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Orçamento reduzido impacta
funcionamento do CaVG
O Campus Visconde da Graça (CaVG) do Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) está com
o funcionamento prejudicado devido aos sucessivos cortes orçamentários na educação. A
Emenda Constitucional 95/2016, especialmente, agrava a situação de precariedade. Página 5

GTs na ADUFPel

Insalubridade

Os Grupos de Trabalho de Seguridade Social e Assuntos de
Aposentadoria, de Política Educacional e de Política Agrária,
Urbana e Ambiental articularam-se na ADUFPel-SSind para
formular ações relaciondas a seus eixos. Página 3

Os valores de insalubridade e periculosidade podem ser
cortados ou suprimidos dos vencimentos dos servidores.
Na UFPel, os primeiros passos para a aplicação da norma já
começaram a ser dados. Página 4
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EDITORIAL
O Voz Docente desse mês traz, em sua matéria
de capa, uma avaliação da situação do Campus
Visconde da Graça (CAVG) do IFSul, que se
apresenta trágica. Tal condição se repete na
UFPel e em seus cursos, conforme mostrado
aqui em diversas matérias apresentadas nos
meses anteriores. No último dia 2 de agosto, a
Capes emitiu uma nota em que reconhece que
o orçamento de 2019 inviabiliza o pagamento
de bolsas de pós-graduação, formação de
professores e cooperação internacional até o
fim do próximo ano. Também aqui, infelizmente,
não há novidade alguma. O contingenciamento
de verbas da educação praticado em 2015,
combinado à Emenda Constitucional 95/2016 a chamada emenda do teto de gastos - permitia
a antecipação desta situação com nenhuma
margem de erro. O ANDES-SN e a ADUFPel-SSind
alertaram reiteradamente sobre isso. Outros
alertas foram feitos em anos que antecederam a
2015, pois esse desmonte da educação tem sido
praticado desde longa data.
Há, portanto, uma clara evidência de que
estamos nós brasileiras/os, e nós professoras/
es universitárias/os envolvidos em nossas
atividades de ensino, pesquisas e extensão, no
mesmíssimo barco.
Repousar todas as esperanças no processo
eleitoral que se avizinha é comprar o ouro dos
tolos. O projeto de desestruturação da educação
no país é antigo, e está presente nos documentos
do Banco Mundial e do FMI desde início dos anos
90 do século passado, tendo sido implantado
em velocidade mais ou menos acelerada desde
então. O próximo presidente estará enfrentando
estes mesmos interesses. Qualquer que seja
a proposta deste, a Universidade Pública, em
adiantado grau de destruição, necessitará de
um constante diálogo de seus membros com a
população e da participação destes nas ruas: seja
para referendar e dar apoio popular aos projetos
favoráveis a ela, seja para defender-se e exigir a
implantação destes projetos.
As ações de destruição da educação não se
restringem ao campo econômico. Há um forte
trabalho ideológico de desvalorização do serviço
público e de ataque à liberdade de cátedra,
como nos projetos “escola sem partido” que
insistentemente tentam ser implantados em
vários locais do país. As mobilizações contra
esses e a favor de uma escola sem mordaças
têm demonstrado o resultado esperado. Apenas
nas ruas as e os professoras/es vão conseguir
defender a existência de uma Universidade
Pública, gratuita, de qualidade, laica e socialmente
referenciada. Não há pesquisa universitária sem
universidade, não há país livre sem universidade
crítica, não há alternativa a não ser a mobilização
crescente e atuante.

AGENDA
10/8
15/8
16 e 17/8
21/8

Dia Nacional de Lutas em Defesa do Serviço Público de Qualidade,
em todo o Brasil
Reunião do GTC&T local, na ADUFPel-SSind
Reunião conjunta do GTHMD, da Comissão da Verdade e do
CEDOC, em Brasília (DF)
Chocolatada e Aposentadoria, na ADUFPel-SSind
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ADUFPEL

Grupos de Trabalho articulam
ações na ADUFPel-SSind
do encontro de aposentadoria
que está sendo organizado pela
Seção Sindical. O evento será no
dia 21 de agosto e abordará temas
relacionados ao Funpresp, cinema e
literatura. Mais informações serão
divulgadas em breve.
GTPAUA
O GTPAUA foi reinstalado na Seção
Sindical e ficará sob a coordenação
do professor Henrique Mendonça.
Durante a reunião, além das pautas
do GT Nacional, foram definidas as
prioridades para o debate do GT local
– água, agrotóxicos, transgênicos e
questões urbanas.

