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Mobilização

A Contrarreforma da Previdência teve sua votação adiada 
devido à pressão popular. A decisão ocorreu na mesma 
data em que milhares de pessoas saíram às ruas para 
protestar contra a medida. Página 3

Os Servidores Públicos Federais (SPF) lançaram e 
protocolaram em Brasília, no dia 19 de fevereiro, a campanha 
salarial e as reivindicações unificadas das categorias. 
Página 4

Campanha Salarial

Março é mês de luta das mulheres 
Mulheres de coletivos, entidades sindicais e movimentos sociais de Pelotas reuniram-

se para articular a programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher. No dia 2, ocorreu 
uma atividade preparatória para o 8M. Página 5
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EDITORIAL

AGENDA

ADUFPel Seção Sindical do ANDES-SN

Após o justo período de recesso e descanso 
iniciou-se um novo ano e nós, docentes, 
retornamos com as forças renovadas às 
nossas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. Como todos os anos, a expectativa 
é de muito trabalho, conforme a seriedade e 
responsabilidade com que os professores 
desta Universidade encaram suas funções.
Contudo, a diminuição dos recursos 
consequente da EC 95/2016 compromete 
a realização destas atividades e a qualidade 
do trabalho docente, tornando o ambiente 
de trabalho mais propício ao adoecimento 
funcional. A permanência de estudantes 
também é prejudicada, principalmente 
daqueles oriundos das parcelas da população 
que historicamente têm sido negligenciadas, 
comprometendo um projeto de universidade 
ansiado pela sociedade e exigido pelo sentido 
de justiça social.
Adicionalmente, a população enfrenta as 
graves consequências da Reforma Trabalhista 
e da lei das terceirizações. Seguem também 
os pacotes de pretensa ajuda aos estados. 
Seguindo esse plano de destruição dos serviços 
públicos, os servidores são confrontados com 
projetos de lei que aumentam suas alíquotas 
de contribuição à previdência, estabelecem 
regras subjetivas para a demissão e incentivam 
o desligamento voluntário destes.
Em um país em que a justiça sempre foi 
parcial, é de se esperar que essas ameaças 
somente sejam superadas pela união de todas 
as forças da sociedade assim interessadas 
e, especificamente, dos servidores públicos. 
Atento a essa realidade, o 37º Congresso do 
ANDES-SN aprovou como centralidade da luta 
de 2018 “Fortalecer a unidade de ação com 
os setores dispostos a barrar e revogar as 
contrarreformas. Construir as lutas e a greve 
do funcionalismo público federal, estadual 
e municipal em defesa da educação e dos 
serviços públicos e da garantia de direitos, 
rumo a uma nova greve geral. Fora Temer. 
Nenhum direito a menos”. O ANDES-SN e a CSP-
CONLUTAS articulam-se com outras centrais 
sindicais e movimentos sociais para desde 
o início do ano combater esse projeto de 
destruição do Estado. Resta a nós professores, 
que formamos a real força do sindicato, 
empregar parte das energias readquiridas nas 
férias no necessário embate em defesa dos 
serviços que prestamos  à sociedade.

O sono sagrado alimenta de 
horizontes o tempo acordado 
de viver

10 e 11/3
10/3

17 e 18/3

Reunião do Setor das IFES, em Brasília (DF)
Reunião Conjunta da Comissão da Verdade e do GTHMD do 
ANDES-SN
Reunião do Grupo de Trabalho de Política de Classe para as 
Questões Étnico-raciais, de Gênero e Diversidade Sexual - 
GTPCEGDS

