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ANDES-SN debate legalização do aborto
e luta contra o capacitismo
Em evento sediado pela SEDUFSM, em Santa Maria (RS), docentes de diversas seções
sindicais do país debateram a luta pela legalização do aborto e contra o capacitismo, nos
dias 28 e 29 de setembro. Página 5
Outros destaques:
Regulamento da Graduação

Contra o fascimo

Apesar de manifestações
de docentes, TAE’s e
estudantes requisitando
mais tempo de discussão,
reitoria aprova o
Regulamento do Ensino de
Graduação no COCEPE

Os atos suprapartidários
do dia 29 de setembro
levaram multidões às ruas
contra as práticas fascistas
presentes no discurso e no
projeto do presidenciável
Bolsonaro.
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Editorial
Nem indolentes nem malandros
“A indolência do índio e a malandragem do negro”. Com essas
absurdas palavras o vice do atual candidato mais votado em
primeiro turno pretendeu descrever a população brasileira. O rol
de absurdos proferidos por este postulante ao cargo máximo do
executivo, e de seu vice, é infindável. Um desfile de falas machistas,
misóginas, homofóbicas, racistas e incitadoras de violência das
quais o candidato hipocritamente pergunta “onde apareço falando
isso?” . Uma busca rápida na internet cede material farto a esse
respeito.
A decepção da população com um sistema político que se mostrou
falho em muitos aspectos agora tende ao suicídio civilizatório,
abrindo mão de princípios fundamentais de respeito e democracia
em torno de um projeto economicamente alinhado com as práticas
mais nefastas de exploração do trabalho humano e politicamente
destruidor dos poucos marcos de avanço em direção às melhorias
em segurança pública, igualdade e tolerância conquistadas com
muita luta na história brasileira. Na mesma linha, estas eleições
levaram ao congresso uma bancada extremamente reacionária e
defensora de posições alinhadas ao discurso do referido candidato,
numa pretensa renovação em que os rostos mudam, mas as práticas
continuam as mesmas. Os defensores de posturas fascistas cantam
nos metrôs seu ódio aos homossexuais, assassinam os eleitores
de outras linhas, como aconteceu com o Mestre de capoeira Moa,
em Salvador, quebram placas que homenageiam Marielle Franco,
uma defensora dos direitos humanos, dos e das negras e dos e das
homossexuais. Cada vez mais se sentem legitimados a espalhar a
violência contra o pobre, o negro, a mulher, o índio e qualquer um
que se atreva a ir contra seu absoluto modo de pensar. A barbárie
bate à nossa porta, não com os dedos, mas com um aríete.
Para o docente público as perspectivas são cruéis. Os projetos
de mordaça na educação proliferam em diversas roupagens; um
decreto do atual presidente institui a terceirização no setor público;
a insuficiência de recursos e condições para a boa prestação do
serviço se tornam cada vez maiores e difíceis de reverter com a
eleição destas bancadas nas casas legislativas, potencializada
caso a eleição do referido candidato se concretize; professores são
agredidos em universidades por falarem, no exercício da docência,
contra o fascismo.
O que fazer frente essa situação? Há uma única opção para os
defensores da liberdade, da civilização, dos direitos e da universidade
pública brasileira, inserida no contexto dos serviços públicos:
Resistir e lutar. O ANDES-SN e suas sessões sindicais, como a
ADUFPel, têm feito essa luta, nas ruas, nos espaços legislativos,
no dia a dia deste país que caminha em passo acelerado rumo ao
abismo. Mas essa luta não se faz sozinho. As marchas chamada
pelas mulheres que contaram com amplos setores da sociedade
mostram que o momento é propício para a mobilização contra esse
projeto. É hora de resistir, de lutar, de conversar com todos e todas
a fim de construir as barricadas que hão de preservar a integridade
das portas da civilização que construímos com tanto sacrifício.
O povo brasileiro, miscigenado em diversas raças e origens, não
traz de nenhuma delas a indolência ou a malandragem. É um povo
corajoso e lutador. Se muitos se desmascararam e mostraram suas
piores faces, enquanto outros se dedicam a soluções irracionais
e desesperadas, nós podemos também mostrar que temos
virtudes suficientes para não fazer escravos, para não coadunar
com o fascismo, para preservar os direitos e a tolerância. Com o
trabalho diário na senda política havemos de mostrar que podemos
defender o pouco de espaço civilizatório e humanitário que ainda
nos resta.