N

a última semana do mês de julho,
três Grupos de Trabalho (GTs),
rearticulados
na
ADUFPel-SSind,
reuniram-se para discussão de pautas de
interesse da categoria docente. A primeira
reunião, que ocorreu no dia 24, foi do Grupo
de Trabalho sobre Seguridade Social e
Assuntos de Aposentadoria (GTSSA). No
dia 26, aconteceram os encontros do Grupo
de Trabalho de Política Agrária, Urbana e
Ambiental (GTPAUA) e do Grupo de Trabalho

de Política Educacional (GTPE).
GTSSA
No dia 24, o GTSSA deu continuidade ao
debate dos assuntos relacionados ao dossiê
sobre a EBSERH, que está em andamento;
às ações do Fórum Local em Defesa do
SUS e contra a Privatização da Saúde; à
participação da ADUFPel-SSind no Conselho
Municipal de Saúde (CMS); e à pesquisa
sobre saúde docente. Ainda, definiu a data

GTPE
No encontro do GTPE, foi discutida
a atuação da Seção Sindical junto
à Frente Escola Sem Mordaça e
a mobilização contra a aprovação
do Programa Escola Sem Partido
em São Lourenço do Sul. Também
tratou-se das ações da ADUFPelSSind juntamente ao grupo Pela
Vida das Mulheres, na intervenção e no
acompanhamento dos desdobramentos da
fraude nos exames preventivos de câncer em
Pelotas. Ainda, definiram mais alguns pontos
da organização do III Encontro Nacional
de Educação, etapa local, que ocorrerá
nos dias 16 e 17 de agosto, no Colégio
Municipal Pelotense, e etapa estadual, que
está prevista para acontecer de 23 a 25 de
agosto.

ADUFPel comemora o 39º aniversário
Para celebrar o 39º aniversário, a ADUFPel-SSind preparou uma festa julina na sede da Seção Sindical. A festa contou com comidas e
bebidas típicas, além de recreacionistas para as crianças. Confira alguns registros:
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Servidores poderão ter adicional de insalubridade e
periculosidade cortado ou reduzido
Norma restritiva do MPOG, de 2017, deve começar a ser aplicada neste ano

O

valor de insalubridade e periculosidade
concedido aos servidores pode ser
reduzido ou cortado devido a uma
nova norma do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, denominada
orientação normativa nº4, que orienta a
revisão do benefício. Na UFPel, 395 docentes
e 566 técnico-administrativos em educação
podem ser atingidos pela orientação, que já
vem dificultando a obtenção do auxílio para
novos servidores.
A ADUFPel-SSind e a reitoria da Universidade
debateram o assunto no mês de julho. Na
reunião, a Administração Superior da UFPel
sinalizou que deve começar uma inspeção
nos locais de trabalho para avaliar as
condições. Esse seria o primeiro passo para
a aplicação da norma, que impõe a revisão da
concessão do benefício aos 962 servidores

da UFPel que o recebem.
De acordo com a presidenta da ADUFPelSSind, Fabiane Tejada, a orientação sinaliza
“mais um ataque operado pelo governo
federal em direção a retirada de direitos dos
servidores”. Tejada indica que o Grupo de
Trabalho de Seguridade Social e Assuntos de
Aposentadoria (GTSSA) local e nacional já
vêm tratando o tema.
O que diz a norma
A orientação normativa nº 4 estabelece
diretrizes "sobre a concessão dos adicionais
de insalubridade, periculosidade, irradiação
ionizante e gratificação por trabalhos com
raios-x ou substâncias radioativas, e dá
outras providências”. De acordo com a
norma, os adicionais de insalubridade, de
periculosidade e de irradiação ionizante,

