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Mobilização de estudantes indígenas e quilombolas
impede retrocesso na política de assistência estudantil
Após o corte de assistência estudantil efetuado pelo governo federal, estudantes
articularam-se para cobrar a reabertura do Programa Bolsa Permanência. A mobilização
garantiu que o auxílio seja efetivado para todos ingressantes de 2018. Página 5
Defesa do SUS

Greve

O Fórum em Defesa do Sistema Único de Saúde (SUS)
foi rearticulado em Pelotas. O movimento, que é nacional,
constrói ações para impedir a privatização dos serviços de
saúde prestados à população. Página 3

Docentes de universidades estaduais dos estados de
São Paulo e do Pará estão em greve. A mobilização resulta
da defasagem salarial e da falta de investimentos nas
instituições de ensino. Página 6

2 ADUFPel Seção Sindical do ANDES-SN

VD - 05/2018

MURAL

EDITORIAL
Sejamos um corpo unido
aquecer e fortalecer a luta!

para

Neste julho, final de semestre, que teima em não
nos aquecer, reunimos forças para levantar todas as
manhãs e encarar os desafios da profissão docente,
que não são poucos, ao começar pelo cuidado que
temos que ter ao lidar com tantas gentes, nossos
estudantes demandando além de novos saberes e
conhecimentos, um olhar generoso e compreensivo
para suas dores cotidianas, estes e estas conosco
adoecem com o frio, mas também com a frieza, não
raras vezes presentes nos espaços acadêmicos.
Precisamos nos aquecer, estar mais próximos/
as para conquistarmos novas relações diárias com
colegas e estudantes e avançarmos na necessária
construção de uma Universidade mais humana e
digna. Não duvidamos das horas em que trabalhamos
dentro e fora da Universidade para formarmos todo
o ano centenas de profissionais de várias áreas
do conhecimento, mas sempre tem alguém que o
faça, uma cobrança a mais nos encontra todo o dia.
Falta-nos desde espaços de trabalhos qualificados,
respeito à nossa profissão até a certeza da acolhida
após nossa aposentadoria.
Semanalmente docentes interessados/as nos
encaminham suas preocupações em relação às
políticas adotadas pelo Governo Federal e as ações
da reitoria local, acolhemos todas as manifestações
e acompanhamos de perto defendendo em reuniões
e atos públicos nossas demandas e denunciando
os atentados contra nossa carreira e liberdade de
cátedra, por exemplo (vide nossa luta contra o Projeto
“Escola sem partido”).
Estar em grupos significa muito para nossa luta, é
uma acolhida necessária para pautarmos assuntos
que aprofundam nossos interesses relativos á
carreira, salários justos e qualidade de ensino público
e gratuito. A ADUFPel rearticulou grupos de trabalho
locais (GTs), que espelham e embasam os grupos do
ANDES-SN. Estão atuando desde 2017 com várias
atividades desenvolvidas o Grupo de Trabalho de
Seguridade Social e Assuntos de Aposentadoria
(GTSSA), o Grupo de trabalho de Ciência e Tecnologia
(GTC&T) e mais recentemente o Grupo de Trabalho
sobre Políticas Educacionais (GTPE). Ainda neste ano
o Grupo de Trabalho de Política e Formação Sindical
(GTPFS) será rearticulado.
Nossas ações, certamente, não serão suficientes
para dar conta de todos os debates que precisamos
abarcar no campo da defesa do trabalho, da classe
trabalhadora e da educação pública, porque os
ataques são muitos e cotidianos. Precisamos
encorpar nossos espaços de atuação, com mais de
nós. Estaremos no ARRAIÁ de julho que celebra os
39 anos da nossa seção sindical e precisamos nos
ver mais nos nossos GTs, nas Assembléias e nas
Unidades Acadêmicas para conversarmos acerca das
ações que devem ser desenvolvidas coletivamente
para garantirmos um futuro acolhedor para todos
e todas que exercem seu fazer cotidiano e sua
profissão na Universidade Pública, que queremos
sempre gratuita e de qualidade. Sejamos um corpo
unido para aquecer esses dias e preparar uma
primavera mais esperançosa, com mobilizações e
alegria para a luta que não cessa.
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Movimento em defesa do SUS é
rearticulado em Pelotas

