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Emenda Constitucional 95 atinge UFPel
A Emenda Constitucional 95/2016 (antiga PEC 241) congelou os investimentos sociais
do governo federal por 20 anos. A área da educação é uma das mais afetadas, e os
impactos dos cortes orçamentários já podem ser sentidos na UFPel. Página 5
Regulamentação do Ensino

EBSERH

Após requisição da ADUFPel-SSind, docentes e comunidade
acadêmica ganham maior prazo para a discussão da
regulamentação do ensino de graduação. Página 3

Diante da negativa da direção da EBSERH em repor as
perdas salariais das/os funcionárias/os da Empresa,
categoria entrou em greve no dia 5 de junho. Página 6
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EDITORIAL
A mão certa dos serviços
públicos
No final de abril deste ano a população brasileira
foi informada de que a Kroton Educacional havia
comprado o controle da Somos Educação,
ampliando suas ações nos setores educacionais
no Brasil. Cada vez mais os grandes investidores
do mercado financeiro têm conseguido aplicar
suas projeções de expansão na área da educação
em todos os níveis e acompanha essa expansão
a capacidade de aplicar o modelo de educação
a ser realizado no país: uma educação enlatada,
acrítica, apenas suficiente para o papel que o
Brasil deve desempenhar na divisão internacional
do trabalho.
Infelizmente o setor público da educação têm
sido atacado sistematicamente a fim de atender
a essas demandas do mercado: Projetos como
a “escola com mordaça” e a reforma do ensino
médio agridem frontalmente a capacidade de
uma formação crítica em sala de aula. Também
nessa linha a educação superior enfrenta projetos
de desestruturação dos cursos de licenciatura. A
mercantilização da educação bate às portas da
Universidade pública e todos nós devemos nos
manter atentos àquelas situações que podem
agravar esse risco. Essa mercantilização é ainda
mais evidente frente à previsível degradação
dos serviços de educação que a Universidade
sofrerá como conseqüência da EC 95. Qualquer
solução que se acomode a esta emenda trará
conseqüências à qualidade do ensino/pesquisa/
extensão, à vida dos docentes e ao futuro da
carreira.
Mas maio nos trouxe outras evidências também.
Em um movimento composto por diversos
matizes, o setor de transporte rodoviário de
cargas conseguiu, com um movimento radial de
paralisação das estradas, algum grau de sucesso
em suas negociações com o governo. Não se
discute aqui os matizes deste movimento, nem se
a motivação da paralisação foi justa ou se deveria
ser ampliada à política de preços e de exploração
da Petrobrás. Fato é que trazer à tona como as
ações influenciariam a população e realizar um
movimento realmente abarcado pela categoria
trouxe força ao movimento, levando à necessidade
de recuo pelo governo federal em alguns pontos.
Em junho o ANDES-SN realiza o CONAD, para
atualizar o plano de lutas e empossar a nova
diretoria. Motivos para se lutar existem muitos e
a cada dia aumentam. O ANDES-SN e a ADUFPelSSind têm se movimento junto a outras categorias
para realizar essa luta nos planos nacional e
regional, mas a exemplo da paralisação do setor
de transportes, essas lutas são tão mais efetivas
na medida em que contam com o apoio das
categorias que as fazem, nas rodas de conversa,
nos contatos com a população e na aplicação
das ações de enfrentamento entendidas como
necessárias.
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Novo Regulamento do Ensino de Graduação
ganha mais prazo para discussão
Decisão deu-se após ADUFPel-SSind levar as preocupações da categoria em relação ao pouco tempo para discussão do documento