Informamos que, a partir da edição passada do jornal Voz
Docente, conforme decisão realizada através de consulta
à base, procedemos uma redução da tiragem do material
físico que é distribuído nas unidades da UFPel. O jornal
seguirá sendo entregue, porém em menor quantidade,
já que constatamos que a leitura é realizada por grande
parte das/os professoras/es através do PDF online.
Sindicalizadas/os aposentadas/os seguem recebendo o
material em casa.

AGENDA
19 e 20/10 Encontro do Coletivo Jurídico ANDES-SN, em Brasília (DF)
19 e 20/10 Reunião do Grupo de Trabalho de Comunicação e Arte do ANDES-SN, em
Belo Horizonte (MG)
20/10 Confraternização do Dia do Professor, no Clube Caça e Pesca
30/10 Palestra “100 anos da Reforma Universitária de Córdoba”, no auditório
do Direito, em Pelotas (RS)
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Em Assembleia Geral, docentes discutem participação no
Conselho de Planejamento da UFPel

N

o dia 1º de outubro, docentes da UFPel,
reunidos em Assembleia Geral (AG),
debateram e definiram a posição da
categoria quanto à participação da ADUFPelSSind em instâncias administrativas da
Universidade. Docentes ligados à reitoria também
participaram do debate.
A inclusão do tema na pauta da Assembleia
Geral ocorreu após convite formal enviado pela
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento
(Proplan) à Seção Sindical, para que fizesse
parte do Conselho de Planejamento (Coplan),
recentemente criado na UFPel.
Ao expor a posição da diretoria da ADUFPel-SSind
diante do assunto, o diretor Renato Waldemarin
afirmou que a Seção Sindical se posiciona em
consonância com os encaminhamentos do

ANDES-SN em Congressos e CONADs, contrários
à participação das Seções Sindicais em
instâncias administrativas das universidades.

A ADUFPel-Seção Sindical reafirma a
defesa de seu princípio de autonomia
frente à gestão universitária.
A presidenta da ADUFPel-SSind, Fabiane Tejada,
destacou a importância de preservar a autonomia
do sindicato e reafirmou a posição da diretoria.
“Quanto mais a gente puder estar livre para cuidar
das pautas sindicais dos trabalhadores, da nossa
base, melhor a gente vai conseguir dar conta das
nossas lutas, cumprindo nosso papel”, afirmou.
Para a professora, está no Estatuto da ADUFPelSSind a necessidade de incentivar a base para

Cocepe aprova Regulamento do Ensino de
Graduação, mesmo com discussão insuficiente
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
(Cocepe) da UFPel aprovou, no dia 17 de
setembro, o Regulamento do Ensino de
Graduação. A aprovação do documento, que foi
proposto pela Reitoria, aconteceu mesmo após
a comunidade acadêmica da UFPel solicitar
prorrogação do debate, tendo em vista que
ainda existiam dúvidas sobre o detalhamento
de artigos e sobre o impacto da proposição
no trabalho e no cotidiano dos segmentos da
Universidade.
Entre as mudanças que já estão em vigor na
UFPel, está a alteração na duração do semestre
acadêmico, que passa a ter 18 semanas, e não
mais 17.
Discussão foi atropelada
Às vésperas da votação no Cocepe da UFPel,

o Regulamento do Ensino de Graduação foi
apresentado pela Reitoria no campus Capão do
Leão. Na reunião, docentes colocaram dúvidas
e sugestões em relação ao regramento. No
entanto, como o documento não estava aberto
para modificações, a versão já consolidada
pela Reitoria foi colocada em pauta no Cocepe
no dia seguinte. A reitoria chegou a fazer outra
apresentação do Regulamento, uma semana
antes, mas também não aceitou modificações
ou alterações na minuta.
A ADUFPel, em carta aberta divulgada
à comunidade acadêmica, criticou “o
procedimento atropelado de apresentar um
documento sem disposição de incorporar
ao mesmo as sugestões da comunidade”
e reafirmando a importância de uma “real
disposição para ouvir, acolher e debater”.

participar desses conselhos, defendendo os
interesses da universidade pública, gratuita e
de qualidade. “A gente tem que encorajar os
professores a terem assento nesses lugares,
mas não em nome do sindicato, que precisa ter
a sua autonomia para defender questões que
de repente podem vir a ser contrárias ao que o
Conselho está propondo”, concluiu.
A proposta foi amplamente discutida pelos
docentes, que por 12 votos favoráveis e duas
abstenções deliberaram o encaminhamento feito
pelo diretor Francisco Vitória: “A ADUFPel-Seção
Sindical reafirma a defesa de seu princípio de
autonomia frente à gestão universitária. Neste
sentido, não aprova participação enquanto
Seção Sindical no Conselho de Planejamento da
UFPel”.