Com o tema "Diversas Vozes. Uma só Luta!" a campanha de sindicalização 
do ANDES-SN foi lançada durante o 37º Congresso da entidade, ocorrido em 
janeiro na cidade de Salvador (BA). A campanha centra-se na diversidade 
da categoria que, conforme pesquisa realizada em instituições federais, 
estaduais e municipais do país, vem mudando de perfil, com o aumento de 
professoras/es negras/os, indígenas, LGBTs e com deficiência. A campanha 
atende às reivindicações da base, durante o 62º Conad, realizado em julho 
de 2017, demarcando um posicionamento mais efetivo no que diz respeito à 
luta pelos direitos das pessoas com deficiência e contra o capacitismo, além 
da luta contra o racismo, o machismo, a LGBTfobia e tantas outras formas de 
preconceito. 
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Mobilização faz votação da Contrarreforma da 
Previdência ser adiada 

No dia 19 de fevereiro, aconteceu o Dia 
Nacional de Greves, Paralisações e 
Mobilizações, com o objetivo de barrar 

a Contrarreforma da Previdência (Proposta 
de Emenda à Constituição 287/16). Na 
data, que representava o provável início das 
discussões sobre a PEC 287 no Congresso 
Nacional, a população foi às ruas mais uma 
vez, em todo o país, mobilizando-se contra a 
Proposta. Em Pelotas, ocorreram atos durante 
o dia, reunindo centenas de pessoas. No fim 
da tarde, a suspensão da tramitação da 
Contrarreforma da Previdência foi anunciada 
pelo presidente da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia. 
A manifestação iniciou pela manhã e teve 
a participação de docentes da UFPel, 
que aprovaram adesão à paralisação em 
Assembleia Geral, ocorrida no dia 14. A 
população reuniu-se em frente ao prédio do 

INSS e bloqueou a rua Almirante Barroso 
por algumas horas. A partir das 17h, um ato 
público aconteceu no calçadão da Andrade 
Neves, onde novamente foi denunciada a 
destruição da Previdência Social caso a PEC 
fosse aprovada. Manifestantes distribuíram, 
também, materiais informativos à população 
que passava pelo local. 

Suspensão de tramitação da PEC é 
anunciada durante a tarde
Durante a tarde do dia 19, enquanto ainda 
ocorria a manifestação contrária à PEC 287, 
o presidente da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia, anunciou a suspensão da 
tramitação da Proposta. A justificativa foi o 
decreto presidencial de intervenção militar 
no Rio de Janeiro, que impede a votação 
de qualquer Emenda à Constituição. Agora, 
segundo Maia, a PEC deve voltar à discussão 

em outubro, após as eleições.
“Com luta, fizemos a pressão necessária 
para que o governo Temer não conseguisse, 
no Congresso, os votos necessários para 
aprovação da nefasta Reforma. Infelizmente, 
a absurda intervenção militar no Rio de 
Janeiro serve como desculpa para esta 
suspensão da votação. Fiquemos atentos 
e mobilizados!”, avaliou a presidenta da 
ADUFPel-SSind, Fabiane Tejada. 
O Dia Nacional de Greves, Paralisações e 
Mobilizações foi chamado pelas centrais 
sindicais e incluído no calendário de ações 
para a luta em defesa dos serviços públicos 
e contra a Reforma da Previdência. Em nota, 
o ANDES-SN reafirmou a importância do Dia 
de Luta “apesar da gravidade da conjuntura 
política, ocasionada pela intervenção militar 
no estado do Rio de Janeiro - inédita desde 
a vigência da Constituição Federal de 1988". 



Campanha Salarial 2018 é lançada em Brasília

Os Servidores Públicos Federais 
lançaram, em 19 de fevereiro, a 
Campanha Salarial 2018 e protocolaram 

a pauta de reivindicações no Ministério do 
Orçamento, Planejamento e Gestão (Mpog). 
Os servidores aguardam resposta para que 
uma reunião de negociação seja marcada.
Representantes do Fórum das Entidades 
Nacionais dos Servidores Públicos Federais 
(Fonasefe) – do qual o ANDES-SN faz parte 
– e do Fórum Nacional Permanente de 
Carreiras Típicas de Estado (Fonacate), 

também realizaram uma manifestação em 
frente ao prédio do Ministério. Os servidores 
protestaram contra a Reforma da Previdência, 
a Emenda Constitucional (EC) 95 do Teto de 
Gastos, a Lei das Terceirizações, a Reforma 
Trabalhista e a intervenção militar federal no 
Rio de Janeiro.

