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"Código de Convivência" deve ser votado na
Câmara Municipal de Pelotas nos próximos meses
Projeto de Lei (PL) apresentado pela prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas (PSDB),
pretende impor uma série de regramentos à sociedade pelotense. O caráter repressor e
higienista do PL foi denunciado pela comunidade em audiência pública. Página 5
Carreira docente

Marielle Franco

Duas medidas do governo federal ameaçam a carreira
docente. A MP 805 e a nota ténica do Mpog pretendem
o aumentar de alíquota previdenciária e dificultar as
progressões na carreira. Página 3

A execução da vereadora Marielle Franco, no RJ, ascende
as discussões sobre a segurança de ativistas no Brasil e
coloca em xeque o método da militarização e da repressão
no "combate à violência" promovido pelo Estado. Página 6
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EDITORIAL
Marielles, Cláudias,
Amarildos, Nós
Neste mês que se passou os professores
universitários e os demais brasileiros
depararam-se com um acontecimento trágico
em situações comuns, porém mais relevante
dado os significados de que se reveste. No mês
em que se comemora o dia internacional da
mulher, Marielle Franco, mulher, negra, lésbica,
pobre (como, aliás, todos nós), vereadora no
Rio de Janeiro e ativista na defesa dos direitos
humanos foi executada em um crime que vitimou,
também, seu motorista Anderson Gomes.
Certamente ambas as famílias lamentam com
igual tristeza as suas mortes. Aqui não se está
fazendo juízo comparativo de valor entre essas
vidas e outras que se perdem nas dezenas de
assassinatos diários nesse país. Entretanto,
quando uma defensora de uma causa social
é assassinada, num dos países em que mais
se matam ativistas, uma parte da sociedade
é calada a força. Quando essa ativista é uma
defensora dos direitos humanos, uma parte da
sociedade literalmente morre calada junto.
Suspeita-se de que a execução de Marielle
tenha ocorrido dada suas denúncias dos abusos
cometidos pelas forças de segurança no Rio de
Janeiro. Por uma infeliz coincidência, a morte de
Marielle ocorre na semana da data de morte de
Cláudia Silva Ferreira, arrastada por 350 metros,
já morta ou não, por uma viatura da polícia
militar, na mesma cidade do desaparecimento
do Amarildo Dias de Souza, entre outros
exemplos tristes de abusos das forças policiais.
E, os casos de abuso das forças de segurança
e dos próprios membros do poder Judiciário não
se restringem ao Rio de Janeiro.
Enfrentamos uma crescente criminalização
e recrudescimento das ações contra os
movimentos sociais que se colocam contra
os diversos tipos de injustiças historicamente
construídas e mantidas nesse país. Em diversos
outros municípios surgem iniciativas que
aumentam os poderes das forças de segurança,
trazendo a pretensão de combater a violência
com mais violência. Mas não toda violência. Por
exemplo: A violenta distinção social, a violenta
exploração no trabalho, a violenta diferença de
acesso a serviços básicos que se praticam
nesse país não são contempladas por esses
projetos de combate à violência.
Somos todos e todas Cláudias e Amarildos,
Zuzus, Nicanores e muitos outros nomes
morrendo nesse chão, em que a violência
física cada vez mais parece ressurgir como
mecanismo de manutenção das outras
violências. Não se pode desprezar esse perigo,
nem se calar frente essas manifestações.
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5 e 6/4
6 e 7/4
26 e 27/4
9 e 10/5

Seminário "Servidor Público: Um peso para a sociedade?", em
Santa Maria (RS)
4ª Etapa do Curso Nacional de Formação Política e Sindical
do ANDES-SN - "Movimentos Sociais: exploração, opressão e
revolução", em Rio Branco (AC)
Seminário Nacional da Comissão da Verdade "Continuidades da
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Eleições ANDES-SN
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Projetos atacam a carreira docente
prorrogada por 60 dias pelo Presidente do
Congresso (até 6 de abril) e encontra-se em
tramitação. Caso não seja votada até a data
de sua prorrogação ela perderá a validade.