A

ADUFPel-SSind, após reunião com a
reitoria da UFPel realizada no dia 30
de maio, conseguiu maior prazo para
discussão do novo Regulamento de Ensino de
Graduação. As propostas de alteração e as
avaliações do documento, que foi proposto
pela Administração Superior da Universidade,
poderiam ser enviadas até o dia 18 de maio.
A partir da reunião, fixou-se o prazo para o
final do semestre 1/2018.
A partir das dificuldades expostas pelos
diretores da ADUFPel-SSind, que assinalaram
o pouco prazo para avaliação dos 218 artigos
do Regulamento, a pró-reitora de Graduação,
Fátima Cóssio, irá formular um documento
assinalando as diferenças entre essa
resolução e a regulamentação de 2010, que
está em vigor atualmente. Serão indicadas
as principais mudanças e as inclusões de
itens que não estavam contemplados pelo
regulamento vigente, a fim de facilitar a
compreensão da nova proposta.
Após a publicação deste documento,
a reitoria deve chamar seminários para
discussão dos pontos mais polêmicos ou
que geraram mais dúvidas. A decisão deuse em função dos argumentos levados pela
ADUFPel-SSind, que expôs as preocupações
trazidas na assembleia da categoria e na
reunião conjunta entre Grupo de Trabalho
em Política Educacional local e Conselho de
Representantes. Entre os pontos expostos,
está a falta de discussão com o conjunto
da comunidade acadêmica, englobando
estudantes
e
servidores
TécnicoAdministrativos (TAEs). Os seminários,
portanto, envolverão a administração da
UFPel, docentes, discentes e TAEs.

A partir dos seminários, o formato final da
regulamentação será definido, para depois ser
apreciado no Conselho de Ensino, Pesquisa
e Extensão (Cocepe). Sendo aprovado, o
Regulamento entrará em vigor no semestre
1/2019. O segundo semestre de 2018
será o período de preparar coordenadores,
diretores e TAEs para adaptação a essa nova
regulamentação do ensino de graduação.
Relembre
O Regulamento foi elaborado pela
administração da Universidade e enviado
às coordenações de curso e direções de
unidades em dezembro do ano passado.
Estas, ficariam responsáveis por discutir e
incentivar o corpo docente a enviar sugestões
até o dia 18 de maio. Após este prazo,
haveria reunião entre diretores e reitoria para
a consolidação final do Regulamento, que
então seria votado no Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão (Cocepe).
No entanto, o fato de que a discussão para
consolidação do documento aconteceria
apenas
entre
reitoria,
diretores
e
coordenadores fez com que a diretoria da
ADUFPel-SSind e docentes atentassem
para a questão, recomendado à Pró-Reitoria
de Ensino (PRE), em reunião realizada no
dia 2 de maio, que a gestão salientasse a
necessidade dos diretores e coordenadores
chamarem ampla discussão em seus
departamentos e Unidades Acadêmicas.
No dia 15 de maio, em reunião conjunta
realizada entre Seção Sindical, Conselho
de Representantes e membros do Grupo de
Trabalho em Política Educacional (GTPE) local,
os docentes deliberaram o envio de um ofício

com pedido de maior prazo para avaliação
e discussão do tema e audiência com a
reitoria. Em resposta ao documento, a reitoria
agendou uma audiência para o dia 30 de
maio, quando se oficializou, então, a fixação
do prazo de discussão do Regulamento para
o final do semestre 1/2018, previsto para
terminar em 28 de julho.
O que será regulamentado?
Segundo Cóssio, devido a mudanças
ocorridas
nas
rotinas
acadêmicoadministrativas
dos
últimos
anos,
houve a necessidade de atualização
e complementação dos mecanismos
reguladores da graduação. Conforme explica
a pró-reitora, o documento que trata da
regulamentação do ensino de graduação data
de 2010. Por esse motivo, muitas práticas
usuais não estavam regulamentadas nele.
“Para que a gente tivesse práticas usuais
que fossem isonômicas, foi entendido pela
reitoria que tinha que regular isso”, explica.
Entre as alterações previstas no documento
está a carga horária em sala de aula. A horaaula, definida em 50 minutos, deverá ser
adaptada para a hora normal, de 60 minutos.
Com essa adaptação, haverá acréscimo
de uma semana em cada semestre do
calendário letivo, passando de 17 para 18
semanas. Sobre este ponto, considerado
o mais polêmico pela categoria docente,
mais de uma unidade acadêmica apresentou
desacordo.
Para acessar o Regulamento do Ensino de
Graduação proposto pela reitoria, entre em
nosso site na seção "Documentos" (adufpel.
org.br/documentos)
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Reforma do Ensino Médio desvaloriza
licenciaturas