Pauta de reivindicações
A pauta de reivindicações da Campanha 
Salarial, assinada pelas entidades presentes, 
tem como objetivo atualizar os pontos de 
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2017 e unificar a pauta do Fonasefe com a 
dos servidores federais de carreiras típicas 
do Estado. Seus pontos foram definidos em 
reunião conjunta das duas entidades. Os 
eixos centrais são: correção salarial com 
aplicação do índice de 25,63% (Dieese); 
extensão dos índices da Lei 13.464/2017 
para todos os servidores públicos federais; 
cumprimento de todos os acordos assinados 
em 2015.
O restante da pauta está disponível em 
nosso site (adufpel.org.br/arquivos/pautas).

Regime de Recuperação Fiscal é aprovado no RS

Em uma manobra, o governador do Rio Grande 
do Sul, José Ivo Sartori (PMDB), acelerou 
a votação, na Assembleia Legislativa, do 
projeto que autoriza a adesão do estado 
ao Regime de Recuperação Fiscal da União 
(PLC 249/2017). O texto foi aprovado na 
madrugada do dia 7 de fevereiro, com 30 
votos favoráveis e 18 contrários.
O Regime é um pacote de medidas de ajuste 
fiscal proposto pelo governo do RS em troca 
da suspensão temporária do pagamento da 
dívida estadual com a União. A medida visa 
tentar “solucionar” os problemas financeiros 
do Piratini. O mesmo Regime foi implementado 
no Rio de Janeiro.
No entanto, para chancelar a adesão, a 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN) exige 
algumas contrapartidas, como a oferta 

de ativos, e o governador precisa aprovar 
as Propostas de Emenda à Constituição 
(PECs) que anulam a exigência de plebiscito 
para a venda da CEEE, Sulgás e Companhia 
Riograndense de Mineração.
O governo estadual também prevê a 
prorrogação das atuais alíquotas de Imposto 
sobre Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS) a partir de 2019.

Análise aponta que estado não deve 
aderir ao Regime
Em uma análise realizada por técnicos da 
Secretaria do Tesouro Nacional, foi avaliado 
que o estado não está apto a aderir ao Regime. 
O motivo seria o percentual comprometido 

pelo governo com o pagamento da folha 
de servidores e amortização da dívida, 
que ultrapassa 70% em relação ao que é 
arrecadado. Foi formada, então, uma Câmara 
de Conciliação pela Advocacia-Geral da União 
(AGU), por meio da qual foi realizada uma 
negociação.
O Cpers, em conjunto com demais entidades, 
está coletando assinaturas para barrar 
a adesão. De acordo com o sindicato, o 
Regime “é mais um golpe de Sartori (PMDB) 
para implantar a política de privatizações 
no estado”. Ainda avalia que, se realmente 
a implementação ocorrer, ela “representará 
para a população gaúcha diversas 
consequências, assim como o aumento de 
impostos, aumento da dívida do Estado com 
a União, que passará de R$ 60 bilhões para 
R$ 106 bilhões, precarização dos serviços 
públicos essenciais à população (saúde, 
educação e segurança), sem reajuste salarial 
por, pelo menos, 3 anos (renováveis por mais 
3) e privatizações do serviço público”.