D

uas
mudanças
propostas
pelo
governo federal podem prejudicar a
carreira docente. Uma delas, a Medida
Provisória (MP) 805, de 2017, pode aumentar
a alíquota previdenciária de servidores e
congelar reajustes. A MP está sofrendo uma
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) e
por hora tem seus efeitos suspensos. Já a
nota técnica do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão (Mpog) para
uniformizar o entendimento sobre os efeitos
das progressões funcionais dos docentes
das Instituições Federais de Ensino Superior
(Ifes) dificulta a concessão do benefício aos
docentes.
MP 805
A elevação da alíquota previdenciária
proposta pelo presidente Michel Temer foi
anunciada no dia 30 de outubro de 2017,
através da MP 805. Segundo a MP, que
no momento está suspensa devido a ADI
movida pelo Partido Socialismo e Liberdade
(PSOL), haveria, a partir de 1º de fevereiro de
2018, o aumento da contribuição do servidor,
de 11% para 14%, para o valor do vencimento

que ultrapasse o teto do INSS (R$ 5.531,31).
“Essa medida tem o nítido propósito de não
apenas arrecadar maior valor a título de
contribuição previdenciária, mas, também, de
fomentar a migração dos servidores públicos
ao FUNPRESP (ou ao regime de previdência
complementar)”, avalia a assessoria jurídica
do ANDES-SN.
A assessoria também lembra que a adesão
à Funpresp é potencialmente lesiva, já
que o servidor não tem garantia de que
irá receber o valor investido, pois o fundo
privado funciona mediante investimentos
no mercado financeiro, ficando sujeito às
suas oscilações, e “na medida em que
retira do servidor a possibilidade de receber
um benefício público superior ao teto do
INSS, aderindo esse servidor ao sistema
de previdência complementar”. Além disso,
pontua a inconstitucionalidade da MP, pois
visa regular um artigo da Constituição Federal
e viole direito adquirido dos docentes sobre
reajustes definidos em lei.
Outro ponto lesivo da MP 805 é o
congelamento de reajustes previstos para
cerca de 30 carreiras. A validade da MP foi

Mulheres protestam por direitos no 8 de março
Dando continuidade à programação elaborada por coletivos, movimentos
sociais e entidades sindicais, dentre elas a ADUFPel-SSind para o mês da
luta da mulher, no dia 8 de março ocorreram diversas atividades políticas e
culturais. Representantes do grupo entregaram uma carta de reivindicações
à prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas (PSDB), cobrando mais políticas
públicas relacionadas à pauta das mulheres, em áreas como saúde e educação.
Também organizaram atividades culturais no largo do Mercado Público, de
onde partiram em marcha pelas ruas da cidade com cartazes informativos e
de protesto, chamando atenção para os índices de violência contra a mulher,
bem como para situação desfavorável em relação aos homens no mercado
de trabalho e outros tipos de machismos colocados na sociedade.

Ameaça à progressões
Além da elevação da alíquota, o Mpog lançou
uma nota técnica (nº 2556/2018), buscando
uniformizar o entendimento sobre os efeitos
das progressões funcionais dos docentes
das Ifes.
Um dos pontos controversos é a aceitação
apenas do diploma para Aceleração da
Promoção (AP) e Incentivo à Qualificação (IQ)
e Retribuição por Gratificação (RT). Desde 1º
de março só será aceito o diploma, o que
preocupa pois muitas instituições demoram
a entregar o documento. Antes da mudança,
a ata da defesa, por exemplo, era aceita.
Outro ponto da nota é que os efeitos
financeiros das portarias concessivas,
expedidas ou publicadas, antes de 1º de
agosto de 2016, devem ter seus efeitos
financeiros limitados à esta data. De
acordo com a análise jurídica do ANDESSN, “entendemos que não deve prevalecer
tal interpretação, devendo prevalecer a
retroatividade à data do pedido, com o
cumprimento dos requisitos legais, nos
termos da Lei 2.772/12”.
Além disso, o documento coloca a
impossibilidade de acúmulo de interstícios
para a solicitação de progressões/
promoções de forma cumulada, nos termos
do requisito legal que imporia a observância
de 24 meses de efetivo exercício em cada
nível. Ou seja, caso o/a docente solicite
a progressão após os 24 meses, não será
possível contabilizar os meses excedentes,
mesmo que o período acumulado seja
equivalente a mais progressões. “Esse, sem
dúvidas, é um dos pontos mais controversos,
pois apesar de haver previsão expressa na Lei
para o cumprimento do efetivo exercício em
cada nível, algumas universidades aprovaram
em seus colegiados tal possibilidade, com
o entendimento de que a Administração
poderia reconhecer uma situação de fato,
ainda que não efetivada formalmente",
explica a assessoria.
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ANDES-SN presente no Fórum
Social Mundial