bem como a gratificação por trabalhos com
raios-x ou substâncias radioativas, não
se acumulam, tendo caráter transitório,
enquanto durar a exposição.
Também
serão
desconsideradas
as
gratificações quando a exposição a
circunstâncias ou condições insalubres
seja eventual ou esporádica; quando forem
consideradas como atividade-meio ou de
suporte, em que não há obrigatoriedade
e habitualidade do contrato; que sejam
realizadas em local inadequado em virtude
de questões gerenciais ou por problemas
organizacionais de outra ordem e em que o
servidor ocupe função de chefia ou direção,
com atribuição de comando administrativo,
exceto quando respaldado por laudo técnico
individual que comprove a exposição em
caráter habitual ou permanente.

Governo tenta congelar concursos e reajustes e é derrotado
O funcionalismo público, no entanto, sofrerá com demais medidas aprovadas
Na aprovação da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) 2019, o governo
federal foi derrotado em dois pontos que
atacavam diretamente o funcionalismo
público: congelamento de salários e
suspensão de concursos. Após pressão de
entidades sindicais, incluindo o ANDES-SN,
parlamentares colocaram-se contrários aos
itens, que foram derrubados do documento
final da LDO.
O artigo 92 A, que proibia o reajuste salarial
aos servidores federais, a criação de cargos

e alteração de estrutura de carreiras federais,
foi derrubado pelo Plenário. A votação
pela retirada obteve 209 votos, contra
45 pela manutenção e três obstruções.
Congressistas também retiraram do texto
da Lei o artigo 15, inciso 3, que previa a
redução de pelo menos 5%, em relação à
programação de 2018, nas despesas de
custeio administrativo.
Os serviços públicos, no entanto, sofrerão
com as demais medidas fiscais propostas
no relatório do senador Dalirio Beber (PSDB-

SC), como a proibição de concessão de
novos benefícios tributários e a revisão dos
já concedidos, restrição à convocação de
aprovados em concursos públicos, proibição
de pagamentos a agentes públicos com
efeitos retroativos, e de reajustes do auxílioalimentação e auxílio-moradia. Além disso,
com a aplicação da PEC do Teto de Gastos, o
contingenciamento nas áreas da educação e
saúde, por exemplo, permanece.
*Com informações de ANDES-SN
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Cortes orçamentários e EC 95 prejudicam
funcionamento do CaVG
Com o orçamento reduzido, o segundo maior Campus do IFSul luta para manter atividades.
custeio fosse convertido em investimento.
A proibição do uso da Fonte 250, que permitia
a arrecadação de recursos de outras fontes
para complementação orçamentária, após a
aprovação da EC, também contribuiu para o
aumento da precariedade do Campus, que
tinha acrescido ao seu orçamento o valor
arrecadado com a venda dos produtos da
marca CaVG até o ano passado. Segundo
Nebel, a venda dos produtos chegou a
significar, em alguns anos, 15% do orçamento
total de custeio da escola, que era convertido
em investimento de capital – para compra
de maquinário e obras – e amenizava um
déficit gerado pela falta do orçamento de
investimento.

Álvaro Nebel, diretor do CAVG, e Amauri Costa, diretor-adjunto, durante entrevista concedida à ADUFPel-SSind

O

s institutos e universidades federais
têm suas atividades acadêmicas
ameaçadas em todo o Brasil. Após
sucessivos cortes orçamentários impostos
pelo governo federal e a aprovação da
Emenda Constitucional (EC) 95, o cenário é
de incertezas.
No Campus Visconde da Graça (CaVG), do
Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul), a
situação atual é de precariedade e, segundo
o diretor-adjunto Amauri Costa, “a prioridade
do CaVG, agora, é manter as atividades
minimamente”.
Apesar de receber o segundo maior repasse
de verba dentre os 14 campi do IFSul, o CaVG
sofre as consequências das medidas de
contingenciamento. O orçamento do Campus,
que em 2013 era de R$ 7 milhões, hoje, após
diversas reduções e a aprovação da EC 95,
ficou em R$ 4,5 milhões.
A EC 95 é uma das mais duras medidas em
relação à educação pública, pois congela os
investimentos sociais (educação, saúde,
segurança) por 20 anos, utilizando a variação
da inflação como base para o cálculo do
reajuste dos investimentos. Dessa forma, a
verba destinada às instituições de ensino
fica definida apenas pelo montante executado
e pago no ano anterior.
Orçamento é insuﬁciente
Até o momento, foi liberado pelo Ministério da
Educação (MEC) apenas 60% do orçamento
total deste ano do Campus, o que preocupa o
diretor Álvaro Nebel em relação ao pagamento
das despesas dos próximos meses. “Com o

orçamento que tem até agora é impossível
fechar o ano”, afirma. Caso o restante não
seja disponibilizado até outubro, encerram-se
os prazos para empenho de contratos e para o
custeio da escola.
Segundo informações da pró-reitora de
Administração e de Planejamento do IFSul,
Daniela Volz Lopes, os 60% repassados até o
dia 25/07 referem-se a R$ 3.085.386,87 de
custeio (70% do crédito orçamentário) e a R$
72.000,00 de investimento (40% do crédito
orçamentário).
Em 2014, as universidades e institutos
federais funcionavam com a liberação de
1/12 do orçamento para as despesas
mensais, e em setembro era repassado o
restante do total. Após, em 2015, passaram
a receber apenas 1/18, o que contribuiu
para o endividamento e precarização das
instituições. Com a aprovação da EC 95,
em 2016, a forma de repasse mudou e
mais da metade dos recursos passou a ser
disponibilizada até metade do ano, o que
não solucionou os problemas enfrentados e,
conforme explica o diretor do Campus, “criou
uma falsa impressão de que eu estou com
todo o meu orçamento”.
EC afeta produção e venda de produtos do
Campus
O diretor destaca que além da redução
drástica no orçamento de investimento, ele
deixou de ser extra-orçamentário e passou
a ser intra-orçamentário. A partir de então,
em decreto, o governo federal estabeleceu
que um valor mínimo do orçamento total de

Campus requer manutenção e vigilância
Por terem 95 anos, as instalações do Campus
necessitam de constante manutenção.
Nebel explica que ainda não são estruturas
obsoletas, mas precisam de grandes
reformas. O prédio mais recente é o refeitório,
inaugurado em 2015. O restante das salas
de aula e de professores tem a idade do
Campus. As unidades de produção, apesar
de serem mais novas, têm 40 anos e tiveram
que se adaptar a novas normas e legislações
ambientais, sanitárias, de resíduos, de
produção e consumo de alimentos, o que
exige mais recursos financeiros que um
Campus novo. “A tendência de manutenção
do prédio é crescente porque os prédios são
velhos e o orçamento diminui”, analisa Nebel.
Recentemente, um dos prédios foi interditado
parcialmente por ter rachaduras em sua
estrutura.
O tamanho do Campus e a distância da região
central da cidade acarretam em maiores
despesas. São cerca de 200 hectares
distantes da área urbana da cidade e por
conta disso há menos policiamento no entorno.
Ao longo de dois quilômetros de extensão e
cerca externa há duas entradas, que devem
permanecer em constante vigilância.
Despesas extras
O CaVG é o único Campus do IFSul que não
utiliza o serviço nacional de internet gratuita
por causa da sua localização. Por conta
disso, são gastos, anualmente, R$ 200 mil do
orçamento total de custeio para a contratação
de empresa privada prestadora do serviço.
Outra questão que diferencia o CaVG do
restante dos campi é o internato, que hoje
abriga 90 alunos de baixa renda. Para mantêlo, é necessária uma estrutura maior e mais
complexa, já que é necessário disponibilizar
acompanhamento psicológico e psicossocial,
refeições nos três turnos, Centro Social,
nutricionista e Posto de Saúde.
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Escola Sem Partido é vetado
pelo prefeito de São Lourenço do Sul
Entidades rearticulam mobilização
Um dia antes da suspensão da sessão na
Câmara, que poderia aprovar o Projeto de Lei
7180/14, do Escola Sem Partido, o ANDESSN, juntamente à Fasubra, ao Sinasefe,
ao CNTE e demais entidades sindicais e
movimentos sociais e estudantis, rearticulou
a Frente Nacional Escola Sem Mordaça.
Um seminário nacional sobre o tema também
está sendo organizado. O evento deverá
acontecer em agosto deste ano e servirá
para reunir entidades e nomes importantes
do meio acadêmico para fomentar a luta por
uma educação democrática e sem censura.

O

Programa Escola Sem Partido,
proposto por vereadores do PSDB, PDT
e PP e representantes do Movimento
Brasil Livre (MBL), foi vetado no dia 30 de julho
pelo prefeito de São Lourenço do Sul (RS),
Rudinei Harter, por sua inconstitucionalidade.
A Câmara Municipal havia aprovado o projeto
no dia 16 de julho por seis votos favoráveis

e quatro contrários.
Agora, o projeto volta para a Câmara, que
ainda pode derrubar o veto. Enquanto isso,
a luta por uma educação democrática
continua. Professores, estudantes e diversas
entidades sindicais seguem mobilizados em
resistência ao projeto e preparam ações e
atos no município.

ANDES-SN repudia aprovação
Em nota, a diretoria do Sindicato Nacional
repudiou a ação dos vereadores de
São Lourenço e declarou que, diante da
atual conjuntura de retirada de direitos e
criminalização dos movimentos feministas,
LGBTQs, negros e indígenas “os Projetos de
Lei do programa Escola sem Partido consistem
num retrocesso e um elemento que acirra
esse processo de recrudescimento, além de
amordaçar a educação e o(a)s docentes”.
Em Pelotas, o arquivamento do projeto
foi resultado de uma intensa pressão dos
movimentos sindicais, sociais, populares e
estudantis. A ADUFPel-SSind uniu-se a mais
de 30 instituições contrárias ao programa
e, durante assembleia da comunidade
universitária da UFPel, aprovou uma moção
de repúdio.

Congresso quer mais veneno na mesa dos brasileiros

O

Brasil pode retroceder na questão
dos agrotóxicos. O Projeto de
Lei 6299/02, que passou a ser
conhecido por “PL do Veneno” está em
tramitação avançada na Câmara dos
Deputados. Alavancado pela Bancada
Ruralista, a medida quer retirar a proibição
do uso de diversos tipos de agrotóxicos
que, ainda, passariam a ser nomeados de
“defensivos fitossanitários”, mascarando a
nocividade das substâncias.
Em julho, o PL do Veneno passou pela
Comissão Especial da Câmara dos
Deputados, que o aprovou. Agora, a matéria
está pronta para ser votada. Caso aprovado,
o PL irá permitir o uso de agrotóxicos que
comprovadamente são relacionados à
incidência de câncer na população.
Orgânicos sob mira
Além do avanço da tramitação do PL do
Veneno, há um projeto que restringe a
venda direta de produtos orgânicos para o
consumidor. O Projeto de PL 4576, de 2016,

com o argumento de que a fiscalização é
escassa, quer restringir comercialização
dos orgânicos a feiras, dificultando ainda
mais o acesso da população a esses
alimentos livres de agrotóxicos.
Alternativas
Em Pelotas, há uma alternativa para o
consumo de alimentos responsável.
A Associação Bem da Terra é uma
rede de comercialização de produtos
de
empreendimentos
de
economia
solidária para consumidores previamente
organizados em núcleos. Entre os itens que
podem ser adquiridos estão hortigranjeiros,
artesanatos,
alimentos
processados,
produtos de higiene, queijos, massas, erva
mate, café, sucos, entre outros.
Qualquer pessoa pode se credenciar no Bem
da Terra. Para participar, os interessados
devem acessar o site da Associação Bem da
Terra (http://bemdaterra.org/), parceira da
ADUFPel-SSind, buscar o ícone “Feira Virtual”
e seguir os passos para realizar o cadastro

ou buscar um dos núcleos, como a ADUFPelSSind. Além disso, é preciso ir a uma das
oficinas de formação, onde são explicados
os objetivos e o funcionamento da rede. A
partir do cadastro e da formação, podem
ser realizados os pedidos, exclusivamente
pela internet e até as quintas-feiras de cada
semana. A retirada dos produtos ocorre
todos os sábados e também nas segundas,
no Centro de Distribuição localizado no
colégio Santa Margarida.
Para o professor Henrique Mendonça,
um dos articuladores dos núcleos de
consumidores do Bem da Terra, “a aprovação
do PL aprofunda a relação de subserviência
do Estado Brasileiro aos interesses do
Capital Internacional, aqui representado
pelas indústrias químicas. O Brasil já é um
dos maiores usuários de venenos agrícolas
do mundo e a perspectiva, com a possível
aprovação do PL, é de agravamento das
condições de segurança oferecidas aos
consumidores de alimentos, especialmente
os mais pobres”.
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CULTURA

Kanimambo gera trabalho a imigrantes
e valoriza cultura africana

A primeira coleção de roupas produzidas pelo projeto foi lançada em março de 2018, no Mercado Central, com desﬁle e atividades culturais

E

m
changana
(dialeto
africano)
Kanimambo significa “gratidão”. Em
Pelotas, sua definição foi ampliada e
hoje dá nome a um projeto que proporciona
inclusão e oferece alternativas aos imigrantes
senegaleses.
Em andamento desde 2017, o ateliê de
vestuário africano Kanimambo se consolida
cada vez mais como um projeto de geração
de trabalho e renda para os senegaleses.
Através da produção de vestuário, valoriza a
cultura e a identidade africana no município.
O Kanimambo foi idealizado pela jornalista
Ediane Oliveira (proponente do projeto) e
pelo estudante Vinícius Moraes (produtor
executivo), que têm acompanhado de
perto a situação dos imigrantes desde que
chegaram na cidade. “Com o passar do
tempo, percebemos que cada vez mais a
violência, a xenofobia e o racismo atingiam
diretamente a eles. Com isso, foi pensado
em uma forma de escrever um projeto via
Procultura (edital aberto uma vez por ano)

para que pudéssemos criar um ateliê de
vestuário africano, com o protagonismo
deles. O projeto foi escrito no edital em 2016,
aprovado, e está sendo realizado desde
2017”, explica Ediane.
A busca por inclusão no mercado de
trabalho
O projeto, que também tem como coordenador
o senegalês Bathie Fall, consiste na produção
e comercialização formal e regular de roupas
e acessórios feitos com tecidos africanos. O
objetivo é a geração de renda aos imigrantes
que lidam diariamente com as dificuldades do
mercado informal de trabalho: criminalização,
perseguição, apreensão de mercadorias e
violência policial.
Ao longo de um ano de existência, diversas
atividades e ações foram organizadas.
O projeto também foi levado ao Fórum
Internacional de Economia Solidária em Santa
Maria e, em julho, foi convidado a participar
das atividades da semana do aniversário

de Pelotas. Em um estande cedido pela
Prefeitura, no Mercado Central, os produtos
foram expostos e comercializados durante
uma semana.
O futuro do projeto
Ediane analisa o Kanimambo como “um
sonho que se tornou realidade e uma
referência para projetos que podem ser
realizados com outros refugiados/imigrantes
africanos em qualquer parte do Brasil, pois
a realidade dos senegaleses aqui é muito
semelhante a de outros lugares”. Em relação
ao futuro do Kanimambo, assim que findar
o financiamento pelo Procultura, a jornalista
explica que o objetivo é dar seguimento de
forma autônoma, com o que foi arrecadado
até então.
Para conhecer os produtos ou comprá-los,
acesse a Fanpage do projeto (facebook.
com/kanimamboatelieafricano). As vendas
também ocorrem no Calçadão da rua Floriano.

