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Reitoria da UFPel, sem debate, encaminhará
Regulamento do Ensino de Graduação ao Cocepe
Depois de ter acertado, em reunião com a ADUFPel-SSind, a realização de rodadas de
seminários para discussão do Regulamento com toda a comunidade acadêmica, a reitoria
da UFPel voltou atrás e não realizou os debates sobre o documento. Página 5
Outros destaques:
GTSSA

III ENE

A ADUFPel-SSind realizou,
através do Grupo de Trabalho
local
sobre
Seguridade
Social
e
Assuntos
de
Aposentadoria, evento para
debater a aposentadoria e
a velhice.

As etapas municipal e
estadual do III Encontro
Nacional
de
Educação
aconteceram no mês de
agosto. As deliberações,
agora, serão encaminhadas
para a etapa nacional.
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Editorial
A primavera sempre vem
Ameaças e batalhas podem ser incluídas dentre as características
deste tempo que vivemos. Nosso olhar sobre ele nos leva a confirmação
do que já foi dito pelo poeta quando nos anunciou que “nestes últimos
vinte anos nada de novo há no rugir da tempestade”. Em um inverno que
se faz longo, resistimos, temos perdas, mas também conquistamos
algumas vitorias, andamos em direção da primavera que havemos de
construir, reafirmando princípios, afirmando laços de solidariedade.
Este é um período de avanço, agora acelerado, no processo de
adaptação da sociedade brasileira, em todas as suas áreas aos
contornos estabelecidos pelo receituário neoliberal. Para atingir este
objetivo politicas de ajustes fiscais, que dizem buscar a austeridade
nas contas publicas e reformas que atingem direitos sociais duramente
conquistados nos são impostas. Foi assim com a aprovação da lei das
terceirizações que agora já atingem até mesmo as atividades fins, foi
assim com a contrarreforma das leis trabalhistas onde se estabeleceu
a hierarquia superior do negociado sobre o legislado. Sob uma e outra
o trabalhador passa a viver com preços mais baixos na venda de sua
mercadoria trabalho, com a insegurança trazida pelo aumento dos
percentuais nos níveis de desemprego e do desalento da força de
trabalho desnecessária ao mercado. Os conflitos que advêm destas
medidas ao serem judicializadas passam por julgamentos seletivos e
cujos resultados muito mais políticos do legais acabam por favorecer
o capital em suas necessidades. Ainda no campo dos ataques aos
direitos sociais com a aprovação da Emenda Constitucional 95 o
governo manterá congelado o orçamento das áreas da educação,
saúde e segurança entre outros por vinte anos. Enfim começa a tomar
forma o Estado mínimo que tende a se desresponsabilizar com o
financiamento dos serviços públicos que deverão ser colocados a
disposição do mercado para sua oferta e venda.
Temos que seguir nossa caminhada, ao lado da classe trabalhadora
buscamos construir uma unidade que nos fortaleça em nossa busca
pela revogação da lei das terceirizações, da contrarreforma trabalhistas,
da Emenda 95, para impedirmos que seja aprovada a contrarreforma da
previdência, que deve retornar a pauta pós eleições, e na luta contra
todas as opressões que nos são praticadas pelo sistema capitalista.
Neste cenário nossas especificidades também estão sendo cuidadas.
Nosso ambiente de trabalho cada vez mais se apresenta como um
espaço onde se acentuam as péssimas condições de trabalho, onde
o financiamento congelado ainda sofre com contingenciamento, onde
se acrescenta agora perseguições politicas e tentativas de punições
por disciplinas/cursos ofertadas e até mesmo opiniões expressadas,
busca do controle do trabalho docente de diversas formas o que
inclui novas regulamentações de cursos que privilegiam a hora aula
dissociando o ensino da pesquisa e da extensão. Este é um sério
ataque a autonomia universitária consagrada pelo artigo 207 da
constituição federal. Estes mesmos problemas são enfrentados na
educação básica havendo o acréscimo de pagamento parcelado ou
atrasado aos trabalhadores da educação, salas de aulas superlotadas
e até mesmo fechamento de escolas. Faz-se necessário a construção
de um novo projeto educacional á sociedade brasileira. Nesta busca a
ADUFPel SSIND, com o conjunto de seções sindicais filiadas ao ANDES
SN, continua um processo já começado com a realização de CONADs,
quatro edições enquanto existiu consenso entre as forças politicas
sindicais e movimentos sociais, de onde foram extraídas entre outros
princípios como a defesa de 10% do PIB para educação que deve ser
pública e gratuita. Quando o consenso não se fez mais possível, a partir
da chegada ao poder de práticas políticas de conciliação de classe,
a defesa de um projeto educacional de acordo com os interesses da
classe da trabalhadora continuou a ser feita.
Neste sentido começa a ser realizado o Encontro Nacional de
Educação, em um momento de recomposição das forças políticas,
e agora também com a participação da CSP-CONLUTAS, o objetivo
buscado é o da construção de um Projeto Classista e Democrático
de Educação. Já estamos vivendo um terceiro encontro, suas etapas
municipal e estadual estão concluídas. Nestas etapas contribuições
são recolhidas para serem levadas á etapa nacional. A construção
desta ferramenta que nos permitirá a disputa sobre concepção de
educação é realizada em conjunto com entidades que defendem que
o financiamento publico deve ser para a educação pública, que a
gestão deve ser democrática, que a diversidade reconhecida deve ser
respeitada, que a avaliação seja processual e que a formação inicial
seja presencial.
Enfim, diante destes embates continuamos fortes, mobilizados,
buscando e acreditando na primavera que sempre vem.
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Docentes debatem aposentadoria em evento promovido
pelo GTSSA da ADUFPel-SSind