E

ntre os dias 13 e 17 de março,
o ANDES-SN esteve presente
no Fórum Social Mundial (FSM),
realizado em Salvador (BA). Em
conjunto com entidades sindicais e
da esquerda progressista, construiu
a Tenda da Unidade – um espaço
de debate e aprofundamento da
discussão de temas que impactam
o cenário político e social nacional e
relacionados a políticas de educação,
ciência e tecnologia. Este ano, o
evento teve como tema "Resistir é
criar, resistir é transformar".
A participação do ANDES-SN no FSM
foi deliberada no 37º Congresso da
entidade. De acordo com o secretário
geral do Sindicato, Alexandre Galvão,
a necessidade da unidade na luta
com setores combativos foi o
motivo principal que levou o ANDESSN a somar forças na construção do
Fórum.
Durante todos os dias do evento, a
Tenda contou com uma programação
diversificada e além dos debates
foram apresentados vídeos e
distribuídos materiais informativos
produzidos pelos grupos de trabalho
do ANDES-SN, como cartilhas sobre
políticas educacionais, ciência
e tecnologia e a luta contra as
opressões.

Além
do
Sindicato
Nacional,
compuseram a Tenda: a CSPConlutas, a Auditoria Cidadã da
Dívida, o Sindicato Nacional dos
Servidores Federais da Educação
Básica, Profissional e Tecnológica
(Sinasefe),
o
Sindicato
dos
Trabalhadores do Poder Judiciário
Federal na Bahia (Sindjufe-BA), o
Sindicato Nacional dos Trabalhadores
do IBGE (Assibge-BA) e o Comitê para
a abolição das dívidas ilegítimas
(CADTM).
ADUFPel-SSind presente no FSM
Seções sindicais integraram-se,
também, às atividades promovidas
pela Tenda, entre elas a ADUFPelSSind, que esteve representada pela
diretoria Ariane Rosa e pela integrante
do Conselho de Representantes,
Celeste Pereira.
Em sua primeira participação no
Fórum, Ariane avaliou a experiência
como “muito proveitosa do ponto
de vista da diversidade de eixos
propostos no FSM e da diversidade de
público participante”. Ainda destacou
a importância da participação do
ANDES-SN no evento, ao proporcionar
uma programação rica e relevante,
com debates, esclarecimentos e
convergência de ideias.

Projeto de Lei pretende
agravar Lei Antiterrorismo

Um novo Projeto de Lei
(PL),
apresentado
em
fevereiro pelo deputado
federal, Jerônimo Goergen
(PP-RS), busca classificar
movimentos sociais como
terroristas. O PL 9604/2018
altera o artigo 2º da Lei
13.260/2016, conhecida
como Lei Antiterrorismo,
sancionada em março de
2016, e fere ainda mais as
liberdades de expressão e
manifestação.
No texto, o deputado
propõe acrescentar um
novo parágrafo na Lei
13.260, justificando que
é necessário promover
a sua evolução, e ainda
pretende alterar a definição
do que é terrorismo e quais
atos serão enquadrados,
propondo pena de 12 a 30
anos de reclusão, além de