A

Reforma do Ensino Médio foi aprovada
no ano passado, implicando em
um conjunto de transformações
no ensino deste nível e impactando os
cursos de licenciaturas. Enviada por Michel
Temer através da Medida Provisória (MP)
746/2016, ela foi aprovada rapidamente pelo
Congresso Nacional e transformou-se na Lei
13.415/2017, em fevereiro de 2017.
A Lei retira do currículo a Filosofia e a
Sociologia, demonstrando uma tentativa
de diminuir a formação crítica dos alunos.
Apenas Língua Portuguesa, Matemática e
Língua Inglesa são obrigatórias na formação
– representando, conforme aponta a Cartilha
do ANDES*, um “grande empobrecimento da
educação formal dos(as) jovens da classe
trabalhadora, que têm na escola, na maioria
das vezes, o único lugar para a aquisição dos
conhecimentos básicos para a vida social.”
O texto da medida pontua que a Base
Nacional “incluirá obrigatoriamente estudos e
práticas de Educação Física, Arte, Sociologia
e Filosofia”. No entanto, estas áreas não
são chamadas de disciplinas, e não serão
obrigatórias, pois podem ser fluidas em
outras disciplinas - o que também ocorre para
áreas como Geografia, História e Química.

Carreira docente na mira
Para colocar em prática a Reforma, a Lei prevê
que sejam admitidas pessoas com “notório
saber” para ministrar aulas, desconsiderando
a regulamentação da formação dos
professores, bem como desqualificando
os cursos de Licenciatura e abrindo portas
para terceirização. A posição do ANDESSN, que desde o início da publicação da MP
vem denunciando a Reforma, é que o Ensino
Médio “deve desenvolver a formação integral
do ser social, abrangendo a moral, a ética,
a estética, a educação física, a criação
intelectual, artística, os conhecimentos
científicos, a compreensão da sociedade
e do mundo”, e a Reforma retira essa
possibilidade.
Em relação à aplicação da Lei, existem muitas
dúvidas. O Ministério da Educação (MEC), em
fevereiro deste ano, convidou reitores de
Institutos Federais para conversar sobre a
efetivação da Reforma. O intuito é implantar
em nove institutos - IFG, IFPR, IFES, IFSertãoPE,
IFAM, IFMS, IFPB, IFSC e IFTM - um projeto
piloto da Lei. Docentes dos IFs vêm alertando
que, caso a Reforma seja introduzida nos
Institutos, o caráter integrado de formação
técnica e profissional será perdido.

PRP
Outra política governamental que afeta a
atividade docente e as licenciaturas é o
Programa Residência Pedagógica (PRP),
lançado pela presidência em março deste
ano. O PRP oferece 45 mil bolsas para
estudantes, com duração de 18 meses.
Nos quatro primeiros, a proposição prevê
orientação conjunta entre professor e
aluno. Para a prática em sala de aula serão
dez meses. Este modelo de formação para
o aluno pode significar, na prática, uma
substituição dos professores contratados no
ensino por alunos bolsistas, intensificando a
precarização e desvalorização da profissão
e mascarando a falta da contratação de
profissionais nas escolas.
O ANDES-SN e a ADUFPel-SSind vêm se
posicionando fortemente contra esses
projetos e seguirão lutando contra a
precarização da atividade docente, pela
valorização profissional e pela formação
crítica nas escolas e instituições de ensino.
*Cartilha “A Contrarreforma do Ensino Médio: o
caráter excludente pragmático e imediatista da
Lei 13.415/2017”, disponível no site do ANDES
(andes.org.br)
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As consequências da
Emenda Constitucional 95/2016 na UFPel
A área da educação é uma das mais afetadas pela Emenda Constitucional 95/2016,
e os impactos dos cortes orçamentários já podem ser sentidos na UFPel.