E

ntidades e organizações que possuem
vínculos com a área da saúde, entre elas
a ADUFPel-SSind, estão rearticulando
a mobilização em defesa do Sistema Único
de Saúde (SUS) em Pelotas. O movimento,
denominado Fórum em Defesa do SUS, dá
continuidade às ações da Frente Local Contra
a Privatização da Saúde, criada em 2012. As
reuniões acontecem aos sábados, às 14h,
na UCPel (sala 135C), e são abertas a todos
que possuem interesse em apoiar a causa.
De acordo com a presidente do Conselho
de Representantes da ADUFPel-SSind e
docente do curso de Enfermagem, Celeste
Pereira, a decisão de retomar o espaço
de enfrentamento e discussão sobre a
saúde pública ocorreu após a intensificação
dos ataques ao SUS, como a Emenda
Constitucional (EC) 95/2016.
Nesse sentido, o Fórum local surge com o
objetivo de auxiliar na organização de um
movimento nacional em defesa do SUS, a
partir de momentos de formação interna
e intervenção na conjuntura. Além disso,
irá dar continuidade ao debate sobre a

implementação da EBSERH no Hospital Escola
(HE) da UFPel, a partir de uma avaliação dos
resultados da adesão ocorrida em 2014. “O
fórum está se rearticulando exatamente para
dar gás para todas as lutas em defesa do
SUS e a EBSERH é um desses elementos”,
explica Celeste.
O Fórum também possui vínculo com a
pauta debatida pelo Grupo de Trabalho
de Seguridade Social e Assuntos de
Aposentadoria (GTSSA) do ANDES-SN.
Informações reunidas e analisadas pelo
Sindicato Nacional e pelo Grupo de Trabalho
local são incluídas na pauta do Fórum, na
perspectiva de instrumentalizá-lo.
Articulação para o Seminário Nacional
Entre 23 e 25 de novembro, em Porto Alegre,
acontece o VIII Seminário da Frente Nacional
Contra a Privatização da Saúde. O evento foi
anunciado durante encontro promovido pelo
GTSSA do ANDES-SN, em junho. Enquanto
isso, o Fórum local articula-se para ampliar a
discussão e promover, nos bairros, ações de
conscientização sobre o desmonte do SUS.

Construção do HE Regional é
tema de Audiência Pública
No dia 18 de junho, representantes do
Fórum estiveram presentes na Audiência
Pública realizada na Câmara Municipal
de Pelotas, na qual foi abordada a
construção do HE Regional da UFPel.
O HE, que funciona atualmente em prédio
alugado pela Santa Casa de Misericórdia,
custa aproximadamente R$100 mil ao
mês e são necessários aproximadamente
R$180 milhões para viabilizar o término
da construção.
A dificuldade orçamentária para o
término do HE da Universidade expõe
uma realidade que se materializa não
só na UFPel, mas em todas instituições
de ensino, que sofrem com as
consequências da EC 95, que congelou
por 20 anos os investimentos do governo
federal em áreas sociais, incluindo a área
da saúde, agravando a efetividade do
SUS.

ADUFPel-SSind participa de debates sobre Regulamento de Ensino
A ADUFPel-SSind está participando, junto ao
Conselho de Representantes (CR) e Grupo de
Trabalho de Política Educacional, de debates
sobre o Regulamento de Ensino de Graduação
nas unidades da UFPel. O objetivo é discutir
o documento apresentado pela reitoria
da Universidade e oferecer argumentos
para uma discussão ampla, com todos os
envolvidos. A primeira reunião aconteceu no
Centro de Engenharias, no dia 5 de julho.
Ainda no mês de junho, o CR e a diretoria
elaboraram e encaminharam aos docentes
uma análise do Regulamento, com destaques
aos seus aspectos polêmicos e dúbios. O
parecer servirá de base para os encontros