outras punições.
Se aprovado, atos e
manifestações praticados
por grupos de esquerda
serão
enquadrados
como
terrorismo.
Será
criminalizado o direito de
articulação de movimentos
sociais
e
possibilitada
a
aplicação
da
Lei
Antiterrorismo
contra
movimentos do MST e
MTST, em ocupações rurais
e urbanas. A proposta não
só irá tipificar esses atos
como terrorismo como
responsabilizar os grupos
pela prática.
O deputado argumenta que
é necessário coibir o “abuso
do direito de articulação
de movimentos sociais”,
pois eles fariam uso da
salvaguarda para dissimular
atos terroristas.

STF autoriza mudança de nome para
transgêneros no registro civil

O Supremo Tribunal Federal
(STF), por unanimidade, no
dia 1º de março, autorizou
que pessoas transgêneras
alterem o nome no registro
civil sem a realização de
cirurgia para mudança de
sexo.
A partir de agora, para mudar
o nome no registro será
apenas necessário dirigir-se
a um cartório, sem precisar
comprovar sua condição.

Dessa forma, a mudança se
dará por autodeclaração.
A decisão ocorreu por conta
de um recurso apresentado
por uma pessoa trans contra
a decisão da Justiça do Rio
Grande do Sul, que negou
autorização para a inclusão
do seu nome social como
identificação civil. O nome
social é escolhido de acordo
com o gênero com o qual a
pessoa se identifica.
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Código de Convivência deve ser votado na
Câmara de Vereadores em abril
O projeto, apresentado pelo Executivo municipal e desenvolvido pela OSCIP Comunitas, aumenta ações de repressão na cidade e impõe
condutas e sanções relacionadas ao comportamento dos pelotenses no espaço público
de Terreiros do Rio Grande do Sul, Sandrali
Bueno, no mesmo sentido da fala de Moraes,
apontou preocupação com às ações da
polícia na implantação do Pacto e do Código,
que na sua visão impactarão fortemente a
população negra da cidade, caso o PL seja
aprovado. “Nós sabemos que a nossa polícia
traz no seu bojo organizativo os princípios
colonialistas que fundaram essa sociedade.
Esse Código é polícia. E em vez de diminuir
a militarização nós estamos aumentando.
A nossa polícia precisa ser a educação”,
observou.

O

programa Pacto Pelotas pela Paz
foi lançado no dia 11 de agosto
de 2017 pela prefeita de Pelotas,
Paula Mascarenhas (PSDB), em parceria
com a Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIP) Comunitas. As
ações, segundo a gestão, visam transformar
a realidade da segurança em Pelotas. No
entanto, apostam no recrudescimento das
operações de repressão para a suposta
promoção da paz. Entidades e movimentos
sociais e sindicais, ao longo da implantação
do Pacto, vêm colocando-se contra o projeto,
que deixa de lado a resolução das origens
sociais da violência, como a desigualdade e
o desemprego.
No plano do Pacto pela Paz, existem cinco
eixos: Policiamento e Justiça, Prevenção
Social,
Fiscalização
Administrativa,
Urbanismo e Tecnologia. No entanto, o único
projeto jurídico apresentado, o Código de
Convivência, diz respeito a repressão. O
Projeto de Lei (PL) do Código de Convivência
foi apresentado em 30 de novembro de
2017. Contendo 64 artigos que impõem
condutas e sanções para a convivência
das/os pelotenses no espaço público,
pretende intensificar ações repressivas na
cidade, ao dar, por exemplo, poder de polícia
à Guarda Municipal. Pelo caráter punitivo e
higienista, a comunidade pelotense colocouse desfavorável na primeira audiência pública
chamada para tratar o tema.
Comunidade pede retirada do PL
Com o plenário da Câmara de Vereadores
lotado, o Código de Convivência proposto