Em reunião realizada com assessoria da ADUFPel, pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento, Superintendente de Orçamento e Gestão
de Recursos e Coordenador para o Desenvolvimento Institucional e Inserção Territorial da UFPel falam sobre o orçamento da UFPel.

O

cenário das Instituições Federais
de Ensino Superior (Ifes) vem se
agravando com os sucessivos cortes
orçamentários realizados pelo governo
federal. A Emenda Constitucional (EC) 95,
que congela os investimentos da União por
20 anos, aprovada em 2016, foi uma das
medidas mais duras adotadas nesse sentido,
e que já ocasiona um recuo dos percentuais
de investimento em educação nas Ifes de
R$13 bilhões em 2015 para cerca de R$5,9
bilhões em 2018.
A brusca redução, na UFPel, já fez com que
a administração, em 2017, reduzisse em 30%
bolsas de ensino, pesquisa e extensão e
cortasse em 25% o efetivo de trabalhadores
terceirizados, impactando na sobrecarga de
trabalho desta categoria. As contas do ano,
mesmo assim, não fecharam, e os gastos
do mês de dezembro de 2017 foram jogados
para o ano de 2018.
Os custos mensais da Universidade são
de aproximadamente R$7 milhões. Com um
déficit de R$14 milhões previsto para 2018
a gestão antevê que as contas de novembro
e dezembro não poderão ser pagas com o
orçamento deste ano. “A situação é que
a gente ainda tem um déficit previsto e a
tendência é que, se os valores de orçamento
não forem aumentados, vai haver impacto
na Universidade. Se a gente não conseguir
reduzir novamente alguma coisa de despesas,
talvez a gente não consiga pagar novembro
e dezembro deste ano. E aí vai precisar,
em 2019, pagar novembro e dezembro [de
2018]. Essa é a bola de neve que está se
visualizando”, avalia o superintendente de

Orçamento e Gestão de Recursos da UFPel,
Denis Franco.
Perversidades da EC 95/2016
A EC 95 traz uma série de ataques aos
direitos sociais - saúde, educação, segurança,
assistência. A medida alterou a fórmula de
cálculo das despesas mínimas para essas
áreas, colocando o cálculo dos investimentos
atrelados à variação da inflação e, assim,
impossibilitando o aumento real. Outro ponto
da EC 95 coloca que, para definir o orçamento
destinados às universidades, será levado em
conta apenas o montante executado e pago
no ano anterior. Ou seja, caso a instituição já
tenha sofrido contingenciamento em 2017,
será duplamente penalizada.
Além disso, a EC ataca diretamente aos
servidores públicos, na medida em que,
como lembra o pró-reitor de de Planejamento
e Desenvolvimento, Otávio Peres, o bolo
orçamentário é tratado como um só.
Capital, custeio e pessoal ficam atrelados
e competindo entre si. “O que para mim tem
ficado bastante evidente é que o orçamento
de pessoal, custeio e capital fazem parte de
um bolo só, cada vez mais o governo está
mandando esse recado para todas unidades
gestoras de recursos do país. Antes eles
diziam que o que era pessoal estava garantido
e que as Universidades trabalhariam com
capital e custeio. Agora o governo tem dito
que não, que é a mesma coisa, e que se o
pessoal aumenta e não se tem condições de
aumentar o orçamento, vai diminuir o resto”,
analisa o pró-reitor.