e pode ser acessado em nossa página
(adufpel.org.br).
Caso haja interesse em realizar o debate
em sua unidade, departamento ou
colegiado, entre em contato conosco pelo
e-mail secretaria@adufpel.org.br ou fale
diretamente com a coordenação do Conselho
ou diretoria da ADUFPel-SSind.
Docentes aguardam retorno da PRE
Em reunião realizada no dia 30 de maio
entre reitoria da UFPel e ADUFPel-SSind, a
pró-reitora de Graduação, Maria de Fátima
Cóssio, comprometeu-se a formular um
documento assinalando as diferenças entre

a atual proposta e a regulamentação que
está em vigor, além de realizar seminários
com a comunidade.
A Assessoria de Imprensa da ADUFPelSSind entrou em contato com a pró-reitora,
que afirmou ainda estar realizando a análise
das mudanças e anexando ao texto inicial
da Minuta de Resolução do Regulamento
às sugestões enviadas pelas unidades
acadêmicas. “Estamos realizando [reuniões]
às terças-feiras, que foi o dia mais propício
para todos da comissão interna instituída
para este fim. Esperamos concluir na metade
do mês julho. Tão logo isso ocorra, entraremos
em contato”, explicou.
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Falta de recursos impacta no funcionamento
de Clínica da Odontologia
Condições estruturais das clínicas do segundo andar da Faculdade de Odontologia da UFPel preocupam
comunidade acadêmica e afetam o atendimento à população

A

falta de recursos para as Instituições
Federais de Ensino Superior (Ifes)
é uma realidade em todo o Brasil.
As condições de ensino, pesquisa e
extensão são afetadas pela situação de
desinvestimento nas universidades, onde
acabam prejudicadas muitas das atividades.
As clínicas do segundo andar da Faculdade
de Odontologia da UFPel são um desses
casos em que, devido a grandes problemas
em infraestrutura e manutenção, conta com
o esforço de docentes e discentes para se
manter em pleno funcionamento.
Os principais problemas das clínicas
referem-se à insuficiência da infraestrutura.
Problemas no piso, janelas e cadeiras de
atendimento quebradas ou sem encosto,
pias quebradas e sem possibilidade de uso
– cerca de metade está sem possibilidade
de uso - e falta de espaço adequado para
lavagem de instrumental são algumas das
consequências da falta de investimento de
sucessivos governos federais na Ifes. A
situação não é nova, e se agravou ainda mais
com a política de cortes para a educação,
iniciada em 2014.
“O fato é que as condições de trabalho hoje
são aviltantes para nós professores, para os
alunos que são sujeitos a essa situação e
o mais grave, aos pacientes, pois estamos

colocando em risco a saúde da população
que sustenta a universidade. Acredito que
a UFPel necessita ter um olhar diferente do
atual para a Odontologia, porque parece que
a paridade e equidade de tratamento não
é a mesma da Medicina, por exemplo, que
considero importante, mas a Odontologia
também é importante”, explica o professor
Guilherme Camacho.
Consequência para a formação
A precarização afeta também a formação
de discentes. Para a aluna do 9º semestre,
Jéssica Grindeman, “a questão da
infraestrutura afeta muito nosso aprendizado
porque a gente não tem condições para
tratar um paciente e para ter um convívio
clínico adequado. Temos, infelizmente,
condições insalubres na nossa clínica para
a gente trabalhar, tanto para nós, como
alunos, quanto para os professores e para
os pacientes”. A estudante também aponta
que questões que parecem simples, como
o piso irregular, podem trazer acidentes aos
pacientes.
Além disso, conforme indica o professor
da Odontologia e diretor da ADUFPel-SSind,
Renato Waldemarin, devido à elevada
relação aluno/professor, algumas atividades
clínicas são realizadas em trios. Para ele,