Reunião do Setor das IFES
encaminha lutas
Ocorrida nos dias 22 e 23 de setembro, em
Brasília (DF), a reunião do Setor das Instituições
Federais de Ensino Superior (Ifes) debateu
temas como o corte de insalubridade de
servidores públicos e intensificação do trabalho
docente, entre outras pautas. Pela ADUFPelSSind, participou a diretora Ariane Ferreira.
Entre os encaminhamentos da reunião, definiu-se
estabelecer frentes de ações de luta contra as
instruções normativas que cortam os adicionais
ocupacionais e o adicional noturno para o regime
dedicação exclusiva, e contra o não pagamento
do adicional de fronteira. Também encaminhouse a luta pela campanha salarial com reajustes
pela correção da inflação. Além disso, foi
definida a participação do ANDES-SN nos atos
do dia 29 de setembro e a construção de um dia
nacional de combate ao assédio moral e sexual,
a realizar-se em 17 de outubro.

Cultura
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O teatro ocupa as ruas de Pelotas em outubro

A

s ruas da cidade irão virar palco com a
segunda edição do Teatrua – Festival de
Teatro de Rua de Pelotas, que irá ocorrer
entre os dias 17 e 21 de outubro. O evento é
realizado pela Campos Neutrais Produções, com
Financiamento do Procultura de Pelotas.
O 2º Teatrua, além de apresentações teatrais,
propõe-se a ser um espaço de formação, diálogo
e troca entre artistas. O Festival contará com
espetáculos de teatro de rua, performances,
cortejo cênico, oficinas e roda de conversa.
Segundo a diretora artística e curadora do
Festival, Roberta Alves, “o Teatrua é também, um
espaço de democratização do teatro na cidade
de Pelotas. O principal objetivo do Festival é
fortalecer o elo entre a cidade e o teatro, criando
um circuito permanente de apresentação e
consumo de produtos teatrais na cidade, pelos
mais diversos públicos”.
Ainda segundo Roberta, esta edição terá um
diferencial: as atividades de formação serão
descentralizadas. Acontecerão oficinas teatrais
em três escolas da rede pública e em diferentes
regiões da cidade. Além disso, o Festival irá

buscar a diversificação do público, apresentando
um espetáculo infantil, e ampliará a acessibilidade
com o “Circo de Horrores e Maravilhas”, que terá
tradução em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais).

Pedro Osório, no dia 20 de outubro, e no Largo
Mercado Público, no dia 21. A abertura ficará
por conta do ator porto-alegrense, Chico de los
Santos, que irá dirigir o “Cortejo Bufo”.

Apresentações teatrais
A programação é composta por espetáculos
com artistas e grupos das cidades de Porto
Alegre, Rio Grande, Gramado e Pelotas. Entre as
apresentações confirmadas pela organização do
Festival está o Infantil “O Homem Mais Sério do
Mundo”, do Grupo Trilho de Teatro de Porto Alegre,
e o Espetáculo de Rua “Circo de Horrores e
Maravilhas”, do Grupo Oigalê, também da capital.
Também serão apresentados “Palhaços”, do
Camarim Arte&Cultura de Rio Grande, e, por
Pelotas, “Qual o Peso da Luz?”, com direção
de Marcela Bueno, “Fragmentos de Tereza da
Silva”, da Cia Teatral Filhos de Tereza, “Missivas
de Henfil ou Saudade”, com direção de Rodolfo
Furtado (Zé Pelotas), e a Performance “Corrida
Pentecostal”, com direção de Francesco D’Avila,
de Gramado.
As apresentações acontecerão na Praça Coronel

Oficinas
As oficinas acontecerão nos dias 17, 18, 19 e 20
e darão oportunidade de iniciação e qualificação
na área teatral. Por quatro dias, acontecerá a
“Oficina de Bufão, com mediação do ator Chico de
los Santos, que tem como objetivo contemplar os
diversos elementos da linguagem do Bufão, a fim
de qualificar artistas e comunidade interessada.
Oficinas realizadas por artistas também estão
previstas para acontecer em escolas de Pelotas:
Escola Especial Professor Alfredo Dub, Escola
Estadual de Ensino Médio Adolfo Fetter e Escola
Municipal Núcleo Habitacional Dunas.
As vagas são limitadas e as inscrições devem
ser feitas online. Para mais informações,
acesse a página do Teatrua (facebook.com/
TeatruaPelotas) ou entre em contato com os
organizadores pelo e-mail teatruafestival@gmail.
com.