Perspectivas para 2018
Mesmo que sejam liberados integralmente os
recursos previstos para 2018, a UFPel não
conseguirá pagar todas as contas dentro da
matriz orçamentária do ano. Conforme pontua
Franco, até o momento, foram liberados
60% do orçamento de custeio e 40% de
capital. O superintendente também diz que
há informações, ainda extraoficiais, de que
provavelmente o Ministério da Educação (MEC)
irá liberar provavelmente os 100% de custeio,
mas apenas 80% de capital, lembrando que o
orçamento de capital é o montante destinado
a investimentos no patrimônio, como obras,
construções, instalações e aquisição de
equipamentos e materiais permanentes. No
ano passado, o orçamento foi de R$10,8
milhões. Em 2018, está previsto em R$7,7
milhões. Caso haja apenas a liberação de
80%, o valor pode fechar em R$6,3 milhões,
cerca de 42% a menos em comparação com
o ano anterior.
Mesmo em um cenário de liberação de todo
o orçamento previsto para a UFPel, o déficit
de R$14 milhões fará com que contas sejam
jogadas para 2019. “Jogar para outro ano
ainda é possível. O problema é quando isso
aumenta, ou caso não venha toda a liberação”,
pontua o pró-reitor. Para ele, se não houver a
total liberação dos recursos, será necessário
analisar a situação e ponderar onde será
possível efetuar cortes. Questionado se o
setor terceirizado ainda pode sofrer mais
redução, Peres avalia que, na UFPel, já se
está trabalhando na essencialidade na área
terceirizada. No entanto, afirma que é onde a
gestão poderia efetuar cortes.
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Comissão apresenta parecer
favorável à Escola Com Mordaça

A

comissão especial destinada a
apreciar o Projeto de Lei 7180/2014,
do Escola Sem Partido, apresentou
parecer favorável à proposta no dia 8 de
maio. O projeto, do deputado Erivelton
Santana (PSC) e apelidado de “Escola
com Mordaça” por diversos segmentos de
docentes e movimentos sociais, prevê uma
série de cerceamentos a debates críticos
em sala de aula, especialmente aqueles
que envolvam questões políticas, de
sexualidade, gênero e religião. As restrições
também se estenderão aos materiais
didáticos utilizados nas escolas.
De acordo com a proposta, serão afixados
cartazes nas salas de aula com deveres dos
professores. O relator da comissão, deputado
Flavinho (PSC), justificou a apreciação
favorável em documento de 26 páginas, no
qual aponta que não é da alçada do professor
educar em questões morais e religiosas.
Ainda, cita o que chama de “ideologia de
gênero”, e uma preocupação com o debate
sobre gênero, afirmando: “o que sabemos

por experiência concreta é que uma
cultura heteronormativa foi imprescindível
à perpetuação da espécie humana e ao
desenvolvimento da Civilização”.
Devido ao caráter cerceador, que coíbe
discussões importantes como diversidade
sexual e reduz os estudantes a receptores
passivos, sem capacidade de formular sua
própria opinião a partir dos debates em
sala de aula, o deputado Jean Willys (Psol)
apresentou projeto intitulado “Escola Livre”.
Segundo o parlamentar, o projeto “pretende
garantir a liberdade de pensamento e o
acesso a todos os saberes respeitando a
diversidade cultural do nosso país”. Este PL
está apensado ao PL da Escola Sem Partido,
e será votado conjuntamente.
Inconstitucionalidade
Por atacar a liberdade cátedra e reduzir o
papel da educação à família, a Procuradoria
Geral da União se manifestou contra o
projeto, afirmando que é inconstitucional.
Uma Ação Direta de Inconstitucionalidade

também foi deferida no ano passado,
quando projeto semelhante foi apresentado
no estado do Alagoas. Na ocasião, o ministro
Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF)
afirmou que “[A lei] é tão vaga e genérica
que pode se prestar à finalidade inversa:
a imposição ideológica e a perseguição
dos que dela divergem”. Segundo Barroso,
ainda, o projeto implica desconfiança em
relação ao professor. “Não se pode esperar
que uma educação adequada floresça em
um ambiente acadêmico hostil, em que o
docente se sente ameaçado e em risco por
toda e qualquer opinião emitida em sala de
aula”, pontua.
Tramitação
Após a apresentação do parecer, o PL
7.180/2014 (e projetos semelhantes
apensados a ele) segue para discussão
em cinco sessões, nas quais podem ser
apresentadas emendas. Após, a matéria
segue para discussão e votação na
comissão.