pelo Executivo para a cidade de Pelotas
foi debatido no dia 20 de março em
audiência pública. Quase todas as falas, na
audiência, foram no sentido de denunciar
o caráter higienista do Código e pedir seu
arquivamento.
A falta de diálogo da Prefeitura de Pelotas
com a população na elaboração do PL foi
um dos pontos mais criticados durante as
intervenções do plenário. O pouco tempo para
as manifestações dos presentes também
foi observado. A audiência teve início com
a apresentação do Código de Convivência
por Alberto Kopittke, representante da
Comunitas, OSCIP de direito privado que
presta consultoria ao município e que
elaborou o Projeto. Após, o promotor de
justiça aposentado, José Gonzalez, fez uma
explanação favorável ao Código. As duas
intervenções duraram cerca de uma hora e a
seguir as e os presentes puderam inscreverse para manifestações de três minutos cada,
o que foi reprovado pelo plenário.
Repressão não é a solução
Vinicius de Moraes, representante do
movimento “Pacto pela Voz” criticou a
implantação do Pacto pela Paz com foco na
repressão. “Sobre uma suposta prioridade
do eixo de prevenção social, ele não é a
prioridade, sejamos francos. O único projeto
de lei, jurídico e prioritário, trazido para a
Câmara foi o Código de Convivência, que é
uma política de controle social,de higiene
social e de atritamento das relações sociais
entre a população pelotense”.
A representante do Conselho dos Povos

Promoção da paz?
O professor de História do IFSul/CAVG e
diretor da ADUFPel-SSInd, Francisco Vitória,
lembrou que o dia posterior à audiência,
21 de março, é o dia internacional contra
discriminação racial, data cuja origem vem
da resistência à política discriminatória
e repressiva do apartheid. “Essa data
foi estabelecida pela ONU em função de
protestos ocorridos na África do Sul, quando
os negros eram colocados em guetos e só
poderiam sair dali com autorização. Essa
discussão está se colocando muito no centro
da cidade, e nós que estamos na periferia
não queremos que ela se transforme em
um gueto. Nós queremos saúde, queremos
educação, queremos saneamento básico,
queremos moradia. E aí se constrói a paz.
Não se constrói a paz com revólver no peito
de ninguém”.
Além disso, Vitória denunciou a atuação
da Comunitas no município. A OSCIP, uma
associação privada, em um contrato com
o Executivo municipal, presta assessoria à
prefeitura da cidade. Formada por uma equipe
de empresários, a Comunitas foi fundada
por Ruth Cardoso e ‘apadrinha’ cidades pelo
Brasil. Em Pelotas, o contrato já foi motivo de
denúncia por vereadores, principalmente por
ter sido realizado sem licitação e pelo fato de
um dos empresários que integra a Comunitas
ter doado R$150.000,00 para a campanha
eleitoral de Paula Mascarenhas. A Comunitas
também financiou curso no exterior para o
ex-prefeito, Eduardo Leite (PSDB), logo após
o término de seu mandato.
UFPel também é contrária ao Código
O pró-reitor da UFPel, Otávio Peres,
representando a Universidade, também se
colocou contrário do PL. “A oposição se dá
principalmente pelo caráter metodológico do
encaminhamento do debate e da construção
de propostas”, apontou, solicitando, ainda, a
retirada de pauta do projeto.
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Vereadora Marielle Franco e motorista Anderson
são assassinados no RJ