O filme “Que mal eu fiz a Deus” é uma comédia francesa que
aborda a questão da imigração, do racismo e da xenofobia de
uma forma descontraída. Na trama, Claude e Marie são um casal
católico e conservador de classe média que possui quatro
filhas. Três delas, para seu desgosto, casam-se com homens
de diferentes religiões e origens étnicas - um judeu, um árabe e
um chinês. Quando a quarta filha conta para a família que está
em um relacionamento, eles jogam toda as expectativas de
um casamento cristão, mas algumas surpresas ainda os farão
refletir sobre suas atitudes.
O filme, dirigido por Philippe de Chauveron, foi sucesso de
bilheteria na França, levando 12 milhões de pessoas aos
cinemas no ano de lançamento, em 2015. Além do racismo e da
xenofobia, também aborda a questão do patriarcado, centrando
toda a trama nas expectativas do matrimônio.

Foto: Divulgação

Dica de Filme: "Que mal eu fiz a Deus?”
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Luta contra o capacitismo e pela legalização do aborto
são temas de evento do ANDES-SN

S

anta Maria (RS) sediou dois eventos do
ANDES-SN, nos dias 28 e 29 de setembro:
o painel sobre a questão da legalização
do aborto e o seminário contra o capacitismo.
As atividades aconteceram na SEDUFSM, com
participação de diversas seções sindicais.
Além das mesas de discussão, houve reunião dos
Grupos de Trabalho (GTs) do Sindicato Nacional: GT
em Política Educacional (GTPE); GT de Seguridade
Social e Assuntos de Aposentadoria (GTSSA)
e GT de Políticas de Classe para as questões
Étnico-raciais, de Gênero e Diversidade Sexual
(GTPCEGDS). Participaram, pela ADUFPel-SSind,
Ana Lúcia Oliveira, Francisco Vitória, José Carlos
Volcato, Renato Waldemarin e Celeste Pereira.

disso, apontou como preocupante a prática
de cripwashing, que acontece quando há
apropriação dos discursos pró-direito das
pessoas com deficiência para limitar seus
direitos sociais, reprodutivos e sexuais.
A questão racial e o imbricamento com o tema
do aborto foi abordada pela estudante Ariane
Moreira. “As mulheres negras latinas não abortam
pela simples vontade de não serem mães, mas
elas abortam porque não têm condições de
manterem esse filho na sociedade em que a
gente vive”. Além disso, Moreira pontuou que a
descriminalização apenas não bastaria, sendo
necessário que os procedimentos fossem
realizados de forma gratuita e segura.

Legalização do aborto
Em alusão ao Dia Latino-Americano e Caribenho
pela Descriminalização do Aborto, aconteceu no
dia 28, o painel “Direitos sexuais e reprodutivos:
legalização do aborto, defesa da vida das
mulheres e a trabalhadora docente”. A atividade
contou com a exposição de cinco palestrantes:
Anahi de Mello, militante e pesquisadora da
UFSC; Ariane Moreira, do movimento de mulheres
Olga Benário; Livia Barbosa, professora na Unb e
membro do Instituto Anis; Paula Grassi, do grupo
‘Católicas pelo direito de decidir’ e Zadi Zaro, da
Frente pela legalização do aborto - RS.
Lívia Barbosa abordou os aspectos da discussão
e da legislação sobre o aborto no Brasil,
ressaltando a dificuldade da investigação sobre
o tema, uma vez que ainda é tabu no país. A
professora trouxe dados da pesquisa do Instituto
Anis, pontuando o fato de que a realização de
aborto é grande: uma em cada cinco mulheres
já fez o procedimento. Barbosa também expôs
que há uma incidência de aborto entre todas
as classes sociais e raças. No entanto, são as
pobres e negras as que mais morrem.
Anahi de Mello trouxe ao debate do aborto a
perspectiva das mulheres com deficiência.
Segundo ela, há dificuldade na discussão,
já que é senso comum se olhar para as
pessoas deficientes como assexuadas. Além

As mulheres negras latinas não abortam
pela simples vontade de não serem
mães, mas elas abortam porque não têm
condições de manterem esse ﬁlho na
sociedade em que a gente vive.

A integrante do movimento de mulheres
católicas, Paula Grassi, ressaltou a importância
de debater o aborto a partir de uma perspectiva
religiosa, “já que a violência contra a mulher é
legitimada pelo discurso religioso”. Para Grassi, é
importante questionar por que a Igreja, que tem
ampla participação das mulheres, representa
posicionamentos tão contrários à realização
do aborto. A resposta, segundo aponta, é
que geralmente só os posicionamentos de
homens são evidenciados quando as igrejas se
posicionam publicamente. Ainda, o discurso do
sacrifício e da culpa teria um peso grande para a
posição contrária da Igreja ao aborto.
Zadi Zaro abordou a questão de como os corpos
são apropriados pelo capitalismo, levando a
uma perda de autonomia sobre decisões que
envolvem o próprio corpo. “Nosso corpo está
como território de domínio desse Estado”,
afirmou. Assim, além das mulheres serem
constantemente cobradas para terem seus
corpos a serviço do desejo masculino, também
sofrem a exploração do corpo pelo capitalismo.