D

ocentes ativos e aposentados da UFPel
reuniram-se na tarde do dia 21 de agosto,
na sede da Seção Sindical, para debater
aposentadoria. Promovida pelo Grupo de
Trabalho sobre Seguridade Social e Assuntos
de Aposentadoria (GTSSA) da ADUFPel-SSind,
a “Chocolatada e aposentadoria” contou com
a presença dos professores Gihad Mohamad
(SEDUFSM) e Raimundo Tostes (APUFPR), que
abordaram temas relacionados ao Funpresp e à
velhice no cinema e na literatura.
Armadilhas e perdas relativas ao Funpresp
O professor Gihad Mohamad, diretor da Sedufsm,
falou sobre as armadilhas do Funpresp - artifício
de retirada de benefícios dos servidores
públicos - e de que forma esse modelo afeta
a futura aposentadoria desses trabalhadores.
Ainda, apresentou uma simulação de um caso e
esclareceu dúvidas. Ao comparar o modelo atual
- Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) –
com o Funpresp, destacou algumas perdas, que
incluem problemas futuros no pagamento das
aposentadorias.
Em relação ao cálculo de benefício especial -

equivalente à diferença entre a média aritmética
simples das maiores remunerações anteriores
à mudança de Regime - Mohamad questionou
de onde o governo irá tirar o dinheiro para pagálo. “Ninguém sabe. Ele [governo] vai ter que ter
uma regra de transição. Ele vai ter que tirar esse
dinheiro da previdência para capitalizar, para
quando chegar na minha aposentadoria ter como
pagar esse dinheiro. Isso o governo não mostra
de onde sai. As pessoas vão se aposentar
e querer ter o direito de receber o benefício
especial”, disse.
Para o professor, a adesão não é vantajosa, o
que é visto da mesma forma por especialistas.
Mohamad salientou, ainda, que do montante total
de contribuições ao longo da vida, apenas 70% é
recebido pelo trabalhador. “Então, a expectativa
de se aposentar bem, para quem aderiu a esse
modelo, não existe mais”. Existem apenas
duas opções para o servidor: perder dinheiro
ou manter-se ativo por mais tempo. Para que o
servidor tenha as mesmas condições salariais
que se tem hoje, no atual Regime, teria que
postergar a sua aposentadoria.
Mohamad relembrou, também, o trabalho do

Sede nova da ADUFPel-SSind está em andamento
A última etapa relacionada ao projeto
arquitetônico da nova sede da ADUFPelSSind foi concluída recentemente. Em julho, o
representante da Desterro Arquitetos, Felipe
Finger, entregou versão final do projeto. Finger
é um dos três autores do projeto que venceu
o concurso promovido pela ADUFPel-SSind
para a escolha do desenho da nova sede,
em 2015. Além dele, Vitor Sadowski e Arthur
Lins também são responsáveis pela autoria.
Os três trabalham no escritório Desterro, em
Florianópolis.
O projeto já foi aprovado em todas as instâncias
necessárias, como no Corpo de Bombeiros, no
Sanep e na CEEE.
A próxima etapa será a execução da obra,
cujo processo deverá iniciar ainda em 2018.
Convidamos a/o associada/o a acompanhar
de perto esse processo.