Funcionários da EBSERH entram em greve
Trabalhadores da Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares (EBSERH) entraram em
greve no dia 5 de junho. O movimento inicia
em decorrência da proposta para o Acordo
Coletivo de Trabalho (ACT) feita pela direção
da Empresa, que não cobre sequer a inflação
do período, sinalizando grandes perdas
salariais. Na última reunião de negociação,
a proposta foi de reajuste de 1%, índice
que corresponde apenas a 60% da inflação
acumulada no período, medida pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
Essa proposição, ainda, estaria condicionada
à desistência do processo de dissídio
referente ao ACT 2017/2018, que aguarda
julgamento no Tribunal Superior do Trabalho

(TST). O processo de mediação via TST foi
iniciado devido à proposta de reajuste zero
realizada no ano passado. Como a Empresa se
negava em atender a qualquer reivindicação
da pauta protocolada, foi necessário levar o
impasse à justiça. Ainda em 2017, a EBSERH
também cortou os valores de insalubridade
nos vencimentos de muitos trabalhadores, de
40% para 20%.
Reivindicações
Para o ACT 2018/2019, a categoria
reivindica o reajuste salarial conforme o
índice de inflação do período, mais 5% de
ganho real. O último reajuste realizado para
trabalhadores da EBSERH foi em 2016.

"Para os trabalhadores é lamentável perceber,
diante desta proposta, que a saúde pública
não tem prioridade na pauta deste governo.
os hospitais universitários são os únicos
responsáveis por atendimentos de alta
complexidade pelo SUS no brasil. porém,
aqueles que diuturnamente trabalham para
que estes atendimentos sejam realizados
não são valorizados", afirmam as direções
do Condsef/Fenadsef, entidades que
representam a categoria.
Funcionários do Hospital Universitário de
Pelotas aderem à greve, conforme decisão de
assembleia. Acompanhe os desdobramentos
do movimento em nosso site (adufpel.org.br)
e rede social (facebook/adufpel).

VD - 04/2018

ADUFPel Seção Sindical do ANDES-SN

7

CULTURA

A

UFPel recebe até o dia 16 de junho a
primeira edição da Mostra Universitária
de Artes Sul Coexistir. São mais de 60
obras de 50 artistas de quatro universidades
da Metade Sul: Universidade Federal de
Pelotas (UFPel), Universidade Federal do
Rio Grande (Furg), Universidade Federal de
Santa Maria (UFSM) e Universidade Federal
do Pampa (Unipampa). A exposição, iniciada
no dia 14 de maio, é dedicada à promoção,
divulgação e reflexão crítica de trabalhos
artísticos para formação de público à arte e
à cultura.
A mostra faz parte de um projeto da PróReitoria de Extensão e Cultura (Prec) da
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UFPel traz a Pelotas
Mostra Universitária de Artes

UFPel e surgiu através de uma parceria com a
Fundación Pablo Atchugarry, do Uruguai, que
acolheu a exposição no final do ano passado.
As mesmas obras expostas no Uruguai foram
trazidas para Pelotas e estarão ao alcance do
público, com entrada franca, nos seguintes
locais: Brahma (Benjamin Constant, 1071),
das 10h às 16h, Centro de Artes (Alberto
Rosa, 62), das 14h às 20h, Casa do Senador
(Lobo da Costa, 859), das 10h às 18h, e no
Museu do Doce (Casarão 8, na rua Félix da
Cunha), das 14h às 18h.
A construção da exposição deu-se a partir de
uma seleção de artistas de cada instituição,
de acordo com critérios específicos de

avaliação das obras e infraestrutura disponível.
O tema escolhido foi “O emergencial estado
de coexistência”, e, dessa forma, a mostra
propõe-se a estimular a sociedade a pensar
a arte acadêmica contemporânea, em um
contexto de um mundo complexo e repleto de
contradições.
O objetivo é apresentar a diversidade da
produção artística e cultural produzidas pelas
universidades do interior do Rio Grande do
Sul, nos campos do ensino, da pesquisa, da
extensão e da inovação. No evento, também
serão realizadas conferências sobre o
tema “A Formação do Artista no Âmbito
Acadêmico”.