Lei Orçamentária também prejudica 
servidores
Em dezembro de 2017, a Assembleia 
Legislativa também aprovou o orçamento 
do governo estadual para 2018, que prevê 
o congelamento de salários dos servidores 
públicos estaduais pelo terceiro ano 
consecutivo. Com uma correção de 3%, 
será possível apenas realizar o pagamento 
do crescimento vegetativo da folha de 
pagamento de pessoal.
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Mulheres unem-se contra a violência 
e a retirada de direitos
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ESPECIAL

Em Pelotas, movimentos sindicais 
e sociais e coletivos reuniram-se, 
novamente, para preparar uma agenda 

alusiva ao Dia Internacional da Mulher. Tendo 
como eixos o combate a todas as formas 
de opressão à mulher e contra a retirada 
de direitos, ocorreram manifestações e 
paralisações no município e pelo mundo. 
No dia 2 de março, um ato de preparação 
para o Dia da Mulher aconteceu no auditório 
da Faculdade de Direito da UFPel. No local, foi 
realizado um debate com mulheres militantes 
que abordaram os aspectos históricos 
do 8M e ataques aos direitos da mulher 
- como as Contrarreformas Trabalhista e 
Previdenciária - e seus impactos. Também 
foram apresentados os dados sobre a 
violência contra a mulher (locais e nacionais) 
e pautado o feminismo negro. Questões 
como o descaso do governo municipal em 
relação a políticas públicas para as mulheres 
também foram debatidas. 
A mesa foi composta por Isabella Filippini, 
estudante de Serviço Social/UCPel e 
membro do Coletivo Feminista Classista Ana 
Montenegro, Larielly Gonçalves, estudante 
de Ciências Sociais e membro da Setorial 
de Estudantes Negras e Negros da UFPel, 
Niara de Oliveira, jornalista e membro do 
Grupo Autônomo de Mulheres de Pelotas 
(GAMP), e Patrícia Cunha, cientista política 
e professora da UFPel.
Os aspectos históricos do 8M foram trazidos 
por Filippini em sua fala. “O 8 de março teve 
início a partir de um protesto que aconteceu 
no 27 de fevereiro de 2017, do calendário 
juliano, o que equivaleria no nosso calendário 
ao 8 de março, na Rússia. No contexto 
da primeira guerra mundial, mais de 100 
operárias saíram às ruas de Petrogrado para 

se manifestar contra o czar e também contra 
tudo aquilo decorrente da guerra, como a 
fome e o desemprego”. Desse momento de 
lutas, aponta, surge o processo que culmina 
com a revolução russa. 
A também estudante coloca a importância do 
protagonismo das mulheres na conjuntura de 
ataques a direitos. “É nosso papel enquanto 
mulheres lutadoras que a gente reafirme as 
nossas datas de luta junto à nossa classe, nos 
desvinculando dos projetos de feminismo que 
colocam nossas necessidades individuais 
acima das necessidades coletivas”.
A professora Patrícia Cunha refletiu sobre 
a participação das mulheres em diversas 
conquistas históricas de direitos no Brasil. 
“As mulheres participaram ativamente do 
processo de redemocratização. As mulheres 
estavam na base da construção do SUS, as 
mulheres estavam na base da construção 
das políticas de assistência social e 
estavam na base das políticas de igualdade 
racial”, ressalta. Também discorreu sobre 
a conjuntura de ataque de direitos no país, 
que passa pelo questionamento da Lei Maria 
da Penha e a taxação a luta feminista como 
‘ideologia de gênero’. “O direito à vida passa 
a ser tratado como uma ideologia de gênero 
que precisa ser combatida. É por isso que 
temos que agir. Nosso direito à vida não é 
uma ideologia, mas tem que ser reconhecido 
e garantido pelo Estado”.
Outro ponto trazido pela docente foi a 
representatividade da mulher na política, 
que ainda segue baixa – cerca de 9%. 
“Precisamos aumentar nossa presença 
na Câmara de Deputados, no Senado, na 
vereança, para que a gente veja resposta 
para nossas demandas, para que a gente 
tenha porta vozes legítimos”.  