A nova sede, cujo terreno está localizado
na Rua Quinze de Novembro, 110, é uma
demanda antiga das/os sindicalizadas/os e
contemplará a construção de auditório e salão
de festas.

ANDES-SN contra o Funpresp, que fez com que o
índice de adesão diminuísse significativamente.
“Em termos de servidores, os professores
federais foram os que menos aderiram ao
sistema e grande parte graças à pressão que o
próprio ANDES exerceu elaborando a cartilha e
mostrando o quanto de perda o professor teria
em sua aposentadoria futura”, afirmou.
Velhice no cinema e na literatura
Após o intervalo para a degustação da
chocolatada, o diretor da APUFPR, Raimundo
Tostes, palestrou sobre as diferentes formas
como a velhice é vista no cinema e na literatura,
sob as perspectivas economicista, social,
cultural, biológica, entre outras.
Ao analisar e indicar algumas peças
cinematográficas e literárias, Tostes destacou
que a velhice é múltipla e plural. Ainda, criticou a
forma como o idoso é visto do ponto de vista
economicista, que pauta a nossa vida. “A
dimensão da vida não é econômica. (...) A velhice
não cabe em uma dimensão. Não é apenas
biológica, cultural, econômica. Ela é tudo isso e
muito mais”.

Cultura

4 ADUFPel Seção Sindical do ANDES-SN

VD - 07/2018

TOCO realiza intervenção durante o III ENE em Pelotas

N

o segundo dia do III Encontro Nacional de
Educação (ENE), realizado em Pelotas
nos dias 16 e 17 de agosto, o Teatro do
Oprimido na Comunidade (TOCO), à convite da
organização do evento, realizou uma intervenção.
O TOCO envolveu todos os participantes antes
da plenária final em uma atividade interativa.
Em 2018, o Teatro do Oprimido na Comunidade
(TOCO) completa 8 anos. O projeto de extensão
nasceu da iniciativa de estudantes do Curso
de Licenciatura em Teatro da UFPel, durante a
disciplina de Teatro na Educação III, que aborda
questões e reflexões sobre a prática teatral
nas comunidades. A partir de uma atividade da
disciplina no loteamento Dunas, originou-se o
primeiro grupo. O grupo utiliza-se das técnicas
do Teatro do Oprimido (TO), surgido na década
de 60. Fundado pelo dramaturgo Augusto Boal,
alia o teatro à ação social, com jogos, técnicas
e exercícios. Seu objetivo é democratizar os
meios de produção teatral, o acesso às camadas
sociais menos favorecidas e transformar a
realidade através do diálogo e do teatro.
No TOCO, o método de Boal é utilizado para
“sacudir as pessoas e fazer com que elas
percebam e tomem consciência de que na
sociedade a gente foi ensinado o tempo todo a

jogar um jogo que é entre oprimido e opressor.
Na sociedade e nas nossas relações, a gente
está sempre ocupando um desses dois papéis”,
conta Marina Zoé, estudante de pós-graduação
da UFPel, formada em Artes Cênicas pela UNB e
integrante do TOCO. Zoé largou sua vida em Brasília
para vir estudar o Teatro do Oprimido e faz parte
do grupo há cerca de um ano. Zoé explica que no
TOCO as pessoas vêm que é possível libertarse do lugar de oprimido e do lugar de opressor
e jogar a vida de outra forma, encontrando
soluções coletivas para os problemas e olhando
para as questões do cotidiano de uma maneira
mais ampla e distanciada.
Para Régis Caetano Riveiro, estudante do curso
de Teatro e integrante do TOCO há cinco anos, “o
Teatro do Oprimido é social. Para o brasileiro que
sofre pressão patriarcal e machista no seu dia a
dia, o Teatro do Oprimido serve como um espaço
onde se descobre a sua voz. É um espaço onde
a pessoa pode expressar o seu medo e o seu
desejo”, afirma.
A estudante de Teatro, Aline Cotrim, conta que
o que mais se destaca no TOCO para ela é a
possibilidade de renovação e de estar sempre
acessível a todos. “O que eu acho muito mágico
no Teatro do Oprimido é que ele não é uma coisa

O filme “Corra”, de 2017, conta a trama de um casal, Chris
(Daniel Kaluuya) e Rose (Allison Willians), em uma situação
comum: a apresentação do namorado para os familiares
da namorada. No entanto, o jovem, afro-americano, ao ser
introduzido ao cotidiano da família da companheira, branca
e rica, começa a perceber uma série de episódios atípicos
entre os familiares. Logo no início, a aparente simpatia dos
pais da jovem traz desfiança a Chris, que começa a ficar
receoso com alguns acontecimentos na casa.
Em uma mistura de drama, comédia e terror, “Corra”
surpreendeu os críticos estadunidenes quando foi lançado.
Com um roteiro e desfechos inesperados, o filme aborda o
problema do racismo de forma original e inovadora. Dirigido
por Jordan Peele, o longa venceu o Oscar de melhor roteiro
orinal em 2018.