as atividades em trio são problemáticas,
pois não há espaço para três estudantes
e o professor acercarem-se do paciente,
gerando prejuízo na experiência discente
com as atividades práticas.
Outro ponto trazido à discussão pelo
professor é a climatização. No inverno
não há problemas, no entanto, no verão,
a insuficiência dos climatizadores acaba
afetando a utilização de materiais, como
os de moldagem. “São materiais que são
muito afetados pela temperatura. Quando
termina de misturar já está endurecendo, já
polimerizou”, elucida.
Soluções
A reitoria realizou uma visita no mês de
junho, e comprometeu-se a realizar reparos
emergenciais. Consertos relativos às pias
serão os primeiros, mas ainda não há um
prazo para execução.
O pró-reitor de Planejamento, Otávio Peres,
ressalta que a infraestrutura do prédio é muito
antiga e que alguns problemas só seriam
sanados com investimento na reforma total,
o que na atual situação financeira da UFPel
torna-se inviável. Ele também aponta que a
Superintendência de Infraestrutura da UFPel
está estudando se será possível solucionar
o problema do piso.
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Estudantes garantem manutenção
do Programa Bolsa Permanência

Foto: Tiago Miotto/CIMI

A mobilização dos estudantes indígenas e quilombolas, ocorrida em junho, garantiu que o
Programa Bolsa Permanência seja efetivado para todos os ingressantes de 2018
parlamentares, os estudantes garantiram a
inclusão das políticas de ações afirmativas
para indígenas e quilombolas como parecer
ao Projeto de Lei (PL) 1434/2011. Este PL
trata de um fundo destinado à assistência
estudantil e avançou na tramitação devido à
mobilização.
Outro fruto da mobilização foi a revisão da
retirada de bolsas daqueles estudantes
que ultrapassaram o tempo estimado de
conclusão do curso, garantindo a reinclusão
destes discentes ao PBP. O movimento
indicou, na reivindicação, a especificidade dos
povos tradicionais, que passam dificuldades
na escolarização, na logística de acesso às
universidades e têm dificuldades financeiras.
Estudante do curso de Direito da UFPel, a
quilombola Nara Beatriz, esteve na mobilização
e considerou a jornada de lutas na capital
federal como um grande aprendizado. “As
300 pessoas que estiveram lá mostraram
que realmente o governo não consegue mais
iludir e nos manter subalternos ao seu poder”,
observa.

E

studantes indígenas e quilombolas que
ingressaram no ensino superior em
2018 estão sem o auxílio do Programa
Bolsa Permanência (PBP). A bolsa, de R$900,
é fundamental para estes alunos, que
geralmente saem das suas comunidades a
fim de estudar. Diante do corte, uma grande
mobilização dos estudantes, no entanto,
garantiu que o auxílio seja efetivado para
todos ingressantes de 2018 assim que o
processo do edital for finalizado.
Desde o início do semestre, estudantes
denunciam a situação de desamparo em
relação ao PBP. No dia 29 de maio, cerca de 20
discentes foram à Brasília para reunir-se com
o Ministério da Educação (MEC), no intuito de
reivindicar a abertura do edital contemplando
todos os matriculados no ensino superior. Em
resposta, o ministro da Educação, Rossieli
Soares, informou que seriam liberadas
apenas 800 bolsas e que uma comissão
deveria ser formada pelos próprios indígenas
e quilombolas para decidir quem seria
contemplado. A proposta foi rechaçada pelos
estudantes, que se recusaram a criar uma
competição interna entre eles.
Luta se fortalece e colhe frutos
Após a frustração com a proposta do governo,
aproximadamente 300 estudantes de pelo
menos 18 instituições de ensino do país,
incluindo UFPel, realizaram uma jornada de