O filme "Estrelas além do tempo" (2017) retrata a história de três
matemáticas negras trabalhadoras da NASA. Em 1961, durante a
Guerra Fria e em pleno regime de segregação racial nos Estados
Unidos, Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson lutam
pelo reconhecimento dentro da organização. Enfrentando todas
as limitações da segregação, formalizada pelas leis Jim Crow,
as três mulheres foram fundamentais para o sucesso da ida do
primeiro norte-americano ao espaço. Mas, para que pudessem
participar da operação, passam por diferentes manifestações
de discriminação, desde a divisão de banheiros por raça até o
impedimento da entrada de negros e negras em cursos de ensino
superior.
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Dica de Filme: "Estrelas além do tempo"
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CONTRACAPA
Chapa 1 vence as
eleições do ANDES
Com 51,71% do total de votos, a Chapa
1 “ANDES Autônomo e de Luta” venceu
as eleições para a diretoria do Sindicato
Nacional, biênio 2018-2020. O resultado
foi divulgado na manhã do dia 15 de maio
pela Comissão Eleitoral Central.
Duas chapas disputaram as eleições: a
Chapa 1 "ANDES Autônomo e de Luta" e
a Chapa 2 “Renova ANDES”. A votação
ocorreu por voto secreto e direto nos
dias 9 e 10 de maio, em todo o país. Do
total de docentes aptos a votar (69.152),
24,42% compareceram às urnas. Foram
16.887 votantes. Destes, 8.732 (51,71%)
votaram na chapa 1; 7.215 (42,73%) na
chapa 2; 481 (2,85%) em branco; e 459
foram votos nulos (2,72%). Em Pelotas,
foram computados 178 votos para a
chapa 2, 93 votos para a chapa 1, nove
votos brancos e seis nulos.
“A vitória da Chapa 1 representa a vitória
de uma concepção sindical. A maioria
dos/as eleitores/as que compareceram
às urnas decidiu manter o nosso
sindicato de luta, com independência em
relação a governos, partidos políticos e
reitorias. Agradecemos o apoio recebido
e reafirmamos nosso compromisso na
defesa da democracia e dos direitos
dos/as
professores/as”,
afirmou
Antonio Gonçalves Filho (Apruma), que
assumirá a presidência da entidade.
Junto a ele, tomará posse como
secretária-geral, Eblin Farage, da AduffSSind; e como tesoureira, Raquel Dias
Araújo, da Sinduece SSind. A composição
completa está disponível em nosso site
(adufpel.org.br) e no site do ANDES-SN
(andes.org.br).
Posse ocorrerá no ﬁnal de junho
A posse da nova diretoria eleita será em
Fortaleza (CE), no primeiro dia do 63º
Conad, que acontece entre 28 de junho
e 1º de julho. Sediado pelo Sindicato
dos Docentes da Universidade Estadual
do Ceará (Sinduece – Seção Sindical
do ANDES-SN), o Conad terá como
tema central “Por um projeto classista
e democrático de educação pública:
em defesa da gratuidade, autonomia e
liberdade acadêmica”.
Esse será o quarto Conad do ANDESSN realizado na capital cearense. A
cidade de Fortaleza já recebeu o 24º
Conad em 1992 (sediado por ADUFC
e Adunifor), o 50º Conad em 2005
(sediado pela Adunifor) e o 55º Conad
em 2010 (sediado pelo Sinduece-SSind).
Também foram realizados em Fortaleza
dois congressos do Sindicato Nacional,
ambos sediados pela ADUFC: o 2º
Congresso em 1986 e o 18º Congresso
em 1999.