Foto: Divulgação

Dica de Filme: "Corra!"

ultrapassada, porque sempre tem uma situação
de opressão nova. Ele sempre vai se renovando.
(...) Em uma oficina, a gente pode plantar uma
sementinha na pessoa para que ela em algum
momento da vida pense que pode agir diferente”.
Teatro do Oprimido no III ENE
Dentre as técnicas do TO, está o Teatro-Fórum,
em que pretende-se derrubar a barreira entre
palco e plateia e implementar o diálogo. A
técnica trabalha com a montagem de quadros
de interação, nos quais são apresentados os
problemas vividos pelas comunidades, propondose que as pessoas assumam o protagonismo de
mudarem o final das histórias apresentadas.
Utilizada no III ENE, a técnica de Teatro-Fórum, no
primeiro momento, apresentou os problemas,
estimulando o público a entrar em cena com os
atores. A professora do Sinasefe IFSul, Daniela
Curcio, coordenadora de Políticas Educacionais
do Sinasefe IFSul, voluntariou-se a participar da
cena que trouxe reflexões sobre o machismo.
Onde encontrar o TOCO?
Para contato ou para saber mais sobre o Teatro
do Oprimido na Comunidade, entre na página do
projeto no Facebook (facebook.com/tocoufpel).
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Reitoria não cumpre palavra e age de forma unilateral em
relação ao Regulamento do Ensino de Graduação

D

ocentes participaram, no dia 28 de agosto,
de reunião chamada pela Reitoria da UFPel
para apresentar a proposta de minuta
de reformulação do Regulamento do Ensino de
Graduação da Universidade. A apresentação foi
feita pela pró-reitora de Ensino, Maria de Fátima
Cóssio, pela coordenadora de Ensino e Currículo
e pela coordenadora de Registros Acadêmicos.
Esta foi a primeira reunião aberta à comunidade
acadêmica sobre o assunto.
A ADUFPel-SSind, em reunião com a gestão
da UFPel realizada no dia 2 de maio e reiterada
em nova reunião no dia 30 do mesmo mês,
havia solicitado espaços de discussão com
a comunidade acadêmica, incluindo TAEs e
estudantes. Na ocasião, além de requerer maior
prazo para discussão do regulamento, a Seção
Sindical também pediu que o documento fosse
exposto com o comparativo das alterações que
sofrera em relação ao regulamento anterior.
Ambas as solicitações foram aceitas pela próreitora, que comprometeu-se junto ao reitor
da UFPel a realizar seminários e apresentar o
documento comparativo.
No entanto, na reunião do dia 28, mesmo sem
chegar a um consenso com os presentes e
após solicitações dos docentes para que novas
reuniões fossem agendadas para prosseguir
com o debate, Cóssio decidiu encerrar o
debate. Apesar de ter acordado com diretores
da ADUFPel-SSind em discutir o assunto
amplamente, afirmou que o encontro teve
como objetivo apenas apresentar as mudanças
contidas no Regulamento. Representantes da PróReitoria de Ensino (PRE) ainda ressaltaram que
o próximo passo será encaminhar a minuta ao
Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa
e da Extensão (Cocepe), sem qualquer nova
discussão sobre o assunto.
Decisão unilateral
A atitude da Reitoria veio de encontro à
promessa de realizar um processo democrático.
O reitor destacou que a administração da UFPel