lutas em Brasília, de 18 a 22 de junho. No dia
19, marcharam para cobrar o PBP para todos
indígenas e quilombolas matriculados.
O MEC havia publicado uma portaria, no dia 16,
através da qual informou a garantia das 2.500
bolsas (número de indígenas e quilombolas
que ingressaram no semestre 1/2018).
No entanto, a medida foi classificada
pelos estudantes como uma tentativa de
desarticular o movimento, que reivindicava o
PBP não só para os ingressantes do primeiro
semestre, mas também para aqueles que
ingressariam no segundo período letivo, o
que só ao fim da mobilização foi garantido
pelo Ministério.
O edital do PBP está aberto até o dia 31 de
agosto. Enquanto isso, os cinco ingressantes
do semestre 1/2018 estão sem a bolsa.
Entre eles está André Alves, estudante
quilombola graduando do curso de Agronomia.
Ele conta que, para se deslocar de Mostardas,
onde vivia, e poder adquirir o material escolar
necessário, obteve apenas a ajuda dos pais,
que são agricultores. “Tanto indígenas como
quilombolas possuem muitas dificuldades de
se manter dentro da faculdade, pois a grande
maioria são de renda muito baixa, e sem este
programa muitos já teriam desistido por não
aguentarem os gastos diários”, observa.
Auxílio pode virar lei
Devido à pressão

realizada

junto

a

Centralidade da permanência
A política de assistência estudantil é
fundamental para que estudantes tenham
condições de concluir os cursos. No caso
dos estudantes indígenas e quilombolas, as
especificidades destes grupos tradicionais
requer uma atenção ainda maior, pois os
alunos se deslocam das suas comunidades
para o local da universidade, necessitando
arcar com todas as despesas nesse novo
espaço. “Somos um grupo com situação
financeira bastante vulnerável. Por este
motivo, não temos condições de custear
despesas como aluguel,alimentação e muito
menos de transporte”, conta Nara Beatriz.
A estudante também aponta que a
assistência não supre 100% das despesas.
Uma das necessidades não cumprida é
o acompanhamento psicológico. “Nas
comunidades e aldeias vivemos muito
unidos em família. No momento em que nos
separamos deles para cursar uma graduação
nosso emocional fica bastante abalado e
temos que encontrar nos amigos o apoio
para suportar a ausência e a saudade”,
observa. Para ela, que classifica sua entrada
na universidade como uma vitória de todos
os irmãos quilombolas e negros que sofreram
e ainda sofre no Brasil, as dificuldades
enfrentadas e a luta pelos direitos servirá para
que mais estudantes indígenas e quilombolas
possam ter a chance de ingressar no ensino
superior futuramente. “Nós, que somos os
primeiros, vamos ter algumas dificuldades e
superar os obstáculos para facilitar a trajetória
dos que estão por vir”.
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Câmara dos Deputados argentina
aprova legalização do aborto

A

s mulheres argentinas obtiveram uma
vitória histórica no mês de junho. No
dia 14, após uma sessão de quase
24 horas, foi aprovado pela Câmara dos
Deputados o projeto que legaliza o aborto
no país, que agora seguirá para o Senado.
A votação da proposta, apresentada por
Romina Del Pla, Deputada Nacional pelo
Partido Obrero, da Frente de Isquierda de
los Trabajadores, teve 129 votos favoráveis,
125 contrários e uma abstenção.
Atualmente, pela legislação em vigor que data
de quase um século, o aborto é autorizado
apenas em caso de estupro ou risco para a
vida da mulher. Nas demais circunstâncias,
a prática é penalizada com até quatro anos
de prisão para a mulher e para o médico. Se
o projeto for sancionado pelo presidente
Maurício Macri, a Argentina entrará para a

lista dos mais de 50 países no mundo que
permitem o aborto legal e seguro, o que no
Brasil ainda é uma realidade distante.

verde, em referência à luta das irlandesas
pela legalização, milhares de mulheres
ocuparam as ruas de Buenos Aires.