A conjuntura do município e do Estado do 
Rio Grande do Sul foi tratada pela jornalista 
Niara de Oliveira. A extinção da Secretaria de 
Política para Mulheres, no RS, foi lembrada 
por ela. “É muito significativo da disposição 
deste governo com relação às nossas 
lutas e nossos direitos. A Secretaria tinha 
sido uma conquista, que não foi dada pelo 
governo anterior, mas foi uma reivindicação 
das mulheres gaúchas”. A jornalista também 
apontou a violência cometida pelo estado no 
ataque ao funcionalismo público que, no caso 
da educação, é composto majoritariamente 
de mulheres. 
Com relação a Pelotas, Oliveira apontou 
que o município é o segundo mais violento 
do estado para as mulheres. “Essa 
administração, em 2015, cria-se uma 
coordenadoria junto ao gabinete do prefeito 
que é um tanto quanto fictícia, porque não 
tinha decreto de criação e nem mesmo 
dotação orçamentária”, aponta, colocando 
que há falta de sensibilidade com relação à 
pauta das mulheres, o que pode se refletir no 
índice alto de violência. 
Larielly Gonçalves trouxe sua vivência 
como mulher negra. “Tive uma infância onde 
algumas mulheres da família falavam sobre 
feminismo. Mas sou uma das primeiras a 
entrar na faculdade e a poder discutir sobre 
isso mais abertamente e para outros públicos. 
A caminhada até chegar aqui foi autônoma. A 
intenção e orgulho da minha família seria eu 
me tornar uma mulher saudável que pudesse 
trabalhar. Há poucos anos que eu pensei que 
tinha capacidade para isso. É importante para 
mim, jovem, passar isso paras mulheres mais 
velhas da minha família”. 
A estudante também refletiu sobre a 
participação pequena das mulheres negras no 
evento, apontando o quanto é importante que 
os debates também saiam da universidade.

Resistência contra a retirada de direitos 
Em um contexto de severos ataques aos 
direitos das e dos brasileiras/os, as mulheres 
vão às ruas também visando chamar a 
atenção para as políticas que os governos 
tentam impor. Assim como no ano passado, 
ressaltam a perversidade da Contrarreforma 
da Previdência, cuja votação foi adiada 
devido à pressão popular, bem como da 
Contrarreforma Trabalhista, já aprovada no 
Congresso Nacional e em curso no país. 

8M 
Por conta da data de fechamento desta 
edição, a cobertura completa do ato público 
realizado no dia 8 de março será publicada no 
próximo jornal Voz Docente. 

Ato realizado no dia 2 de março antecede a mobilização do Dia Internacional da Mulher. 
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Protestos destacam-se no carnaval de 2018

O carnaval deste ano foi marcado por 
protestos. Na Sapucaí, duras críticas ao 
governo Temer e à escravidão fizeram 

a escola de samba Paraíso da Tuiuti ficar em 
evidência. Nas ruas, foliões manifestaram-
se contra o assédio, a intensificação dos 
ataques aos direitos sociais e trabalhistas 
em marchinhas e fantasias.
A escola campeã do carnaval do Rio de 
Janeiro, Beija-Flor de Nilópolis, teve seu 
tema inspirado na obra “Frankenstein”, com 
o samba “Monstro É Aquele Que Não Sabe 
Amar (Os Filhos Abandonados da Pátria Que 
Os Pariu)”, tratando de reflexões e denúncias 
sobre a corrupção, a violência, intolerância e 
desigualdade socioeconômica. 
A escola de samba Paraíso da Tuiuti 

apresentou o enredo “Meu Deus, meu 
Deus, está extinta a escravidão?”, e se 
consagrou como vice-campeã. No desfile, 
Michel Temer foi representado como 
vampiro e manifestantes que protestaram 
pelo impeachment de Dilma Rousseff eram 
manipulados por uma grande mão, enquanto 
vestiam a camisa da Seleção Brasileira.
A Estação Primeira de Mangueira criticou o 
corte do repasse de verbas para o carnaval 
de 2018 – medida adotada pelo governo 
municipal de Marcelo Crivella –, no enredo 
"Com dinheiro ou sem dinheiro eu brinco".