está trabalhando na construção do documento
há um ano. Porém, a apresentação formal das
alterações e a discussão com a comunidade
aconteceu apenas no dia 28.“Foi apresentada
uma primeira versão, foram chamados todos
diretores e diretoras das unidades acadêmicas,
todos coordenadores e coordenadoras de curso.
Sim, efetivamente não chamamos assembleias
gerais da comunidade para discutir isso, mas
chamamos os representantes democraticamente
eleitos para isso”, explicou Hallal.
Apesar das diversas manifestações das
unidades para que a discussão fosse estendida
por mais tempo, a Reitoria decidiu encerrar
o debate e, mesmo totalizando apenas 32%
das unidades (7), algumas sugestões foram
compiladas no documento.
Docentes são contrários à atitude da Reitoria
A decisão foi vista de forma antidemocrática por
docentes presentes e, segundo a presidenta da
ADUFPel-SSind, Fabiane Tejada, a administração
da Universidade encerrou a reunião de forma
lamentável, sem o debate necessário sobre
diversos temas importantes do Regulamento.
“A gente quer pontuar, neste momento, a
necessidade de se manterem os debates e que
tenha outros espaços propostos pela Reitoria
para a discussão, chamados por quem propôs as
alterações. Hoje, efetivamente, ficou claro que
as pessoas estão mobilizadas e querem discutir
mais. Não aceitamos que esse documento seja
enviado ao Cocepe para votação sem, inclusive,
enviar o esclarecimento sobre as mudanças a
todos e todas docentes”. avaliou.
A presidenta ainda destacou que não há
qualquer pressão por parte do Ministério da
Educação (MEC) ou de outro órgão para que
sejam feitas alterações na carga-horária.
“Não entendemos o porquê da urgência em
encaminhar o documento ao Cocepe, justo no
momento em que as pessoas se mobilizam para
o debate, inclusive interessadas em contribuir
para a qualificação do Regulamento. O trabalho

dos servidores e das servidoras da PRE foi
certamente exaustivo, reconhecemos isso, no
entanto, agora é o momento de socializarmos
ele com os estudantes e demais servidoras e
servidores técnicos e docentes da UFPel, pois
as proposições deste documento reverbera no
trabalho de todos e todas”.
De acordo com Tejada, o próximo passo do Seção
Sindical será debater nos seus fóruns, junto ao
Grupo de Política Educacional e o Conselho de
Representantes - que já vêm conversando sobre
a questão. A pauta também será encaminhada
para discussão em Assembleia Geral.
Não há necessidade de alterações na carga
horária, conforme avaliador do MEC
O Regulamento do Ensino de Graduação,
sugerido pela Reitoria, prevê a computação
da hora-aula (50 minutos) em hora relógio (60
minutos). A adaptação passaria pelo acréscimo
de uma semana no calendário letivo e seria
justificada pela incompatibilidade entre o registro
acadêmico e os projetos pedagógicos em posse
do MEC. Rogério Royer, professor do Centro de
Engenharias da UFPel e avaliador do MEC, afirma
que no Ministério essa conversão nunca foi
problema. “É a mesma coisa tu olhar a unidade
de metro e achar que é quilômetro. Se olhar a
unidade de hora-aula e achar que é hora-relógio,
é um problema do avaliador, que utilizou a unidade
de forma errada”, pontuou.
O professor também afirmou que onde dá aula,
na Engenharia de Produção, não há necessidade
de uma semana letiva a mais, pois já se
cumprem as 3.600 horas previstas do curso.
Para ele, a regularidade dos cursos no MEC já
afirma que se está cumprindo o mínimo exigido
em carga horária. “Se na Reitoria está registrado
horas-aula, no MEC com certeza está em horas
[relógio]. No PPC também. E se não está, o
avaliador certamente fez a conversão. Não vejo
a necessidade de modificar muita coisa, é só
modificar o registro na Reitoria com a carga
horária em horas”.
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Etapa Pelotas do III ENE debate os ataques à educação
pública e as perspectivas de luta