Conquista
acontece
após
intensa
mobilização
O Projeto de Lei, que permite o aborto até a
14ª semana de gestação, estava na casa
legislativa desde 1983, no entanto não
havia número suficiente de deputados para
levar o tema a plenário, mesmo após ser
apresentado sete vezes. A pauta foi colocada
em votação a partir de uma crescente
pressão de movimentos sociais articulados
na Campanha Nacional pelo Direito ao Aborto
Legal, Seguro e Gratuito.
A campanha, durante meses, promoveu uma
série de mobilizações massivas. Na data da
votação, marcadas pelo símbolo de um lenço

Por mais segurança para as mulheres
Segundo levantamento realizado pela
Campanha Nacional Pelo Direito ao Aborto,
cerca de 600 mil mulheres abortam todo ano
no país, o que comprova que a ilegalidade
não proíbe que a prática aconteça, mas
expõe as mulheres a mais riscos. De acordo
com as estatísticas oficiais do Ministério da
Saúde, cerca de 100 mulheres morrem por
ano em decorrência de abortos inseguros na
Argentina.
Dados apresentados pela agência France
Presse, expõem que 17% das 245 mortes de
mulheres grávidas registradas em 2016, no
país, ocorreram por abortos.

Docentes de universidades estaduais do Pará e de São Paulo estão em greve
Docentes de universidades estaduais
do Pará e de São Paulo estão em greve
contra o arrocho salarial e os cortes
orçamentários às instituições de ensino. A
categoria também reivindica a contratação
de servidores, via concurso público, com
valorização a Dedicação Exclusiva, já que
o atual quadro de funcionários ocasiona
sobrecarga de trabalho e não dá conta das
atividades desenvolvidas.
Universidade Estadual do Pará
Na Universidade Estadual do Pará (Uepa),
a reivindicação é por 30% de aumento
salarial, além de aumento no vale-refeição.
A luta por financiamento da instituição

também é uma demanda. A Uepa perdeu
cerca de 82% das verbas, desde 2011 – de
R$18 milhões para R$3 milhões anuais.
Universidades paulistas
Docentes da Universidade de São Paulo
(USP) e Universidade Estadual de São Paulo
(Unesp) reivindicam aumento de 12,66% e
16,04%, respectivamente, para recompor
as perdas salariais ocorridas desde 2015.
Estudantes de algumas unidades de ambas
universidades também paralisaram as
atividades. Entre as pautas adicionadas ao
movimento, está a reivindicação por mais
verbas para a permanência estudantil.
Docentes da Universidade Estadual de

Campinas também estão mobilizados,
com uma agenda intensa de atividades
públicas, e mantém um indicativo de greve,
e reivindicam reposição imediata de 6,14%.
Intransigência dos reitores
As três universidades também apontam
a intransigência nas negociações com o
Conselho de Reitores das Universidades
Estaduais de São Paulo (Cruesp). Ainda,
denunciam intimidações aos servidores em
greve. O Cruesp, até então, apresentou uma
proposta de apenas 1,5% de reposição
salarial, e não descartou a possibilidade
de corte do ponto dos que aderirem ao
movimento de greve.
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Resistência palestina também se faz com poesia
A casa
O mundo é vasto
Não nos esquecemos disso.

E

m um contexto de genocídio
praticado por Israel, a
poesia palestina cumpre um
papel importante na expressão
de sentimentos de um povo que
luta há sete décadas contra os
extermínios étnico e cultural. As
palavras assumem um papel de
resistência contra a opressão
e, diante das tentativas de
silenciamento da população, dão
voz àqueles que veem a arte
como uma das poucas formas
de se manifestar. Frente a isso,
a chamada “poesia de combate”
surge para resgatar a história
palestina e mostrar que apesar
da dor e sofrimento há força,
beleza e alegria em seu povo.
No livro de poemas "Amálgama
de luta e beleza: somos todos
palestinos", Yasser Jamil Fayad
revela que existe um outro lado
além dos terríveis efeitos do
cerceamento da vida palestina
pela colonização sionista e das
duras exigências da resistência.
Segundo o autor, “a luta de
libertação do povo palestino
carrega todas as dignidades
humanas e é uma luz para todos
os oprimidos e explorados da
terra e, nesse sentido, deve
ser apoiada sempre com muita
solidariedade”.

A obra reúne, além de poesias,
textos de lideranças palestinas,
fotos, arabescos e caligrafias
islâmicas. É uma continuidade
político-literária do primeiro livro
de Fayad que, além de poeta, é
médico e militante do Movimento
pela Libertação da Palestina.
Manifestação popular
A poesia, que hoje representa
luta e esperança, é uma forma
de expressão popular que
ganhou força na Palestina entre
as décadas de 1950 e 1960,
durante o Movimento da Poesia
Nacional.
Ela
está
presente
em
celebrações e rituais que
preservam a história, lendas
e folclore dos povos árabes,
fortalecendo a sua identidade
cultural. Além disso, faz parte
de eventos performáticos que
reúnem declamação, música
e dança tradicionais. A poesia
árabe moderna, que assimilou
influências do verso livre, da
poesia social, do surrealismo e
de outras tendências estéticas, é
bastante rica e variada, tratando
de temas como natureza, amor,
sensação de estranhamento,
causada pela vivência no exterior
e o desejo de retorno à pátria.

Apenas
Preferimos
A casa
Que não é longa,
Larga e
Profunda
Como esse mundo... Vasto!
Suas dimensões?
A pequena distância
De uma parede – o Jordão
A outra – o Mediterrâneo.
O curto percurso
Do teto – Golã
Ao chão – o Sinai.
As pequenas delícias
Como o jardim – a Galileia
E o coração – Jerusalém.
Não existe
Vagar por esse mundo afora
– que não seja dor –
Sem a certeza da casa.
Ela é
Identidade,
Abrigo,
Ponto de partida,
De encontro
Na imensa vastidão do mundo.

O documentário “A 13ª Emenda”, de 2016, demonstra como o sistema
penitenciário estadunidense funciona e quais são seus vínculos com o
regime escravocrata, abolido no país em 1863. Dirigido por Ava DuVernay, a
mesma diretora de ‘Selma: Uma Luta pela Igualdade’, o filme é um convite à
revisitação da 13º Emenda, como ficou conhecida a Emenda à Constituição
que aboliu a escravidão nos Estados Unidos. Além de trazer esse elo entre o
sistema prisional e o regime de escravidão, o documentário também aborda a
exploração do regime carcerário por empresas privadas, que lucram conforme
encarceram mais pessoas. O filme também tece uma crítica `às centenasde
assassinatos a afro-americanos que ocorrem nos Estados Unidos todo ano,
boa parte deles em virtude da abordagem discriminatória da polícia no país.

Foto: Divulgação

Dica de Filme: "13º Emenda"
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Lutas do ANDES-SN para o
segundo semestre são atualizadas
Carlos Duarte Vitória, Ariane Ferreira, Renato
Waldemarin, Celeste Pereira e Giovanni Frizzo
(observadores).

Foto: ANDES-SN

Avaliação do presidente do ANDES
Antes de ir para o Conad, o novo presidente do
ANDES-SN, Antonio Gonçalves, apontou que a
agenda do segundo semestre deve priorizar
o fortalecimento dos espaços de unidade
de ação, como o FONASEFE/FONACATE e
CNESF, além da Frente Nacional Escola Sem
Mordaça. Outro ponto mencionado por ele foi
o fortalecimento da categoria docente “para
reagir ao iminente ataque da Reforma da
Previdência”. O professor também respondeu
à assessoria da ADUFPel-SSind sobre os
desafios esperados para a nova gestão do
Sindicato. Confira:

O

63º Conselho do ANDES-SN (Conad)
ocorreu entre 28 de junho e 1º de
julho, em Fortaleza (CE), com o tema
“Por um projeto classista e democrático de
educação pública: em defesa da gratuidade,
autonomia e liberdade acadêmica”.
Além de atualizar a agenda de lutas para
o segundo semestre de 2018, o Conad
também empossou a nova diretoria do
Sindicato Nacional, que passa a ter como
presidente para o biênio 2018-2020 o
professor de medicina Antonio Gonçalves
Filho, da Apruma-SSind.
Deliberações
As deliberações do 63º incluem uma ampla
agenda de mobilização, com um Dia Nacional
de lutas contra o assédio moral e sexual
nas Ifes, Iees/Imes e um Dia Nacional de
luta contra o racismo, em novembro. Outra
mobilização que será articulada refere-se ao

fim do ponto eletrônico nas instituições onde
o método foi empregado.
Além das lutas em torno dos setores, as
políticas deliberadas abarcam: a luta por
justiça e contra a intervenção federal militar
no Rio de Janeiro (RJ); o apoio aos migrantes
venezuelanos, pela mobilidade urbana e o
direito à cidade; a integração à campanha
Boicote, Desinvestimento e Sanções
(BDS) a Israel, divulgando e incentivando-a
nas bases; prestação de solidariedade
internacional à luta do povo Palestino e contra
o genocídio desta população e a luta contra
os agrotóxicos. As deliberações completas
podem ser acessadas no site do ANDES-SN
(andes.org.br).
Delegação da ADUFPel
Pela ADUFPel-SSind, conforme deliberação
de Assembleia Geral, participaram do 63º
Conad Fabiane Tejada (delegada) e Francisco

Voz Docente: Quais serão os maiores
desafios da nova gestão frente aos
ataques à educação pública?
Antonio Gonçalves: O maior desafio é
derrotar as contrarreformas do governo
ilegítimo de Temer, dentre elas a Emenda
Constitucional 95, que impôs um teto no
orçamento público, retirando recursos da
educação, saúde, transporte e segurança. E
lutar para inverter essa política educacional
que transfere recursos do fundo público
para a iniciativa privada e impõe bases
curriculares que tentam homogeneizar o
conhecimento, visando criar o pensamento
único. Também constitui-se um desafio
ampliar nosso trabalho de base de modo a
conectar as pautas locais das universidades,
institutos e colégios de aplicação com a
política mais geral do país, pois o cotidiano
do nosso trabalho é impactado diretamente
pela política nacional em curso, que é
direcionada pelos preceitos dos organismos
internacionais e que vem sendo operada
pelos diferentes governos.

Por que dizer não à Funpresp?
A ADUFPel-SSind, assim como o ANDES-SN, vem posicionando-se
contrária à Fundação de Previdência Complementar do Servidor
Público Federal (Funpresp) desde que foi instituída, em 2012, por ser
um artifício de retirada de benefícios dos servidores públicos que
resulta em uma série de riscos.
A Funpresp funciona como um fundo de pensão privado, o qual
especula com o dinheiro dos contribuintes no mercado financeiro sem
garantia de retorno aos trabalhadores. Entre as suas consequências
estão a não obrigatoriedade de pagamento das aposentadorias caso
venha à falência; aposentadoria sem paridade nem integralidade;
penalidade a quem se aposenta com menor tempo de contribuição:
mulheres, professores e outras aposentadorias especiais.

A medida estimulou o ANDES-SN a realizar a campanha “Diga não
à Funpresp” - um dos fatores que provocou a baixa adesão dos
docentes a este regime. Segundo dados da própria Fundação, desde
a oficialização do fundo, em 2013, a carreira docente foi a que
apresentou o menor percentual de adesão.

Saiba como desligar-se da Funpresp
Assim que entra no serviço público, o servidor adere automaticamente
ao Regime. Para desvincular-se deve ficar atento ao prazo de 90 dias.
A desistência, voltada ao servidor que teve adesão automática,
pode ser realizada no site www.funpresp.com.br.
Os servidores que não tiveram a adesão feita de forma automática
e desejarem solicitar o cancelamento do plano, devem encaminhar
Adesão compulsória
mensagem para o e-mail faleconosco@funpresp.com.br. Neste
O Projeto de Lei 8105/2014, do deputado Luiz Gonzaga (PSB/PE), caso, não haverá devolução de contribuição, mas o trabalhador tem
sancionado por Dilma Rousseff, instituiu a adesão automática aos assegurado o retorno dos valores investidos por meio do instituto
servidores que ingressaram em 2013.
resgate.