Luta contra o capacitismo
No sábado (29), aconteceu o Seminário “A luta
contra o capacitismo nas Instituições de Ensino
Superior”. O painel, “Capacitismo, trabalho,
saúde e deficiência”, ocorreu na manhã de
sábado e contou com exposições de Lívia
Barbosa e Anahí Guedes de Mello.
Lívia Barbosa ressaltou a hierarquização, no
sistema capitalista, de um perfil produtivo que
permita maior acumulação e rentabilidade. “Nós
somos todos trabalhadores, mas entre nós
temos trabalhadores homens, trabalhadoras
mulheres, trabalhadores negros, trabalhadores
com deficiência. E o perfil produtivo prioriza
mais características de alguns desses sujeitos
do que de outros. Há uma hierarquia entre
as características da classe trabalhadora”,
explicou.
A professora Anahí de Mello destacou que
pensar o problema do capacitismo é uma
tarefa de todos. A questão da dependência
perpassa a sociedade, uma vez que é próprio da
condição humana perder as capacidades. Mello,
abordando a questão da corponormatividade,
explicou que essa postura “advém de um
julgamento moral que associa a capacidade
unicamente à funcionalidade de estruturas
corporais e se mobiliza para avaliar o que as
pessoas com deficiência são capazes de ser
e fazer para serem consideradas plenamente
humanas”.
Na parte da tarde, a professora da UFSM, Fabiane
Costas, foi a expositora do painel “Trabalho
e saúde dos (as) docentes com deficiência”.
Inicialmente, afirmou a relevância do debate
no interior do ANDES-SN, uma vez que ainda
é incipiente a discussão sobre capacitismo
e docência. Segundo expôs, o ingresso de
docentes com deficiência nas universidades,
apesar de amparado na Lei 8.112/90, do
RJU, não ocorre de forma eficaz. Por não haver
reserva quantitativa, a instituição pública segue
desobrigada de abrir vagas específicas para
pessoas com deficiência, o que se agrava
quando o concurso só tem uma vaga.
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Temer promulga Decreto que autoriza
terceirização no setor público

F

oi promulgado, no dia 21 de setembro,
pelo presidente Michel Temer, o Decreto
9507/18 que regulamenta a terceirização
na administração pública federal. A medida,
que expande a contratação de mão de obra
terceirizada, significa mais um passo em direção
à extinção da contração de servidores públicos
via concurso.
Dessa forma, será liberada a terceirização na
Administração Federal direta, indireta, autárquica
e fundacional, e também nas empresas públicas e
sociedades de economia mista controladas pela
União. O Decreto substitui a regulamentação de
1997 e se vale de decisão recente do Supremo
Tribunal Federal (STF) que, no dia 30 de agosto,
por 7 votos a 4, decidiu legalizar irrestritamente
a terceirização.
Pela nova regra, caberá ao Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
estabelecer quais serviços poderão ser
realizados por trabalhadores de fora do
funcionalismo público. Até o fim do ano será
divulgada uma lista pelo governo federal com as
atividades permitidas.

Docentes federais estão entre as exceções
Por enquanto, os docentes federais ficam
excluídos da terceirização prevista no decreto,
devido às exceções presentes no texto. A
exclusão está no artigo 3º do parágrafo IV
do Decreto por serem “categorias funcionais
abrangidas pelo plano de cargos do órgão
ou da entidade”. Além disso, o texto veda a
contratação de terceirizados em cargos de
chefia, supervisão e controle, considerados
estratégicos, que possam representar riscos
ou estarem relacionados ao poder de polícia e
aplicação de sanções. Também, não permite a
terceirização para as carreiras típicas de cada
órgão, mas abre exceção se o cargo for extinto.
Análise jurídica do ANDES-SN
A Assessoria Jurídica Nacional (AJN) do
Sindicato Nacional apresentou análise preliminar
do Decreto recentemente, em que afirma
considerá-lo inconstitucional, pois viola a
exigência de concursos públicos. “De pronto, é
facilmente percetível que o Decreto nº 9.507/18
padece de inconstitucionalidade latente. Isto