A

brutal execução da vereadora Marielle
Franco (PSOL), no Rio de Janeiro, no dia
14 de março, e do motorista Anderson
Gonçalves, mobilizaram o país e o mundo na
busca por justiça e explicações para o crime.
Marielle, mulher, negra, lésbica e mãe, era
uma ativista engajada na luta pela defesa
dos direitos humanos. Sua luta focada no
direitos das mulheres, especialmente as
mulheres negras, e na defesa dos direitos
dos mais pobres, fizeram todas e todos
comprometidos com a justiça social
chorarem a perda de uma companheira.
O crime
Após participar de uma atividade na
Casa das Pretas, onde falava sobre o
empoderamento da mulher negra, Marielle
Franco entrou em seu carro, junto com uma
assessora e o motorista. No caminho para
casa, um automóvel emparelhou com o carro
da vereadora e disparou treze vezes. Quatro
tiros acertaram Marielle e três acertam
o motorista, Anderson. A assessora foi
acertada por estilhaços e sobreviveu.
Pelo caráter do crime, as investigações
indicam crime político, com motivações que
apontam para o descontentamento com
a atuação da vereadora na denúncia de
violação de direitos humanos pela polícia e
por milícias. Marielle também denunciava a
acentuação da violência após a intervenção
federal no Rio de Janeiro, que completou
um mês em 16 de março, sem apresentar
resultados de melhorias nos índices de
violência.

Manifestações
No dia posterior às execuções, milhares de
pessoas saíram às ruas para manifestar-se
por justiça e contra o genocídio da população
negra no país. O crime, que aconteceu em um
contexto de recrudescimento da militarização
no RJ e no país, acendeu ainda mais as
discussões sobre os métodos empregados
pelo governo federal na suposta resolução
dos problemas relacionados à violência.

No Brasil, infelizmente, esse
não é um caso isolado, já que
é um dos países em que mais
se mata ativistas.
Crime político
O assassinato de Marielle Franco não é um
crime comum. A execução de uma vereadora
que se posicionava e atuava contra os
assassinatos praticados pelo Estado é
caracterizado como crime político, pela
tentativa de cercear atuação de uma líder
ativista. No Brasil, infelizmente, esse não é
um caso isolado, já que é um dos dos países
em que mais se mata ativistas, segundo a
Anistia Internacional. Ações como as que
estão sendo implementada em Pelotas com
o "Pacto pela Paz" e no Rio de Janeiro com
o uso das Forças Armadas, as quais não
apresentam resultados práticos na resolução
da violência, apenas legitimam o abuso da
força policial, sem dar vencimento da origem
deste problema, que decorre, por exemplo,
da concentração de renda - no Brasil, 10%

dos mais ricos ganham o equivalente aos
rendimentos de 43,4% da população de todo
o país, segundo a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad) de 2016.
Investigações
Até o momento, os assassinatos não foram
solucionados. Nos primeiros dias após o
crime, a perícia mostrou que a munição
utilizada pelos assassinos são de lote vendido
à Polícia Federal. A mesma munição também
foi usada na maior chacina de de São Paulo,
em 2015. Também foi descoberto que o carro
dos executores era clonado e, de acordo
com a Divisão de Homicídios, o atirador seria
experiente e sabia o que estava fazendo. Por
nenhum pertence ter sido levado, o crime é
tratado como execução.
Marielle, presente!
Apesar do brutal assassinato de Marielle e
Anderson, a luta da vereadora vem sendo
ecoada pelo país. A denúncia do racismo
estrutural e dos crimes cometidos pelo
Estado no suposto combate à violência são
lembrados cotidianamente como um legado
da ativista que precisa ser explorado e
exposto.
“A Marielle se transformou numa coisa muito
maior. Ela se transformou num símbolo de
esperança e é por isso que a gente vai lutar e
seguir lutando, porque Marielle é resistência,
Marielle é força, Marielle é potência", afirmou,
em sessão solene na Câmara dos Deputados
no dia 22 de março, a companheira de
Marielle, Mônica Beníficio.
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CULTURA

Professores da UFPel fazem crítica social
através da arte
em cena.
A retomada aconteceu no ano
passado, quando participaram do
Sete ao Entardecer, pois, como
confidencia Furtado, “havia muita
coisa para se dizer, e o desejo de
estar em cena. Nestes momentos
de inquietação e indignação, a
nossa forma de se manifestar e
vir a público dizer o que pensamos
é a artística”.