N

os dias 16 e 17 de agosto, aconteceu o
III Encontro Nacional de Educação (ENE)
- etapa Pelotas, no Colégio Pelotense.
Cerca de 150 pessoas participaram do Encontro,
que teve como tema “Por um projeto classista
e democrático de educação”. Durante os dois
dias foram debatidos assuntos relacionados
aos ataques à educação pública, além das
perspectivas da mobilização e a articulação dos
movimentos estudantis, sindicais e sociais frente
à tentativa de mercantilização da educação.
O ENE teve início na noite de quinta-feira (16) com
a mesa “Educação X Capitalismo”, composta
pela presidenta da ADUFPel-SSind, Fabiane
Tejada, pela estudante secundarista e militante
da UJC, Ana Laura Juk, e pelo professor da rede
básica de ensino e militante do coletivo Alicerce,
Guilherme Lovatto, com a mediação do diretor da
ADUFPel-SSind, Francisco Vitória.
A presidenta da ADUFPel-SSind pontuou alguns
aspectos dos ataques à educação pública, assim
como destacou práticas e ações possíveis para
a construção de uma educação superior pública
democrática, que tem sido um desafio até então.
Segundo ela, é necessário pensar em práticas
pedagógicas que construam saberes de forma
coletiva, com a participação de professores/
as, técnicos/as e estudantes. “De que vale para
a população reformas educativas se os mais
interessados não são consultados para construílas”, questionou. Tejada também ressaltou a
importância da autonomia universitária e da
formulação de políticas que tenham por base
os anseios e necessidades da sociedade. “A
universidade deve orientar-se por um plano
periódico de prioridades que contemple os
problemas nacionais e regionais de relevância
social, e deve ser autônoma em relação ao
estado, aos governos e a partidos políticos”.
Em sua fala, a estudante Ana Laura Juk
abordou a necessidade de um novo projeto de
educação frente ao seu desmonte e tentativa
de mercantilização. “Temos que lutar por uma
educação pública, gratuita, de qualidade, laica e
universal, mas isso nunca vai ser o suficiente se

o individualismo neoliberal continuar educando
a nossa população, se continuarmos sendo
educados para ser um trabalhador explorado e
oprimido”, afirmou.
O professor Guilherme Lovatto trouxe, ao debate,
alguns dados e questionamentos sobre qual
educação que se tem no Brasil. Segundo ele,
temos hoje uma educação que está servindo
para formar uma força de trabalho extremamente
precária, um exército de reserva excedente.
O professor também ressaltou que o que os
professores têm vivido não está muito longe
do que sofre a classe trabalhadora como um
todo. Um “constante processo de brutalização e
desumanização”.
Documentário “Escola Sem Censura” é
exibido
No início da manhã de sexta-feira, foi exibido uma
prévia do documentário Escola Sem Censura.
O filme foi apresentado pelo professor de
Sociologia da FURG, Ricardo Severo. A ideia de
gravar o material, segundo Severo, surge depois
de uma pesquisa sobre ocupações de 2016 no
Rio Grande do Sul, as quais tinham como mote
o apoio aos professores, devido aos atrasos e
parcelamentos dos salários, a necessidade de
investimentos em estrutura e manutenção das
escolas, maior participação sobre as decisões
das escolas e também o risco de implementação
do Escola Sem Partido.
Ocupações estudantis de 2016
Após a exibição do filme, teve início a mesa
“A Juventude ocupa SIM: não vão nos calar”,
conduzida pela estudante de Direito/UFPel
Isabela Fischer, que participou das ocupações
na UFPel em 2016 contra a aprovação da PEC
do Teto de Gastos (hoje Emenda Constitucional
95). A estudante abordou a importância do
envolvimento dos estudantes com os projetos de
educação. “Se tem uma ideia de que o estudante
não é para pensar a educação, é apenas para
vivê-la, sem opinar. É importante o protagonismo
dos estudantes nesses processos, tanto

através do movimento estudantil quanto
pensando e debatendo junto com professores e
demais categorias qual o projeto de educação
que queremos e que projeto de sociedade
queremos”, apontou.
Criminalização do movimento estudantil, Teto
dos Gastos, cortes nas bolsas acadêmicas
e na assistência estudantil também foram
assuntos levantados por Isabela Fisher e, após,
aprofundados no debate com o plenário.
Grupo de Discussão e encaminhamentos
Na tarde de sexta-feira, os participantes do
III ENE uniram-se em um Grupo de Discussão
para discutir os três temas: “Educação não é
mercadoria”; “Reforma do Ensino Médio”; “Entrar
e permanecer sem opressão”. Após os debates,
na plenária final foram levantados pontos que
serão encaminhados à etapa estadual do ENE.
Confira alguns deles:
- Frente de resistência contra os ataques da EC
95, contra a Reforma do Ensino Médio e contra o
corte das bolsas Capes;
- Criação de grêmios estudantis em todas as
escolas secundaristas, com formação nas
escolas para a compreensão da importância da
articulação e representação estudantil;
- Retirada da lógica de meritocracia nos planos
de carreira;
- Valorização dos professores e técnicos em
educação;
- Fortalecimento da lógica, necessidade e
importância da educação presencial;
- Combate ao controle do trabalho;
- Preparação de professores para o debate em
gênero, diversidade sexual e em raça e etnia cumprimento da Lei 11.645);
Etapa estadual
O III ENE, etapa estadual, ocorreu nos dias
24, 25 e 26 de agosto, em Porto Alegre. A
sistematização das propostas deliberadas no
encontro será feita ainda no mês de setembro
e resultará na carta a ser levada para o III ENE
nacional, que ocorre em 2019.