Wakanda é uma nação africana isolada do resto do mundo e
extremamente avançada tecnologicamente, com sistemas de saúde
e educação de grande qualidade. Seu rei, T'Chaka, morre, e fica com
o filho T’Challa a missão de assumir o reinado. O filme Pantera Negra
conta a saga desse príncipe, que retorna a Wakanda para liderar a
nação. Dirigido por Ryan Kyle Coogle, o lançamento do longa, neste
ano, foi um marco na indústria cinematográfica de super-heróis, por
ser um dos poucos filmes que trazem protagonistas negros. Ainda,
o super-herói Pantera Negra, cuja identidade secreta é T’Challa, foi o
primeiro de origem afro-americana criado pela Marvel, a mais famosa
editora de quadrinhos norte-americanos.

Foto: Divulgação

Dica de Filme: "Pantera Negra"
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CONTRACAPA

Etapa municipal do III ENE acontece
nos dias 16 e 17 de agosto

A

etapa municipal do III Encontro Nacional
da Educação (ENE) acontece nos
dias 16 e 17 de agosto, no Colégio
Municipal Pelotense. A programação tem
como objetivo aprofundar o debate local e
levar as discussões às etapas estadual e
nacional.
De acordo com a organização, “em Pelotas,
estamos construindo uma etapa municipal
do III ENE que conte massivamente com
os diversos setores da educação, desde
secundaristas, comunidade escolar, técnicos
da educação, até professores da rede
estadual, municipal e das universidades, bem
como trabalhadoras/es terceirizadas/os”.
O III ENE tem como tema “Por um projeto
classista e democrático de educação”. A
etapa estadual será de 23 a 25 de agosto. A

etapa nacional está prevista para acontecer
em abril de 2019.
O ENE
O I ENE aconteceu em 2014 e, desde então,
vem sendo realizado de forma bienal. Em
suas etapas municipais, estaduais e
nacional, um conjunto de lutadoras/es têm
aprofundado debates acerca do modelo de
educação e de sociedade, construindo uma
agenda de lutas em meio às dificuldades
de um momento em que se acentua a
criminalização dos movimentos sociais e as
reformas educacionais que restringem o livre
debate de ideias nos espaços educativos.
A organização do III ENE em Pelotas ressalta
que, na atual conjuntura, é necessário
envolver o maior número de pessoas possível

para discutir mercantilização da educação,
bem como fazer frente a projetos como o
"Escola Sem Partido" e a "Reforma do Ensino
Médio", e também discutir e fortalecer as
experiências de lutas como as ocupações
de escolas e universidades e as greves
recentes.
Entidades organizadoras
A etapa preparatória em Pelotas está sendo
protagonizada pelos seguintes grupos e
entidades: ADUFPel-SSind, SIMP, SinasefeIFSul, Diretório Central de Estudantes da
UCPel, Diretório Central de Estudantes da
UFPel, Grêmio Estudantil do IFSul- Gestão
UNA, Diretório Acadêmico do Cinema da
UFPel (DUCA), União da Juventude Comunista
(UJC) e coletivo Alicerce.

PROGRAMAÇÃO
16 de agosto

18h30min - Mesa de abertura: Educação X Capitalismo
Facilitação da mesa:
- Fabiane Tejada- professora do curso de Teatro da UFPel e integrante da diretoria da ADUFPel-SSind;
- Guilherme Lovatto- professor de Ed. Física da rede estadual de ensino, militante do coletivo Alicerce.
17 de agosto
9h - Mesa II: A juventude ocupa SIM: não vão nos calar!
[Apresentação do DOCUMENTÁRIO "ESCOLA SEM MORDAÇA"]
Facilitação do espaço: a conﬁrmar.
14h - GRUPOS DE DISCUSSÃO (GDs): Que Educação queremos?
- GD 1: Educação não é mercadoria.
- GD 2: Reforma do Ensino Médio.
- GD 3: Entrar e permanecer sem opressão.
16h - Intervalo/Café coletivo
17h - Apresentação do grupo TOCO/UFPel (Teatro do Oprimido na Comunidade)
17h30 - Encerramento com as perspectivas de luta
Mais informações serão disponibilizadas na página: https://www.facebook.com/ene.pelotas/