O

s professores da UFPel, Maria
Falkembach
e
Daniel
Furtado,
participaram no dia 8 de março das
atividades relacionadas ao Dia Internacional
da Mulher em Pelotas. Os atores, diretores
e dançarinos, apresentaram “Lama – Uma
Performance”, resultado de uma longa
parceria. Em entrevista ao jornal Voz Docente,
contaram um pouco sobre a trajetória da
dupla e a inclusão de temas sociais à arte.
O encontro dos dois aconteceu em 2010,
assim que Daniel chegou em Pelotas para
lecionar na Universidade. A experiência
artística em teatro e música foi o que
os aproximou. “Tanto eu como o Daniel
bebemos de nossas experiências como
atriz/ator, dançarina/o, para a criação das

práticas pedagógicas. Então, começamos
colaborando, um com o outro, nos projetos
que cada um de nós coordena”, conta
Falkembach.
O primeiro trabalho em conjunto aconteceu
no Tatá – Núcleo de Dança-Teatro vinculado
à UFPel, no qual Daniel foi iluminador e Maria
diretora do espetáculo “Tatá dança Simões”.
A partir de então, outras colaborações
aconteceram, até que surgiu “Lama – Uma
Performance”.
A ideia da apresentação ocorreu em 2015,
quando houve a possibilidade de participar da
Virada Cultural de Pelotas. Conforme contam,
naquele momento a performance era um
rascunho do que é o trabalho realizado hoje
e possibilitou que os dois estivessem juntos

Performance busca despertar o
desejo por mudança
“Lama”, que tem concepção e
atuação dos dois atores, ao
abordar a incapacidade do diálogo,
o preconceito e a discriminação,
desperta, no público, a reflexão e
o desejo por mudança.
A performance une poesia e
política, com textos, músicas
e movimentos, em cenas que
retratam o momento em que
vivemos e do país. O título referese, de acordo com os atores, à
lama no seu sentido concreto,
como a decorrente da barragem
que se rompeu em Mariana (MG)
em 2015, e, no sentido figurado,
ao que nos inunda e atropela.
De acordo com Falkembach, a inclusão de
temas sociais e manifestações críticas na
arte surge como uma necessidade. A escolha
não é racional, mas efeito do contexto. “É
inevitável. Hoje, não consigo colocar meu
corpo em cena sem pensar que meu corpo é
lugar de luta política”, ressalta.
Para Furtado, não há como se isolar do
que nos urge, nos afeta e nos travessa.
“Não basta, para nós, ir para as ruas, é
preciso transformar toda essa inquietação,
revolta, dor, pasmo, desejo de contato e de
transformação, em algo que tenha também
a linguagem simbólica e poética, em drama,
em performance”.

“Três anúncios para um crime”, um dos longa-metragens indicados ao
prêmio de melhor filme do Oscar 2018, narra a história de uma mãe,
cuja filha foi cruelmente violentada e assassinada, em busca de justiça.
Diante da inércia perante das investigações policiais em achar o
assassino, Mildred Hayes (Frances McDormand) coloca três anúncios
em outdoors de uma estrada da cidade onde o crime ocorreu, buscando
provocar os policiais responsáveis da busca pelo responsável do crime.
A atitude gera uma série de atritos nas relações sociais da pequena
cidade estadunidense de Ebbing, no interior do Missouri, escancarando
situações complexas como racismo institucional, relacionamentos
abusivos e machismo.
A atriz Frances McDormand levou o Oscar de melhor atriz pela atuação
no filme, e Sam Rockwell, que interpreta um policial racista e misógino,
levou o Oscar de melhor ator coadjuvante.

Foto: Divulgação

Dica de Filme: "Três anúncios para um crime"
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CONTRACAPA

Eleições para a direção do ANDES-SN
ocorrem em maio

Integrantes da chapa 1 (acima) e integrantes da chapa 2 (abaixo). Fotografia tirada durante apresentação das chapas, no 37º Congresso do ANDES-SN.