Movimentos
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CPI investiga denúncias de irregularidades
em exames pré-câncer em Pelotas

E

stá em andamento uma Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI), no âmbito do
Legislativo municipal, para apurar denúncias
de irregularidades em exames citopatológicos
de pré-câncer em Pelotas. A CPI foi composta
após funcionários da Unidade Básica de
Saúde (UBS) Bom Jesus enviarem memorando
à Secretaria de Saúde pedindo providências
quanto a uma suspeita de anormalidade nos
resultados dos exames de pré-câncer. Segundo
o memorando, mesmo pacientes com lesões
aparentes estariam recebendo resultados sem
anormalidade.
O documento dos servidores da UBS veio à tona
após reportagem publicada no jornal Diário da
Manhã no dia 12 de julho. Segundo as denúncias
do jornal, haveria suspeita de que os exames
de pré-câncer, conhecidos como Papanicolau,

estariam sendo realizados por amostragem, fato
que teria zerado os índices de câncer de colo de
útero em Pelotas a partir de 2014. A CPI já ouviu
os funcionários da UBS, no dia 22 de agosto, que
confirmaram a vericidade de suas suspeitas
e afirmaram que a Secretaria de Saúde do
município estava a par da desconfiança há cerca
de três anos.
Protestos
Após a denúncia, houve protestos na cidade,
organizados pelo Movimento Pela Vida das
Mulheres, em que se cobrou que a Prefeitura de
Pelotas refizesse todos os exames novamente,
em outro laboratório. O Executivo municipal, por
outro lado, afirma que irá fazer uma reanálise
das lâminas acondicionadas pelo Serviço
Especializado de Ginecologia (SEG), laboratório

que mantinha convênio para a análise dos
exames e que já teve o contrato cancelado pela
Prefeitura. Das 17 mil lâminas que compreendem
o período da denúncia, serão reanalisadas uma
mostra de cerca de 2 mil.
Diversos casos de mulheres que receberam
resultado negativo para câncer e posteriormente
descobriram estar com a doença, vieram à tona
desde julho. Em agosto, uma mulher de 33 anos
morreu após dois meses do resultado negativo
para câncer de colo de útero.
Investigações
A CPI está ainda nas fases de investigação e se
reúne todas as quartas-feiras. As reuniões são
abertas à comunidade pelotense. Além da CPI
na Câmara de Vereadores, investigam o caso o
Ministério Público e a Polícia Federal.

Audiências públicas debatem a descriminalização do aborto no Brasil
Movimentos pela descriminalização do aborto
têm se intensificado no Brasil. Após uma
onda de mobilizações na Argentina a favor da
legalização da prática, em agosto o Supremo
Tribunal Federal (STF) deu início a audiências
públicas, no Brasil, sobre a Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental 442
(ADPF). A proposta busca permitir a interrupção
da gravidez até a 12ª semana de gestação.
A ADPF questiona os artigos 124 e 126 do
código penal brasileiro, que criminalizam o
aborto provocado pela gestante ou realizado
com sua autorização. Segundo os autores da
Arguição, esses artigos violam os princípios
e direitos fundamentais garantidos na
Constituição Federal: a autonomia; os direitos
sexuais e reprodutivos; a integridade física e
psíquica; e a igualdade em relação ao homem.
Atualmente, pelo Código Penal, a mulher que
aborta está sujeita a prisão de um a três anos
e o médico pode ficar preso por até quatro

anos.
A criminalização da prática tem levado milhares
de mulheres, sobretudo as de baixa renda,
à morte. Por consequência da legislação
brasileira só permitir o aborto em caso de
estupro, de risco de morte para a mulher ou
em casos de feto anencefálicos, os abortos
acabam sendo clandestinos, realizados em
condições precárias e sem acompanhamento
médico. Quando não morrem, cerca de 30%
das mulheres que realizam o aborto ficam com
sequelas no sistema reprodutor.
“Pela Vida das Mulheres”
As audiências ocorreram de 3 a 6 de agosto em
Brasília e simultaneamente a elas aconteceram
diversas atividades pela cidade, como o Festival
“Pela Vida das Mulheres”. Foram realizados
debates, rodas de conversa, apresentações
culturais e uma marcha até o STF.
O ANDES-SN, partindo das deliberações