Educação pública é defendida por 
docentes durante festividade
Docentes e seções sindicais do ANDES-SN 

também protestaram contra as medidas 
do governo federal e manifestaram-se, em 
blocos e marchinhas, contra o assédio e 
em defesa da educação pública. Ventarolas 
sobre os temas, produzidas pelo Sindicato 
Nacional, foram utilizadas pelos docentes e 
distribuídas durante o carnaval.
A Associação dos Docentes da Universidade 
Federal da Grande Dourados (AdufDourados), 
do Mato Grosso do Sul, organizou um concurso 
de marchinhas com temáticas ligadas à luta 
pela educação pública. Em Uberlândia (MG), 
entidades sindicais, populares e da juventude 
organizaram um bloco contra a retirada de 
direitos, intitulado "Não mexe comigo".

*Com informações de ANDES-SN

Ação que tentava derrubar demarcação de terras 
quilombolas é rejeitada pelo STF

Desde 2003, tramitava 
uma Ação Direta de 
Inconstitucional idade 
(ADI) do partido 
Democratas (DEM) 
visando declarar 
inconstitucional o 
Decreto 4.887/03, que 
trata da regulamentação 
para a demarcação de 
terras quilombolas. A ADI, 
no dia 8 de fevereiro, foi 
finalmente julgada pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), sendo rejeitada 

pela maioria dos votos dos ministros (foram 
10 votos contra 1).
A derrubada da ADI é uma vitória para a 
população das comunidades quilombolas. No 
Supremo, um dos pontos de implementação 
do Decreto 4.887/03, sobre o marco 
temporal para a titulação de terras, também 
esteve em discussão. De acordo com alguns 
ministros do STF (Gilmar Mendes, Dias Toffoli 
e Cézar Peluso) o marco seria 1988, data da 
promulgação da Constituição, o que poderia 
prejudicar diversas comunidades que foram 
expulsas de suas terras. Por fim, foram voto 
vencido, já que os outros seis ministros 
manifestaram-se contrários ao marco. 
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Dandô Pelotas retoma atividades em março

No dia 30 de março, o Dandô - Circuito 
de Música Dércio Marques, inicia as 
atividades de 2018 em Pelotas. O 

primeiro espetáculo do ano será composto 
pelos anfitriões da cidade e de Pedro Osório. 
"Como no circuito da metade sul temos 
Pelotas e Pedro Osório, pensamos em trazer 
os anfitriões para fazer um show coletivo", 
conta Duglas Bessa, um dos organizadores 
do Dandô Pelotas. Dessa forma, a mostra 
de anfitriões - músicos e artistas locais que 
abrem os shows para artistas convidados - 
ocorrerá no dia 30 de março, em Pelotas, e 
no dia 31 em Pedro Osório. 

O projeto
O Dandô é uma caravana musical que 
busca dar uma projeção nacional a artistas 
e proporcionar o acesso à música de 
qualidade produzida no Brasil, fora do 
circuito da grande mídia. O projeto acontece 

intercambiando artistas de diversas regiões 
do país, que circulam entre as cidades 
cadastradas. Atualmente são cerca de 20 
artistas circulando pelo Brasil e 40 cidades 
credenciadas. 
O projeto é apoiado pela ADUFPel-SSind 
desde seu início em Pelotas, em 2014, e leva 
o nome de Dércio Marques, em homenagem 
ao artista mineiro falecido em junho de 2012. 

Dandô em expansão
A forma de organização do Dandô vem 
atraindo artistas de outros países, que 
estão começando a criar seus próprios 
"Dandôs". Portugal, Chile, Uruguai e Argentina 
são alguns dos países em que projetos 
semelhantes ganham forma.  "Essa forma de 
gestão, de auto-organização e de economia 
solidária tem chamado a atenção de 
outros compositores de fora do Brasil, pois 
estamos circulando pelo Brasil sem grandes 

financiamentos e sem vínculo com edital", 
afirma Duglas Bessa. O organizador do projeto 
em Pelotas também aponta que, conforme 
outros países comecem a organizar o circuito, 
será possível realizar mais intercâmbios de 
artistas. Já para setembro deste ano, uma 
atração da América Latina está prevista. 

Agenda de 2018
Durante o 4º Encontro Nacional do Dandô, 
ocorrido em janeiro deste ano, definiu-se a 
agenda do projeto para 2018. Em Pelotas, 
ocorre o show coletivo de anfitriões no dia 
30 de março, às 20h, na Casa do Trabalhador. 
Para maio, julho, setembro e novembro, 
estão previstos os artistas Rodrigo Zanc, 
Murilo Silvestrin, uma atração internacional 
com nome ainda em aberto, e Sol Bueno. 
As atividades são sempre divulgadas pela 
ADUFPel-SSind. Acompanhe em nosso site e 
rede social os detalhes sobre os eventos. 

Dica de Filme: "Uma Mulher Fantástica"
"Uma Mulher Fantástica", dirigido pelo chileno Sebastián Lelio, 
venceu o Oscar 2018 de Melhor Filme Estrangeiro. O longa 
conta a história da garçonete e cantora Marina (Daniela Vega), 
uma mulher transgênero que, após a morte de seu namorado 
Orlando (Francisco Reyes), um bem-sucedido empresário, tem 
sua vida completamente transformada. Daniela passa a ser 
hostilizada pela família de seu ex-companheiro, que nunca 
aceitou o relacionamento. A partir de então, a história centra-
se nas angústias da protagonista diante do preconceito e da 
humilhação. "Uma Mulher Fantástica" foi a estreia de Daniela 
Vega, 28 anos, no cinema. A atriz também será lembrada 
como a primeira transexual indicada ao Oscar e a apresentar 
uma categoria na premiação, que ocorreu no dia 4 de março 
em Los Angeles.
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CONTRACAPA

37º Congresso do ANDES-SN define 
eixos da luta para 2018

O 37º Congresso do ANDES-SN ocorreu 
entre 22 e 28 de janeiro na cidade 
de Salvador (BA), com o tema “Em 

defesa da educação pública e dos direitos 
da classe trabalhadora. 100 anos da Reforma 
Universitária de Córdoba”. O evento reuniu 
mais de 550 docentes de todo Brasil, sendo 
o Congresso mais numeroso da história 
da entidade. Logo no primeiro dia, após a 
discussão acerca da conjuntura nacional 
e internacional, docentes delegadas/
os aprovaram a centralidade da luta para 
2018: “Fortalecer a unidade de ação com 
os setores dispostos a barrar e revogar as 
contrarreformas. Construir as lutas e a greve 
do funcionalismo público federal, estadual 
e municipal em defesa da educação e dos 
serviços públicos e da garantia de direitos, 
rumo a uma nova Greve Geral. Fora Temer. 
Nenhum direito a menos.”
A ADUFPel-SSind participou do Congresso 
com uma delegação de 10 docentes: 
Fabiane Tejada, Ariane Rosa; Celeste Pereira; 
Francisco Vitória; Henrique Mendonça; José 
Carlos Volcato; Luiz Carlos Rigo; Luiz Henrique 
Schuch e Vanessa Damasceno e Débora 
Allemand.
 
Políticas sociais e plano de lutas
Como de costume, as/os docentes reuniram-
se nos grupos mistos para debater todos os 
temas a serem tratados no Congresso. Após 
a discussão, reuniram-se em plenária para 
deliberar o plano geral de lutas e plano para 
os setores do Sindicato Nacional. Dentre 
as deliberações, está a aprovação de uma 

comissão do ANDES-SN para acompanhar 
casos de perseguições e criminalizações de 
caráter político a professoras/es.
Fora aprovados também a defesa da 
Dedicação Exclusiva (DE) como regime 
preferencial de trabalho; o fortalecimento da 
unidade de ação com outros movimentos 
pela recuperação e ampliação do orçamento 
do complexo público de Ciência e Tecnologia; 
a intensificação da luta para barrar a 
Contrarreforma da Previdência, buscando 
uma nova Greve Geral; a construção do III 
Encontro Nacional de Educação; a luta contra 
o Programa de Desligamento Voluntário 
(PDV) de servidores federais, estaduais e 
municipais; contra a MP 805/17, e outras 
políticas que podem ser conferidas no 
relatório do Congresso, disponível em nosso 
site na seção de documentos (adufpel.org.
br/arquivos)