porque viola frontalmente o artigo 37, II, da
Constituição, que prevê a exigência do concurso
público para investidura em cargo ou emprego
público, corolário dos princípios da legalidade,
da impessoalidade, da eficiência, da moralidade,
da publicidade, da eficiência, da isonomia e da
segurança jurídica”, afirma a nota divulgada pela
AJN.
Ainda segundo a Assessoria Jurídica, o Decreto
“materializa e instrumentaliza a nefasta prática
da terceirização que, junto consigo traz, dentre
outros malefícios, o esvaziamento da garantia
constitucional da relação de emprego protegida,
inviabiliza a defesa dos interesses e direitos
da categoria profissional, viola o princípio
constitucional da progressividade social dos
direitos fundamentais, além de deixar de garantir
igualdade salarial”.
A ADUFPel-SSind posiciona-se contrária à
terceirização por entender que contribui para a
precarização do trabalho. Assim como o ANDESSN, defende os serviços públicos e gratuitos, e a
contratação de todas/os trabalhadoras/es via
concurso.

Eduardo Leite e Paula Mascarenhas não irão depor na CPI do pré-câncer
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
que investiga as supostas irregularidades nos
exames de pré-câncer em Pelotas rejeitou, em
reunião no dia 18 de setembro, os requerimentos
para que o ex-prefeito de Pelotas, Eduardo Leite
(PSDB), e a atual prefeita, Paula Mascarenhas
(PSDB), deponham.
A base do governo afirmou que os depoimentos
teriam fins eleitoreiros, uma vez que Leite é
candidato ao governo do Rio Grande do Sul. Os
requerimentos foram realizados em virtude das
supostas fraudes terem ocorrido em ambas as
gestões.
A rejeição da possibilidade de Leite e
Mascarenhas deporem ocorreu mesmo com
uma forte mobilização na Câmara de Vereadores,

com protestos pedindo investigação de todos
prováveis envolvidos, incluindo os gestores do
município. Votaram contra os depoimentos PSDB,
DEM, PTB, MDB, PSD e PRB. Posicionaram-se
favoráveis PSOL, PT, PDT e PSB.
Vereadores travam andamento da CPI
Na reunião ordinária da Comissão do dia 12
de setembro, sete vereadores que a integram
não compareceram, impedindo a votação dos
requerimentos para os depoimentos de Leite
e Mascarenhas. Entre os que se ausentaram
estava o relator da CPI, Eneias Clarindo
(PSDB). A reunião foi cancelada e convocada
extraordinariamente para o dia 18, quando os
pedidos foram derrubados por ampla maioria.

No mesmo encontro, após a decisão da CPI
de barrar os depoimentos, o Partido dos
Trabalhadores (PT) decidiu sair da Comissão. A
presidência da Comissão, que antes estava com
o vereador Marcos Ferreira (PT), passou a ser de
Anderson Garcia (PTB).
Movimento tenta ampliar investigação
Devido à CPI ser composta majoritariamente por
vereadores da base do governo, o Movimento Pela
Vida das Mulheres (MPVM), está encaminhando
denúncias a outras instâncias de investigação e
construindo um parecer paralelo ao da Comissão.
Membros do PT, PSOL, PDT e PCdoB também irão
trabalhar conjuntamente neste parecer, que será
entregue ao Ministério Público.
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Atos reúnem milhares contra o fascismo representado
na candidatura de Bolsonaro

N

o dia 29 de setembro, a população ocupou
as ruas do país contra o fascismo, o
machismo, o conservadorismo, o racismo,
a violência e a LGBTfobia. Os atos foram
organizados e convocados por mulheres e
tiveram a adesão de negras, negros, quilombolas,
indígenas e LGBTs. O movimento teve início nas
redes sociais após a criação do grupo “Mulheres
Unidas Contra Bolsonaro”, que rapidamente
ganhou quase 4 milhões de membros.
A mobilização teve como objetivo mostrar a
força e a união das minorias contra o discurso
de ódio promovido pelo candidato à Presidência
da República, Jair Bolsonaro (PSL), e dizer não à
política que ameaça o estado democrático de
direito.
Foram registradas manifestações em 114
cidades brasileiras, além de cidades do exterior
como Nova Iorque (EUA), Viena (Áustria), Milão
(Itália), Londres (Reino Unido), Paris (França),
Berlim (Alemanha), Barcelona (Espanha), Porto,
Coimbra e Lisboa, em Portugal, e Buenos Aires

(Argentina). No Brasil, São Paulo foi o município
com maior concentração de pessoas, cerca de
500 mil manifestantes.