dos congressos e em articulação com a
Frente Nacional pela Legalização do Aborto,
convocou as seções sindicais a participarem
das atividades. A ADUFPel-SSind esteve
representada pela coordenadora do Conselho
de Representantes, Celeste Pereira, e pelos
diretores Renato Waldemarin e Francisco Vitória.
“A ADUFPel-SSind entende que é fundamental
atuar na defesa da descriminalização do aborto
e de qualquer outra política que signifique a
garantia da autonomia da mulher sobre seu
corpo e da construção de políticas efetivas
de planejamento familiar e acompanhamento
da saúde da mulher. Hoje, no nosso município,
vivemos uma situação surreal onde os exames
citopatológicos são analisados por amostragem,
expondo ao risco de morte mulheres que
realizaram seus exames preventivos conforme
recomendação da OMS. Isso é inadmissível
e criminoso”, afirmou Celeste Pereira, que
acompanhou a primeira audiência no STF.

Contracapa
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Especial ADUFPel - Histórias de Luta:
Primeira greve nacional

A

ADUFPel-SSind comemora 40 anos
em 2019. Como forma de celebrar e
rememorar a história de lutas de nossa
Seção Sindical, o Voz Docente traz fatos
históricos relativos à entidade representativa
dos docentes da UFPel. Nesta edição, relembre a
primeira greve nacional da história do ANDES-SN,
realizada em 1980, bem como a primeira greve
deliberada pelos professores/as da UFPel, em
1985.
Primeiras greves
Há 38 anos, em 1980, os professores das
Instituições Federais de Ensino Superior do
Brasil realizavam sua primeira greve nacional. A
paralisação foi de 26 dias (16/11 a 11/12) e
teve adesão de 19 universidades autárquicas e

sete escolas.
Eram reivindicados reposição salarial de 48%
retroativa a março de 1980, um novo plano de
carreira, verbas para a educação até atingir
12% do orçamento da União, reajuste salarial
semestral e revogação imediata do Decreto de
Lei 6733/79. Como resultado, foi estabelecido
um novo plano de carreira do magistério superior
das Instituições Federais Autárquicas, o
reenquadramento dos docentes e reajuste de
35% para janeiro de 1981 e 35% cumulativos em
abril, resultando em 82,25% de aumento para os
servidores.
Em 10 de agosto de 1985, fortemente
mobilizados, os professores da UFPel, articulados
pela ADUFPel, participaram pela primeira vez de
uma greve nacional. A paralisação durou 45 dias e

teve a adesão de 16 universidades fundacionais.
Com a mobilização, a categoria conquistou
reajuste de 75.06%, liberação de 60 bilhões de
cruzeiros para as IFES e promessa de criação
de Planos de Cargos, garantindo isonomia entre
fundações e autarquias.
Anteriormente à greve de 1985, a ADUFPel
já realizara uma paralisação de uma semana
em apoio à greve nacional das universidades
autárquicas, que se encontravam diante de
um impasse com o governo federal, o qual
propunha transformá-las em fundações. A
então Associação dos Docentes participou
do movimento para demonstrar insatisfação
frente à troca de regimes, por acreditar que a
medida contribuiria para o aprofundamento dos
problemas.

Docentes participam do Dia Nacional de Lutas
em Defesa do Serviço Público de Qualidade
O dia 10 de agosto foi convocado por centrais sindicais, entre elas a
CSP-Conlutas, como o “Dia Nacional de Lutas em Defesa do Serviço
Público de Qualidade”. Com adesão do ANDES-SN, a data integrou o
calendário de mobilizações da entidade, marcando a luta contra a
terceirização irrestrita e pela revogação da Emenda Constitucional
95/2016, conhecida como “Teto dos Gastos”, que congelou os
investimentos públicos por 20 anos. As consequências da EC 95 foram
denunciadas pelos docentes em todo o país, que expuseram a situação
grave em que se encontra a educação pública brasileira com os cortes
e o contingenciamentos de orçamento agravados pela medida.
Em Pelotas, houve uma mobilização conjunta entre ADUFPel-SSind
e Sinasefe-IFSul. As entidades reuniram-se em frente ao IFSul, onde
realizaram atividades de panfletagem e distribuição de materiais
informativos, dialogando com a população sobre a situação de
abandono dos serviços públicos, especialmente a educação.