Duas chapas concorrem ao pleito: "ANDES-SN autônomo e de luta" e "Renova ANDES"

D

uas chapas disputarão a diretoria
do ANDES-SN, biênio 2018/2020.
As inscrições das chapas foram
confirmadas e apresentadas durante o 37º
Congresso da entidade, ocorrido em janeiro.
As eleições irão ocorrer por votação direta e
secreta em todo o Brasil, nos dias 9 e 10 de
maio.
A chapa 1, "ANDES Autônomo e de Luta",
tem como candidatos a presidente Antônio
Gonçalves Filho (Apruma Seção Sindical);
a secretária-geral, Eblin Farage (AduffSSind e atual presidente do ANDES-SN); e
a tesoureira, Raquel Dias Araújo (SindueceSSind).
A chapa 2, “Renova ANDES”, apresenta como
candidatos a presidente Celi Taffarel (Ufba);
a secretária-geral, Maria de Lourdes Nunes
(Adufpi-SSind); e a tesoureiro, Everaldo
Andrade (Adusp-SSind).
As nominatas completas estão disponíveis
no site do ANDES-SN (andes.org.br). Confira
a síntese das propostas das duas chapas
enviada pelos candidatos a presidência.
Chapa 1 - ANDES-SN autônomo e de luta
"Nós da Chapa 1 lutamos em defesa do
salário, da carreira e condições de trabalho
dos/as professores/as federais, estaduais
e municipais construindo inúmeras lutas e
greves. Formulamos um projeto de carreira

única de professor federal, integrando as
carreiras EBTT e do Magistério Superior,
que é referência para todos os docentes.
Lutamos pela expansão das IES públicas
com qualidade, com concurso público no
regime preferencialmente DE. Lutamos por
políticas afirmativas na graduação e pósgraduação e pela assistência estudantil
para garantir o ingresso, a permanência e
conclusão das camadas populares. Lutamos
pela verdade e justiça com relação aos
crimes cometidos pela ditadura empresarialmilitar, e suas sequelas nos dias de hoje.
Nos posicionamos contra as opressões, o
racismo, a misoginia, lgbtfobia, o assédio
moral e sexual, pela legalização do aborto,
pelo direito ao uso do nome social, e contra
o capacitismo. Defendemos condições de
trabalho que garantam o tripé de ensino,
pesquisa e extensão, e o investimento
estatal em C&T pública. Defendemos
a autonomia universitária e a liberdade
acadêmica. Construímos a Frente Nacional
em Defesa das IES públicas. Defendemos
enfaticamente a autonomia sindical com
relação às administrações, partidos e
governos como princípio fundamental para
continuar e avançar nesta luta."
Chapa 2 - Renova ANDES
"Renovar... O Andes-SN para recuperar a

capacidade de mobilização da categoria
e enfrentamento aos ataques desferidos
contra as IEs, a democracia e o Estado
de Direito. Renovar com uma reorientação
política para fortalecer o ANDES-SN, onde
hoje predomina o sectarismo, isolamento
e descompromisso com questões como
carreira e salários.
Lutar... Contra o golpe de 2016 e barrar
a ofensiva contra os direitos. Por uma
campanha salarial dos Setores. Pela defesa
das Universidades Estaduais. Contra o
FUNPRESP e seus congêneres estaduais.
Contra as injustiças aos aposentados: pela
reestruturação da carreira e cálculo dos
índices salariais. Pela progressão funcional,
licença para formação e licença prêmio. Pelas
demandas específicas da EBTT. Em defesa de
orçamentos, salários, carreiras, condições de
trabalho, formação, previdência, concurso
público. Pelas demandas específicas das
minorias: LGBT, mulheres e povo negro.
Por um balanço democrático da filiação do
ANDES-SN à CSP-Conlutas..
Conquistar... A unidade com os movimentos
sociais, juventude e trabalhadores e todos
que lutem pela defesa da educação publica,
gratuita e de qualidade. O Fortalecimento
das Secretarias Regionais e aproximação
com a base. A reativação da vida cultural do
Sindicato Nacional".