Precisamos ocupar as ruas para
barrar o recrudescimento do
conservadorismo.
Atos em Pelotas e Santa Maria
Em Pelotas, o “Ato Unificado Contra Bolsonaro”,
construído por entidades, movimentos sociais e
coletivos, reuniu mais de três mil pessoas no largo
do Mercado Público durante a tarde. Ocorreram
apresentações culturais, artísticas e foi lido um
manifesto. O mau tempo forçou o encerramento
antecipado do protesto, que durou cerca de três
horas. O ato teve a participação de membros da
diretoria da ADUFPel-SSind.
Em Santa Maria, dez mil pessoas marcharam
por cerca de duas horas pela cidade, incluindo
movimentos LBGTQs, mulheres, negros/as e

indígenas. Docentes da ADUFPel-SSind e de
diversas seções sindicais do ANDES-SN, que
estavam reunidos na cidade para atividades
do ANDES-SN (ver mais na página 5) também
participaram do protesto.
Atos tiveram apoio do ANDES-SN
O movimento teve o apoio do ANDES-SN e da CSPConlutas, que posicionam-se ao lado daqueles
que lutam por direitos sociais, democracia e
contra as opressões. De acordo com a diretoria
do Sindicato Nacional, “as manifestações protofascistas, misóginas, LGBTfóbicas, racistas e
antidemocráticas nos colocaram a tarefa de
defender os direitos da classe trabalhadora e
lutar em defesa da vida das mulheres, negro(a)
s, quilombolas, população LGBT e indígenas. Por
isso precisamos ocupar as ruas para barrar o
recrudescimento do conservadorismo”. Diante
dessa realidade, o ANDES-SN indicou que as
Seções Sindicais e Secretarias Regionais
construíssem e participassem dos atos.

Projeto análogo ao Escola Sem Partido tem votação adiada em Pelotas
Previsto para entrar em pauta na sessão
da Câmara de Vereadores de Pelotas no dia
18 de setembro, o Projeto de Lei Ordinária
(PLO) nº 4690/2018, semelhante ao Escola
Sem Partido, teve a votação adiada devido à
mobilização de entidades representativas do
setor da educação. Uma comissão formada
por ADUFPel-SSind, Regional RS do ANDES-SN,
Sinasefe IFSul, CPERS, ASUFPel, Simp, entre
outros coletivos sociais foi até a Casa e pediu
diálogo com o vereador proponente do PLO,
Salvador Ribeiro (MDB). Durante a conversa,
em que as entidades solicitaram a retirada do
PLO, o parlamentar afirmou que não irá retirar
a proposta, mas que o Projeto não entrará
em pauta até que o teor seja analisado pelo
Conselho Municipal de Educação, Conselho
Tutelar e Promotoria da Infância.
Na reunião, as entidades ressaltaram o
histórico do PLO, sua inconstitucionalidade
e a estreita ligação dessa proposta com os
projetos do Escola Sem Partido. Lembraram,
ainda, que semelhante Projeto foi apresentado
no ano passado na Câmara de Vereadores,

sendo barrado pela mobilização popular.

da ADUFPel-SSind, Fabiane Tejada.

PL retrocede no respeito à diversidade
Diversas falas na reunião apontaram o caráter
de retrocesso do PLO e o longo preparo que
educadores e educadoras têm para abordar
temas dentro das salas de aula. Além disso,
a integração da família foi apontada como
fundamental nas instituições de ensino, o que
precisaria ser incentivado, no entanto, sem que
ocorra censura aos/às professores/as.
“A gente tem discutido ao longo da produção de
conhecimento da educação a importância da
família na escola e de uma construção conjunta
para que a escola seja um espaço realmente
que acolha a diversidade de questões que
a sociedade precisa. A gente nunca exclui a
família. Pelo contrário, achamos importante a
participação. Estudamos tanto tempo para ser
professor, para ser do campo da educação,
justamente para ter esse cuidado de saber em
qual momento podemos lidar com determinado
tipo de tema e de assunto e em cada faixa
etária do período escolar”, afirmou a presidenta

PL também pretende censurar debates na
saúde e na assistência social
Na reunião com o vereador, também foi
ressaltado o fato da proposição se estender,
além do campo da educação, para os campos
da saúde e da assistência social, áreas
que abordam a sexualidade como forma de
prevenir doenças e abusos, por exemplo. Caso
o PLO seja aprovado, até mesmo folders e
materiais informativos de prevenção que
abordem assuntos da sexualidade deverão
ser apresentados às famílias de crianças e
adolescentes antes de circularem.
“Esse projeto é mais complicado porque ele
amplia a limitação para outras áreas, como a
saúde. A saúde tem um papel de conscientizar
e de ampliar o debate de questões como
doenças sexualmente transmissíveis”, explicou
Tatiane Lopes, presidente do SIMP.
A população, as entidades sindicais e
movimentos sociais seguirão acompanhando a
tramitação do PLO.

