto pago pelo
Regime Geral, a cargo do INSS), alterando
a Lei 10.887/04, quanto à alíquota da
contribuição social do servidor.
Em relação aos/às docentes, ela posterga
para daqui dois anos as modificações
nas tabelas remuneratórias da carreira do
professor federal, previstas para agosto

de 2018. As tabelas são frutos da Lei
12.772/2012,
modificadas
pela
Lei
13.325/2016.
Apesar de já estar em vigor, a medida ainda
precisa ser votada no Congresso para ser
validada. É previsto que a proposta retorne à
pauta da Câmara dos Deputados a partir de
14 de dezembro, passando a tramitar até 7
de fevereiro.
ANDES-SN divulga análise jurídica da MP
O ANDES-SN divulgou recentemente uma
análise jurídica preliminar, elaborada pela
Assessoria Jurídica do Sindicato Nacional,
sobre os impactos da Medida Provisória (MP)
805/2017 e das medidas de ajuste fiscal no
Regime Próprio de Previdência do Servidor
Público. Nele, são apontadas diversas
irregularidades.

Ao congelar os reajustes remuneratórios
previstos para 2018, a medida ataca um
direito já adquirido pelos docentes. Outra
questão levantada pela Assessoria Jurídica
é referente ao aumento da contribuição
previdenciária dos atuais 11% para 14%.
“Nessa sistemática, para os servidores que
receberem valores iguais ou inferiores ao
teto do INSS, não haverá modificação do
percentual contributivo, permanecendo os
11%. Contudo, os servidores que receberem
valores maiores do que o teto, serão
frontalmente prejudicados”, aponta a nota.
Essa medida visa empurrar o servidor para a
Funpresp, fundo de pensão criado em 2012
pelo governo federal e que após 5 anos ainda
não apresenta condições de de sustentarO
documento está disponível em nosso site
(adufpel.org.br/documentos).
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Qual é a situação dos curso
Neste edição, trazemos a segunda parte do levantamento

O

jornal Voz Docente deste mês dá
prosseguimento às visitas aos cursos
e unidades da UFPel, iniciadas em
setembro. Durante os últimos meses, foram
visitados oito locais com o acompanhamento
dos docentes que compõem o Conselho
de Representantes da ADUFPel-SSind. Em
conversa com professores, identificamos
diversos problemas e dificuldades enfrentados
pela comunidade acadêmica: orçamentos
insatisfatórios, falta de espaço, llaboratórios,
materiais e equipamentos insuficientes e/ou
precários; locais insalubres; falta de ventilação;
superlotação das salas de aula; diminuição das
portarias e segurança e descentralização das
aulas. Nesta edição, apresentamos questões
da Faculdade de Educação, Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo, Instituto de Filosofia,
Sociologia e Política, Centro de Engenharias e
Faculdade de Odontologia.
Faculdade de Educação
A Faculdade de Educação (FAE), que divide o
prédio com o Instituto de Ciências Humanas
(ICH) e Instituto de Filosofia, Sociologia e
Política (IFISP), enfrenta diversos problemas. O
primeiro destacado pelo docente Luiz Alberto
Brettas refere-se à falta de manutenção e
limpeza dos ares-condicionados. As unidades
externas dos aparelhos, conforme mostrou
o professor, viraram “pombais”. As aves aos
poucos foram se instalando no local, onde
fazem ninho e defecam. “Além do cheiro muito
ruim que entra pelo ar-condicionado, ainda tem
problema de eventual doença respiratória em
função disso”, afirma Brettas. O professor ainda
ressalta que já foi feita reclamação do problema
para a direção da FAE, que estava tomando as

devidas providências. No entanto, a burocracia
é um empecilho para uma resolução rápida da
questão. Enquanto isso, alguns professores
evitam ligar os aparelhos que, também por
serem antigos, fazem muito barulho.
Além disso, o espaço físico da FAE é
inadequado. A Faculdade espera a liberação
do prédio em frente para a sua ampliação. No
momento, Brettas afirma que a reclamação
da maioria dos docentes são as aulas
superlotadas e conta que neste semestre teve
que dividir uma turma em dois grupos.
Também, recentemente foi extinta a única
portaria do terceiro andar. Considerada grave
pelo professor, a extinção coloca em risco a
segurança do prédio. A portaria foi instalada
há alguns anos após o roubo de placas de
diversos computadores. “Qualquer um entra no
prédio. Controle não existe. Vão esperar que
ocorra outro roubo para poder colocar de novo
portaria?”, questiona. Atualmente apenas a
portaria do térreo está em funcionamento.
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
O orçamento da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo (FAUrb) é insatisfatório de acordo
com o diretor Maurício Polidori. O professor
ainda ressalta que a situação é grave. Os gastos
anuais são exorbitantes, faltam materiais em
todas as rubricas e os laboratórios de graduação
estão abandonados há anos. “Os maiores
problemas são de espaço e equipamento. Para
isso a FAUrb mantém o portfólio de projetos e
dialoga com a Reitoria anualmente, porém a
falta de recursos vem impedindo a realização
de qualquer investimento”, pontua Polidori. No
portfólio, produzido pela direção da Faculdade,
estão indicadas as principais demandas

acumuladas há décadas. O documento, enviado
pelo diretor à ADUFPel, apresenta projetos e
propostas para manutenção e melhoria das
condições de trabalho da Faculdade. Entre
eles, estão: manutenção do prédio, reforma
e qualificação dos espaços; construção de
um novo bloco sobre CEAU e articulação de
espaços abertos de uso e convívio entre
FAUrb - CA1 e CA2; construção de um terceiro
andar; implementação de novos laboratórios
e qualificação dos existentes; viabilização de
equipamentos e mobiliários.
IFISP
O Instituto de Filosofia, Sociologia e Política
(IFISP), conforme aponta o diretor João
Hobuss, cresceu bastante nos últimos anos,
ocasionando uma superlotação dos espaços
da Unidade. O IFISP possui cinco cursos de
graduação e três programas de mestrado e
doutorado, e as atividades ocorrem em todos
os turnos. Na parte da noite, o problema é maior,
visto que são mais aulas neste período. Por
isso, as aulas acabam ocorrendo também em
salas do Anglo e do antigo campus II da UCPel.
Além disso, a redução de orçamento é citada
por Hobuss como um fator preocupante. O
diretor explica que, com o orçamento do ano,
não há como realizar investimentos na Unidade,
apenas “tapar furos”. “A verba de custeio caiu
drasticamente. A gente teria que receber mais
20 mil em custeio e não vamos, pois os prazos
já estão estourados”. Desde 2015 já ocorrem
cortes, “e a previsão para o ano que vem é pior
ainda, pois é a primeira aplicação do teto dos
gastos. A tendência é piorar”, avalia.
Em relação ao quadro de professores, Hobuss
acredita que seria importante ampliá-lo, pois
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os da UFPel? - Segunda parte
sobre as condições das Unidades Acadêmicas da UFPel.

com o crescimento da Unidade, o número de de 70 alunos, o que obviamente a gente não
professores já não é mais adequado.
conseguiu colocar aqui [na Cotada] e tivemos
que acharam uma sala adequada em outro
Centro de Engenharias
prédio. Mas a gente tenta trabalhar nesse
O Centro de Engenharias é composto por dez prédio com uma turma de no máximo 40,
cursos. Seis funcionam no prédio da Cotada senão fica muito desagradável o ambiente de
e, por falta de espaço, os cursos restantes aula em um espaço que não é apropriado”,
ficam em outros prédios. Em relação à Cotada, explica o docente. Além disso, há laboratório
a maior preocupação dos docentes é a falta sem gavetas e armários para guardar
de espaço, conforme cita o professor de materiais, que ficam encaixotados no chão,
Engenharia de Produção, Rogério Royer, que correndo risco de quebrarem ou estragarem. No
também é avaliador do Ministério da Educação. laboratório utilizado pela Engenharia Ambiental
Ao todo, são apenas três ou quatro salas de e mestrados, as pipetas costumam quebrar
aula para atender os seis cursos. No restante do seguidamente por conta do armazenamento
espaço ficam os laboratórios. Por conta disso, inadequado. Também há mofo nas paredes,
as aulas acabam descentralizadas, ocorrendo assim como em algumas salas do 2º andar.
também no Anglo, Campus II e no antigo Salles Devido aos recentes cortes, a segurança
Goulart. O deslocamento dos estudantes entre do prédio também foi afetada. No lugar dos
a Cotada e o Anglo durante a noite preocupa o seguranças contratados para ficar na portaria,
docente, que vê como essencial a centralização foram colocados apenas porteiros. Royer
das aulas noturnas. De acordo com Royer, essa avalia a situação como preocupante, já que há
é uma questão não só de segurança, mas cursos noturnos no local. “A gente fica meio
também de otimização do tempo do aluno, que amedrontado porque a região do Porto é uma
acaba chegando atrasado nas aulas.
região um pouco complicada. Nós já tivemos
Outra questão destacada pelo professor é aulas no prédio da Arquitetura, que fica umas
a falta de biblioteca e espaço de estudo/ três ou quatro quadras daqui, e os alunos
convivência. Os estudantes do Centro de caminharam em grupo e mesmo assim foram
Engenharias acabam tendo que utilizar a assaltados por uma pessoa com faca. A gente
biblioteca do Anglo. “Os alunos do curso noturno, não vê uma solução se não for concentrar as
por exemplo, chegam do trabalho, assistem aulas em um único prédio”, afirma.
aula e acabam não utilizando a biblioteca. Ou Em frente, no prédio da Alfândega, utilizado pelo
eles vão pegar um livro e matam aula ou eles Centro de Engenharias, a situação também
assistem aula e não utilizam biblioteca”.
é complicada. Por ser antigo, o local não
Os docentes também enfrentam a superlotação possui uma fiação adequada, o que impede a
de turmas. Por faltarem salas de aulas com instalação de aparelhos de ar-condicionado. O
grande capacidade, a solução encontrada foi professor conta que se forem instalados todos
dividir as turmas ou ofertar a disciplina mais os aparelhos necessários a fiação não irá
seguidamente. “A gente já chegou a ter turma suportar. Um diagnóstico já foi feito, mas até o

momento o problema não foi solucionado.
Odontologia
Após a mobilização de servidores e alunos
do curso de Odontologia em 2016, alguns
problemas graves apontados na época, como
a ineficácia da esterilização, foram resolvidos.
Hoje, conforme ressalta o professor Júlio Spanó,
os problemas são de manutenção, embora ainda
persistam problemas estruturais. O mobiliário
das clínicas está deteriorado e há problemas
com instalações elétricas inadequadas, além
de rachaduras em partes das paredes, pisos e
divisórias inadequadas em relação às normas
de biossegurança, até mesmo com pavimentos
ausentes. A questão elétrica é grave, pois há
fiação exposta próxima a pias. Para o professor
Eduardo Barbin, docente da Odontologia, "as
condições físicas e materiais das Clínicas da
Faculdade de Odontologia estão bem precárias,
principalmente as clínicas norte e sul e a clínica
do segundo andar". Para os Professores Renato
Waldemarin e Guilherme Camacho falta também
com regularidade material de consumo, o
que dificulta o exercício do aprendizado por
estudantes de menor renda. Além disso, faltam
equipamentos de ensino e outros que poderiam
melhorar a qualidade dos atendimentos, além
do que as condições dos existentes são muito
precárias.
Com esta matéria, fechamos as duas edições
especiais sobre as Unidades Acadêmicas da
UFPel. Para novas reportagens, convidamos as/
os docentes que queiram apresentar a situação
do seu curso para entrar em contato com a
assessoria de imprensa da ADUFPel-SSind,
através do telefone 3227-1306 ou através do
e-mail imprensa@adufpel.org.br.

6 ADUFPel Seção Sindical do ANDES-SN

VD - 10/2017

MOVIMENTOS

O

s
Técnico-Administrativos
em
Educação (TAEs) permanecem em
greve. A paralisação foi aprovada em
plenária nacional da Fasubra (Federação
de Sindicatos de Trabalhadores de
Universidades Brasileiras), realizada no dia 22
de outubro. Até o fechamento desta edição
do jornal, servidores de 29 universidades
haviam aderido ao movimento paredista
e em 8 universidades permaneciam em
estado de greve. Na UFPel, os técnicos estão
paralisados desde 10 de novembro.
Os/as trabalhadores/as lutam contra os

ataques do governo e a Contrarreforma
Trabalhista. A mobilização também tem como
pauta a defesa da carreira, pela negociação
salarial, por nenhum direito a menos e pela
revogação do Plano de Demissão Voluntária
(PDV).
Em nota, a Fasubra afirmou que “a classe
trabalhadora nunca presenciou tamanho
retrocesso na retirada de direitos”. Além
disso, ressaltou que o pacote de medidas,
anunciado recentemente pelo governo
federal, destrói conquistas e vitórias
acumuladas pelos trabalhadores nos últimos

anos, com muitas lutas e greves.
Ato público
Para alertar a comunidade acadêmica
sobre as ameaças do governo Temer contra
os direitos sociais, os TAEs organizaram
um ato no campus Capão do Leão no dia
28 de novembro. Participaram também
docentes e estudantes. Os servidores TAEs,
simbolicamente, carregaram um caixão,
alertando para a situação da educação
pública, que está sendo gravamente
ameaçada pelos projetos do governo.

Mulheres protestam contra PEC que
proíbe aborto em caso de estupro
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
181 tramita no Congresso Nacional e pode
afetar drasticamente a vida das mulheres.
De autoria do senador Aécio Neves
(PSDB), a PEC inicialmente dispunha sobre
licença-maternidade. No entanto, através
de manobras dos parlamentares ligados
à bancada evangélica, foi atrelado à PEC
um texto que aponta que a vida tem início
desde a concepção, abrindo margem para
que a gravidez, mesmo em caso de estupros
e risco para a vida da mãe, não possa ser
interrompida.
Diante da aprovação deste texto na Comissão
Especial da Câmara dos Deputados, mulheres
do Brasil inteiro mobilizaram-se para a retirada
da PEC 181. Em Pelotas, houve um flash
mob. A ação consistiu na performance de
mulheres vestidas de branco e pintadas de
vermelho no ventre, simbolizando o sangue
e a morte de mulheres penalizadas pela lei
brasileira, que já proibe o aborto e, agora,
pode ser endurecida. As mulheres deitaramse no chão de pontos movimentados da

cidade por alguns minutos, a fim de chamar
atenção da população para o retrocesso
contido na PEC 181, que na prática simboliza
mais uma violência sobre as mulheres.
Vale ressaltar que a questão do aborto é
uma questão de saúde pública, posto que

milhares de mulheres morrem por ano em
abortos clandestinos feitos em condições
insalubres. Essa realidade tende a piorar com
a PEC e também irá atingir com maior impacto
a população de baixa renda.

Arte: Fio da Navalha

Greve nacional dos Técnico-Administrativos em
Educação continua
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Fio da Navalha: impulsionando
arte e cultura na cidade
(ator), Liza Bilhalva (produção/arte); Moizes
Vasconcellos (fotografia/luz) e Teci Jr (ator).
O grupo funciona de forma colaborativa,
quando estamos realizando uma obra, todos
têm plena liberdade de expressar ideias.
VD: Em relação às coberturas, quais são
os eventos prioritários? Existem temas
de maior interesse?
LF: Para coberturas, na parte fotográfica,
usamos o mesmo critério de dar preferência
para os artistas que não tem espaço na
mídia. Estas fotos por vezes serão nossa
memória para buscar o artista para uma
entrevista mais elaborada, com estrutura e
pesquisa. As ideias são colaborativas, nosso
viés é provocador às vezes.

O

coletivo Fio da Navalha nasceu em
2014 e desde então produz um
sólido trabalho de reconhecimento e
divulgação da arte e cultura locais. O grupo
realiza entrevistas e produções audiovisuais,
a exemplo do filme Bluebird (foto), além de
trabalhar com publicação de poesia e textos
dos próprios integrantes e de colaboradores
da região. Confira a entrevista realizada com
o idealizador do Fio da Navalha, Luis Fabiano.
Voz Docente (VD) Conte um pouco sobre
o surgimento do Fio da Navalha.
Luis Fabiano (LF): Eu tinha um projeto
anterior que era apenas de escrita de super
realismo cotidiano, com uma pegada noturna.
Esta escrita era minha forma de escape da
coisa cotidiana, que era sufocante, já para
uma vivencia artística. Em um bar, entre
conversas com amigos, veio a ideia de
registrar as pessoas de nossa cidade, os
artistas, músicos, entrevistá-los, conhecêlos com calma, sem um tempo previsto e

curto, como geralmente são as entrevistas,
mas um bate papo, mostrando estes artistas,
sobretudo os que a mídia padrão da cidade
contempla e não comenta, essas pessoas
que não são o foco. Com a ideia que ficou
na minha cabeça, eu comprei, com a grana
do meu 13º salário, uma câmera semiprofissional DSLR e um gravador de mão,
e partir disso o trabalho começou. O fio da
Navalha hoje esta dividido em: audiovisual/
fotografia e textos de autores da cidade.
VD: Como é composta a equipe do Fio?
LF: Somos um coletivo, as pessoas que
fazem parte do Fio da Navalha são amigos
e as funções ficam mais ou menos assim
divididas: Luis Fabiano (captação áudio
vídeo/edição e direção geral), Claudio
Ferreira (áudio/vídeo/edição), Rogério
Peres (direção de fotografia), Carla Ávila
(produtora/pesquisadora), Vagner Vargas
(ator/produtor/maquiador), Flavio Dornelles
(preparação de elenco), Hélcio Fernandes

VD: Em geral, como é a recepção das
pessoas ao trabalho do Fio?
LF: A gente se sente muito satisfeito com a
maneira como nosso trabalho é recebido pelas
pessoas. As pessoas nos falam com carinho
das coisas que fazemos, muitos falam das
entrevistas, e isso é sentido de forma muito
positiva através das visualizações do Portal
(fiodanavalha.com) como na pagina do Face
também. Os segmentos artísticos da cidade
gostam do que fazemos e nossa ideia é
sempre aprimorar, cada vez mais.
VD: Quais são as dificuldades de ser um
grupo de comunicação e artes fora do
circuito hegemônico?
LF: A nossa principal dificuldade é grana, uma
vez que investimos de nossa própria grana
pra realizar e manter o Fio, a outra dificuldade
é o tempo. Temos todos outras profissões e
atividades, trabalhamos mais de oito horas
por dia, então para que possamos realizar
uma obra, ficamos muitas vezes restritos
aos finais de semana. A gente se combina
e as coisas dão certo. Tentamos fazer uma
organização cartesiana para possamos fazer
tudo funcionar e tem funcionado.

O premiado filme “Um Limite Entre Nós” é baseado na peça de teatro
homônima escrita por August Wilson e protagonizada por Denzel
Washington, que também dirige e interpreta o personagem principal do
longa-metragem. A história, cheia de conflitos, faz uma fusão de dramas
familiares e raciais. Ambientada na década de 50, nos Estados Unidos,
a trama mostra a vida de Troy Maxson (Denzel), um homem negro,
analfabeto, ex-presidiário, que mantém um relacionamento conturbado
com sua esposa, Rose Maxson, interpretada por Viola Davis, vencedora
do Oscar de melhor atriz coadjuvante em 2017. Troy é frustrado por não
ter seguido a carreira na liga de jogador de baseball, na época vedada
para negros. Enquanto isso, seu filho caçula é convidado para um teste
em um time de futebol americano e os conflitos aumentam quando seu
pai o proíbe de ir ao teste. O drama destaca-se por manter sua forte
característica teatral, com diálogos impactantes e excelentes atuações.

Foto: Divulgação

Dica de Filme: "Um limite entre nós"