Questões organizativas
Durante a plenária sobre as questões 
organizativas e financeiras do ANDES-SN, 
foram discutidos temas como a composição 
e diretoria e a metodologia das eleições. 
As questões de gênero tiveram destaque, 
sendo deliberado pelas/os presentes 
que os grupos de trabalho de Políticas de 
Formação Sindical (GTPFS) e para Políticas 
de Classe, Etnia, Gênero e Diversidade 
Sexual (GTPCEGDS), em parceria com as 
seções sindicais, realizem debates sobre 
a paridade de gênero da Direção Nacional 
como política do Sindicato Nacional, com 
vistas à apreciação pelo 63° Conad. Além 

disso, as/os delegada/os  aprovaram, uma 
alteração que inclui, no estatuto da entidade, 
um novo capítulo intitulado "Da comissão de 
enfrentamento ao assédio nos congressos e 
Conads da Comissão de Enfrentamento ao 
Assédio nos Congressos e Conads". Todos 
os próximos Congressos e Conads deverão 
estabelecer a comissão na plenária de 
instalação.
 
Eleições do ANDES-SN
No último dia do Congresso, a secretaria 
da entidade recebeu as inscrições para 
as eleições do Sindicato Nacional, que 
ocorrem em 9 e 10 de maio. Foram duas 
chapas inscritas: “ANDES Autônomo e de 
luta” e “Renova ANDES”. A chapa “ANDES 
Autônomo e de Luta” traz Antônio Gonçalves 
Filho (Apruma-SSind) como candidato a 
presidente; Eblin Farage (Aduff-SSind e atual 
presidente do ANDES-SN) para secretária 
geral e Raquel Dias Araújo (Sinduece-SSind) 
para tesoureira. A chapa “Renova ANDES-SN” 
tem Celi Taffarel (Ufba) como candidata a 
presidente; Maria de Lourdes Nunes (Adufpi-
SSind) como candidata a secretária-geral 
e Everaldo Andrade (Adusp-SSind) como 
candidato a tesoureiro. 
 
Lançamentos
Ao longo do 37º Congresso do ANDES-SN 
também foram lançados diversos materiais. 
Logo na plenária de abertura, a Revista 
Universidade e Sociedade nº61, com o tema 
“Desmonte da Educação Pública: os ataques 
às Universidades Estudais e aos Colégios de 
Aplicação” e o Cadernos Andes nº28 , com 
o tema “Neoliberalismo e política de Ciência 
e Tecnologia no Brasil – um balanço crítico 
(1995-2016)”, foram apresentados.
Em outros momentos das plenárias, o 
GTPCEGDS apresentou dois documentários 
produzidos no último semestre de 2017. 
Intitulados “Narrativas Docentes: memória e 
resistência negra” e “Narrativas Docentes: 
memória e resistência LGBT”, as produções 
em audiovisual abordam as experiências 
de docentes militantes nestas temáticas, 
registrando suas trajetórias, resistências e 
lutas no combate às opressões vivenciadas 
dentro e fora das instituições de ensino às 
quais estão vinculados.
Também houve o lançamento da campanha 
de sindicalização da entidade, com o objetivo 
de organizar, defender e expandir a luta 
sindical.
 
38º Congresso
Belém (PA) ficou definida a sede do próximo 
Congresso, que ocorrerá no início de 2019.

Além da definição da centralidade da luta e das políticas do Sindicato Nacional para 2018, durante o Congresso também foram inscritas 
as duas chapas que concorrerão às eleições da entidades neste ano