Contracapa
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Especial ADUFPel - Histórias de Luta:
Fundação da ADUFPel e transformação em Seção Sindical

A

Primeira posse de diretoria após a transformação da ADUFPel em Seção Sindical.

criação da Associação dos Docentes da
Universidade Federal de Pelotas (ADUFPel) ocorreu
em 18 de junho de 1979, em plena Ditadura Militar.
Um grupo de professores deu início à discussão em
reuniões abertas. Após isso, foi realizada uma assembleia
na Faculdade de Direito, com o objetivo de articular a
categoria dentro da Universidade. No dia 18, foi realizada
a primeira reunião, que discutiu a fundação da ADUFPel e
na qual foi eleita uma comissão provisória encarregada
de cumprir as formalidades e coordenar a eleição da
diretoria.
Após uma década do processo de abertura da Associação
e promulgada a Constituição de 1988, que garantiu o
direito à sindicalização, em 1990 a ADUFPel transformouse em Seção Sindical do ANDES-Sindicato Nacional.
A transformação – importante passo na história da
ADUFPel – foi deliberada em congresso extraordinário do
ANDES. Depois de amadurecida a discussão, a ADUFPelSSind aprovou a transformação em assembleias gerais
que chancelaram a alteração do Estatuto original em
Regimento articulado com o Estatuto do ANDES SN.

Resultados das eleições levam mais conservadorismo à política
No último domingo (7), eleitores foram às urnas
para decidir a composição da presidência,
dos governos e assembleias legislativas de
estados e do Congresso Nacional. Confirmando
as pesquisas eleitorais, haverá disputa em
segundo turno entre Fernando Haddad (PT) e
Jair Bolsonaro (PSL), para a presidência, e entre
José Ivo Sartori (MDB) e Eduardo Leite (PSDB) ao
governo do Rio Grande do Sul (RS). No Congresso
Nacional, haverá maior representação de
partidos conservadores e ligados aos discursos
de ódio, como o Partido Social Liberal (PSL), do
presidenciável Bolsonaro.
As eleições em segundo turno serão no dia 28
de outubro. Partidos já começam a publicizar
apoios. O candidato ao governo do RS, Eduardo
Leite, por exemplo, já declarou apoiar Bolsonaro.
Ciro Gomes (PDT) e Guilherme Boulos (PSOL),
que concorriam à presidência, apoiarão a
candidatura de Haddad.

Governo do RS e Assembleia Legislativa
Concorrerão ao segundo turno José Ivo Sartori
(MDB) e Eduardo Leite (PSDB). Leite obteve, no
primeiro turno, 35,9% dos votos. Já Sartori ficou
com 31,11%. Ambos os candidatos defendem
políticas de privatização e a redução do papel do
Estado. Vale destacar que tanto Sartori, com a
política de parcelamento salarial, quanto Eduardo
Leite, que quando foi prefeito de Pelotas não
cumpriu o piso do magistério, devem significar
retrocesso para os serviços públicos.
Para a Assembleia Legislativa do RS, foram
eleitos oito deputados do PT; oito do MDB; seis
do PP; cinco do PTB; quatro do PSL e do PSDB;
três do PSB; dois do Novo, do DEM e do PR e um
para os partidos PPS, Psol, PSD, SD e Podemos.
Composição do Congresso
Para a Câmara de Deputados, foram eleitos
513 deputados, sendo que os partidos com

maior representação são o PT e o PSL, com 56
e 52 parlamentares, respectivamente. Serão
30 partidos representados na Câmara. Entre
os pertencentes ao espectro de esquerda,
destaca-se o Psol, que passa de cinco para 10
representantes, comparando as eleições de
2014 e de 2018.
Para o Senado, foram eleitos 54 parlamentares,
que se unirão aos 27 senadores eleitos em
2014. A maior bancada será a do MDB, com 7
representantes, seguida das bancadas da Rede
e do PP (com 5 parlamentares cada) e do DEM,
PSD, PSDB, PSL e PT (com 4 parlamentares cada).
Serão 20 partidos representados, com a grande
maioria pertencendo ao espectro da direita.
Abaixo, confira o gráfico que mostra a
composição das bancadas no Senado, na
Câmara de Deputados federal e na Assembleia
Legislativa do RS. Os números sobre as colunas
referem-se aos deputados federais:

