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Presidente do ANDES-SN fala sobre liberdade de cátedra
e perspectivas da luta docente
O presidente eleito, Jair Bolsonaro, reiteradamente ataca movimentos sociais e sindicais e
estimula a perseguição a docentes. Em entrevista ao jornal Voz Docente, o professor Antônio
Gonçalves, presidente do ANDES-SN, fala sobre as perspectivas de luta nesse cenário. Página 5
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Combate ao assédio

Docentes aprovaram, em
assembleia geral, adesão
ao dia 5 de dezembro,
Dia Nacional de Luta
em Defesa da Educação
Pública.

Reitoria, ADUFPel e
ASUFPel estão articulando
estratégias de combate aos
diversos tipos de assédio
que ocorrem dentro da
Universidade.
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Educação em pauta: Liberdade em
defesa da ciência e da reﬂexão
Após a eleição do candidato Jair Bolsonaro, as ameaças
de ataques aos serviços e bens públicos começa a
tomar forma através da composição dos ministérios e
das falas do eleito e de seus principais colaboradores.
No campo da educação, o projeto do novo governo
estende-se além do projeto neoliberal na direção do
obscurantismo. A proposta de distribuição de vouchers
no ensino público é uma clara demonstração de como este
futuro (des)governo se isenta das responsabilidades
com a educação e transfere sua lógica à iniciativa
privada, transferindo concomitantemente os recursos
do fundo público ao mercado educional. A cobrança
de mensalidades nas universidades visa justificar um
ainda menor investimento nestas e é porta de entrada à
ampliação da lógica de privatização no ensino superior,
que já vinha sendo desenvolvida em outros governos.
Um grupo reduzido de brasileiros vai lucrar tudo aquilo
que todos os outros brasileiros vão perder com essas
medidas e, entre esses felizardos lucradores, estão
alguns dos membros do primeiro escalão do grupo do
presidente eleito.
Simultaneamente o novo ministro da Educação
orgulhosamente se diz indicado ao posto pelo astrólogo
Olavo de Carvalho. Alçado ao posto após pressão da
bancada evangélica, o novo ministro é forte defensor
do projeto escola para um partido só, vulgarmente
chamado de Escola sem Partido. Embora seja professor
emérito da Escola de Comando do Estado-Maior do
Exército e tenha atuado por 28 anos na Universidade
Federal de Juiz de Fora, o futuro ministro, esquecendose de sua própria história e atuação, acredita que
o ensino público é um território de doutrinação de
esquerda.
Deixando de lado a incoerência dessa crença para
alguém com o seu histórico e também em relação ao
resultado das últimas eleições, o projeto, como se
sabe, visa instituir um clima policialesco nas escolas
e universidades, tendo como principal finalidade
a manutenção do status quo na estrutura social
brasileira. Oportunistas de plantão não faltarão para
verem nisso uma oportunidade de autopromoção, o
que já tem ocorrido inclusive em Pelotas. Há sempre
um cachorro pronto a revirar toda e qualquer carniça.
O obscurantismo da proposta justifica a exaltação da
nomeação do referido ministro pela bancada evangélica,
e pelos terraplanistas, geocentristas e criacionistas
de plantão. Algumas coisas só podem prosperar onde
a ciência, a reflexão, a criticidade e a democracia não
têm vez.
Em virtude dessa conjuntura, o ANDES-SN e outras
entidades ligadas à educação estão se movimentando
na tentativa de manter o calendário intelectual
do brasileiro no século XXI. Após a divulgação de
recomendações do setor jurídico, o ANDES-SN divulgou
em conjunto com outras 60 entidades o “Manual
Contra a Censura nas Escolas”. Ambos os documentos
podem ser acessados no site da ADUFPel-SSind.
Simultaneamente a ADUFPel, a ASUFPel estão aliados à
reitoria da UFPel no planejamento de ações de combate
a todas as formas de assédio, inclusive aquelas
advindas dessas tentativas de autopromoção. Também
o dia 5 de dezembro se constitui nacionalmente como
um dia de luta de diversas entidades em defesa
da educação. A luta continua, e é cada vez mais
necessária.

AGENDA
5/12
8 e 9/12
13 a 15/12
24/12
2/1
28/1 a 2/2

Dia Nacional de Luta e mobilização nos estados
Seminário sobre EAD do ANDES-SN, no Rio de Janeiro (RJ)
Seminário sobre impactos da mineração no RS, em Rio Grande (RS)
Início do recesso na ADUFPel e no ANDES-SN
Início das atividades de 2019 na ADUFPel e no ANDES-SN
38º Congresso do ANDES-SN, em Belém (PA)
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Docentes da UFPel aprovam assembleia permanente e
aderem ao Dia de Luta em 5 de dezembro

R

eunidos em Assembleia Geral na tarde
do dia 20 de novembro, na sede da
ADUFPel-SSind,
docentes
aprovaram,
por unanimidade, assembleia permanente,
seguindo orientação do ANDES-SN para o
fortalecimento de ações de enfrentamento aos
ataques do governo eleito à educação pública
e aos servidores federais. Ainda, foi deliberada
adesão ao Dia Nacional de Luta em Defesa da
Educação Pública, em 5 de dezembro, e o apoio
à construção da Frente Nacional Antifascista
pelas Liberdades Democráticas.
Diante do agravamento da conjuntura, em
especial após o resultado eleitoral do segundo
turno que elegeram um governo que apresenta
como foco ataques à educação pública
superior e ao funcionalismo público, avaliou-se
a necessidade de intensificar a mobilização.
A diretoria nacional do ANDES-SN deu início a
um conjunto de articulações com entidades da
educação e outras categorias, resultando em um
calendário de mobilizações.
Dessa forma, foi definido, por entidades ligadas
à educação pública: ANDES, Fasubra, Sinasefe,
Proifes, UNE e Andifes, o dia 5 de dezembro como
um Dia Nacional de Luta em Defesa da Educação
Pública. Na data, ocorreram atos e mobilizações
nos estados, com realização, em Brasília (DF),
de uma Audiência pública para comprometer os
parlamentares com a educação pública.
Dia de Luta
Em Pelotas, foi exibido o documentário “Escola
Sem Censura” em algumas unidades da UFPel
(Centro de Artes, Faculdade de Educação e

campus Anglo). A atividade foi promovida pelos
integrantes do Conselho de Representantes
e diretoria da ADUFPel-SSind. Além da
apresentação, houve debate com os diretores
do filme, Rodrigo Duque Estrada (professor
substituto de Relações Internacionais da UFPel)
e Ricardo Gonçalves Severo (professor de
Sociologia da FURG).
O filme, lançado no dia 5 de novembro, aborda
o universo ultraconservador do Projeto de Lei
referente ao Escola Sem Partido (PL 7180/2014),

as perseguições a professores e professoras e
a forma com que a rede de atores políticos e as
organizações ligados à extrema direita brasileira
implicam na promoção do projeto.
Também como parte da programação do Dia
de Luta. houve audiência pública na Câmara
de Vereadores com o propósito de debater a
educação pública. Os eixos da discussão foram:
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Reforma
do Ensino Médio, Democracia e Liberdade de
Cátedra.

Cultura
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Jovem escritora aborda bullying e magia em seus livros

A

jovem Sofia Molter, de 13 anos, lançou
seu segundo livro neste ano. Em “A Terra
dos Magos – e o mistério de uma guerra”
aborda um mundo mágico onde uma garota
cumpre a missão de desfazer a guerra entre
seres mitológicos. Já na primeira publicação, “A
Garota dos Livros”, Sofia trouxe para a trama um
tema delicado na vida de crianças e jovens: o
bullying.
A escritora iniciou ainda criança no mundo da
literatura. Com apenas nove anos, em uma noite
insônia, começou a escrever o primeiro livro. A
maior inspiração de Sofia, conforme conta, vem
das leituras que faz. A importância da literatura,
para ela, é abrangente. “A leitura não só ajuda na
escrita, mas também na interpretação de muitas
coisas e também para aprender vocabulários
novos. Acho que ler te ajuda muito nessas
questões, não só de interpretar um livro, saber
escrever e ter uma escrita bonita. Acho que
ajuda muito na tua vida”.
O tema do bullying
O bullying é uma prática de violência, física ou
psicológica, que pode ter efeitos devastadores
na vida de uma criança ou de um jovem. O debate

sobre o bullying ganhou força nos últimos anos,
especialmente após o massacre de Columbine,
nos Estados Unidos, quando o termo foi proposto
para explicar a prática de agressões físicas
e psicológicas realizadas de forma repetidas
sobre uma pessoa ou um grupo de pessoas.
Apesar de adorar escrever sobre ficção e magia,
Sofia diz que escolheu do tema do bullying para
o primeiro livro devido à importância da reflexão
sobre essa prática. “Eu gostei muito de tratar
sobre o tema do bullying para criar um clima
de reflexão. Para que as pessoas saibam que
é errado, que tem muita gente sofrendo com
isso e que não se deve fazer. Isso atrapalha
muito a vida das pessoas. Depois que elas
sofrem o bullying elas têm que passar por muito
tratamento psicológico porque é difícil continuar
a vida. E geralmente eles criticam coisas que
tu não podes mudar, como usar óculos, como
ser mais gordinha, como ser muito magrinha”,
explica.
A escritora seguirá trabalhando para uma próxima
publicação que, segundo ela, deverá ser mais
incorpada. Os dois primeiros livros, publicados
pela Albatroz, podem ser adquiridos no site da
editora (editoraalbatroz.com.br)

O dia 22 de julho de 2011 marcou a história da Noruega e do
mundo. Na data, o fanático cristão de extrema-direita, Anders
Behring Breivik, invadiu um acampamento de jovens do Partido
dos Trabalhadores, matando 77 pessoas e ferindo outras 51. O
atentado é retratado no filme “22 de julho”, lançado recentemente
pela Netflix. O longa, dirigido por Paul Greengrass, que também
já dirigiu filmes como “Voo United 93” (2006) e “Capitão Phillips”
(2013), ambos baseados em ataques terroristas reais, traz à
tona uma importante reflexão para os dias atuais: os riscos do
extremismo em uma sociedade manipulada pelo discurso de
ódio. Após remontar o fatídico dia, que ficou conhecido como o
ataque mais violento da história do país, a produção ainda narra
as consequências às famílias envolvidas no atentado e de que
forma buscam reconstruir suas vidas, ao mesmo tempo em que
Breivik é julgado.

Foto: Divulgação

Dica de Filme: "22 de julho”
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Projeto de governo de Jair Bolsonaro fere a liberdade de
cátedra e a autonomia universitária
Para falar sobre formas de enfrentamento às ameaças, entrevistamos o presidente do ANDES-SN, Antonio Gonçalves

Presidente do ANDES avalia conjuntura
e defende liberdade de cátedra
Para falar sobre o futuro da educação
pública diante dos ataques e de que forma
enfrentá-los, entrevistamos, logo após o
resultado das eleições, o presidente do
ANDES-SN, Antonio Gonçalves. Confira:

Foto: Guilherme Santos/Sul 21

O

estímulo ao ódio e à violência
tem marcado o plano de governo
de Jair Bolsonaro (PSL). Assim
como as minorias, movimentos sociais e
sindicais, os docentes também estão na
mira do presidente eleito. Sob o pretexto
de combater uma “doutrinação marxista
e ideologia de gênero” em sala de aula,
Bolsonaro – que já apoia o Projeto Escola
Sem Partido desde 2014 – defendeu,
recentemente, que estudantes gravem
professores durante as aulas para que seja
evitado qualquer tipo de “doutrinação”.
A tentativa de censura e o estímulo à
perseguição e criminalização dos docentes
representa um retrocesso para a educação
pública brasileira, ferindo a liberdade de
cátedra e a autonomia universitária,
que são asseguradas pelo artigo 206
da Constituição Federal de 1988, o qual
afirma: “o ensino será ministrado com base
nos seguintes princípios: II - liberdade de
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o
pensamento, a arte e o saber; III - pluralismo
de ideias e de concepções pedagógicas,
(...)”.
Diante das ameaças, a Assessoria Jurídica
Nacional (AJN) do ANDES-SN elaborou, no
início de novembro, orientações preliminares
aos docentes para auxiliá-los. O material foi
enviado às seções sindicais e secretarias
regionais para divulgação. Logo após, no
final do mês, foi lançada a cartilha “Liberdade
de Cátedra, de Ensino e de Pensamento Orientações aos Docentes”, construída
em conjunto pelo Coletivo Nacional de
Advogados de Servidores Públicos (CNASP)
e a AJN. A cartilha, que está disponível em
nosso site, contém orientações em casos
de agressão física e/ou verbal, além de
abordar o ensino segundo a Constituição e
as leis; a responsabilidade das instituições
de ensino; o papel do Ministério Público, das
entidades sindicais e associativas, entre
outras informações que podem ajudar o
professor e a professora a garantirem
sua liberdade em sala de aula.Segundo
a Assessoria Jurídica, a autonomia
universitária é considerada “uma importante
conquista do movimento democrático, não
apenas durante a constituinte, mas fruto
de permanente esforço de associações
e sindicatos em garantir o exercício pleno
desse direito, que nasce do reconhecimento
da histórica resistência da comunidade
acadêmica frente à vocação autoritária do
Estado brasileiro.”

Voz Docente (VD): Sabemos que Bolsonaro expressa total contrariedade aos sindicatos da classe
trabalhadora. Já aﬁrmou, ainda, que opositores terão como opção o exílio ou a prisão. Diante de
sua eleição, qual será o rumo do movimento sindical? O que esperar desse governo?
Antonio Gonçalves (AG): Pelas diretrizes apresentadas pelo governo eleito, a perspectiva para a
classe trabalhadora e para nossa categoria em particular é de tentativa de retirada de direitos duramente
conquistados até aqui. O ANDES-SN e o movimento sindical de um modo geral deve buscar mais amplas
unidades de ação, juntamente com os movimentos sociais e estudantis. Temos feito diversas iniciativas
neste sentido.

VD: A desestruturação da carreira de professores, bem como o sucateamento da educação pública,
já vêm ocorrendo desde os governos do PT. No entanto, agora teremos um presidente que se
posiciona de maneira enfática a favor da cobrança de mensalidades no ensino superior, além de
defender o ensino à distância e frequentemente associar o ensino universitário a expressões como
“doutrinação marxista”, “ideologia de gênero”, entre outros jargões da ultradireita. Como enfrentar
esse discurso e as ameaças à educação?
AG: Com a ampliação do nosso trabalho de base e a mobilização da sociedade. [Neste governo eleito] o
projeto privatista da educação deve ser acelerado e os ataques à categoria docente intensificados. A
diretoria do ANDES-SN tem tomado diversas iniciativas nessa conjuntura: - Divulgamos algumas orientações
preliminares de como proceder em caso de ameaça ao direito constitucional à liberdade de cátedra; Publicamos inúmeras notas de repúdio às perseguições e de solidariedade aos/às perseguidos/as; Convocamos uma coletiva de imprensa para denunciar as ações de diferentes áreas da justiça, inclusive
às ações coordenadas do TRE às vésperas do segundo turno das eleições; - Demos entrada e foi aceito
como Amicus Curiae na ADPF 548 que tratou da liberdade de expressão dentro das Universidades. Na
audiência o ANDES-SN realizou sustentação oral; - Realizamos reunião com entidades nacionais para
construir alternativa para a organização dos/as trabalhadores/as neste momento. A proposta é a
construção de uma Frente/Fórum Nacional em Defesa da democracia;- As seções sindicais e secretarias
regionais foram orientadas a construir frentes locais antifascistas e/ou a favor da democracia; - Junto com
outras entidades estamos rearticulando a Frente Nacional Escola Sem Mordaça para atuação imediata.
VD: A partir de 1º de janeiro, os sindicatos enfrentarão um governo que abertamente ameaça aos
direitos da população. Quais são as perspectivas de unidade, diante desse novo cenário?
AG: A unidade da classe trabalhadora é indispensável nesse momento. Várias ações estão em curso
para concretizar esse objetivo, dentre elas o redimensionamento do Seminário Interno de Reorganização
da Classe, deliberação do CONAD, para debater a conjuntura e os desafios diante do novo governo. As
divergências devem ser superadas para enfrentarmos os ataques que se anunciam e que podem pôr em
risco a nossa existência.
VD: Como avalias a indicação de Ricardo Vélez Rodriguez, defensor do Escola Sem Partido, para
o MEC?
A partir das declarações e de alguns escritos do professor indicado para o cargo de ministro da Educação,
percebe-se uma concepção de educação que vai de encontro ao que o ANDES-SN defende que é uma
educação pública, gratuita com financiamento estatal, laica, de qualidade e socialmente referenciada.
Continuaremos na defesa desta política educacional e resistiremos a quaisquer ataques governamentais
nos diferentes níveis da federação.

Geral
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Prefeitura de Pelotas tenta aprovar Projeto de Lei que retira
benefícios dos servidores
indicativo de greve, além da paralisação.

C

om a justificativa de reparar ilegalidades
apontadas pelo Tribunal de Contas do
Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) em
relação à remuneração do Magistério municipal, a
Prefeitura de Pelotas vem tentando aprovar mais
um projeto de ajuste fiscal. Assim como outras
propostas implementadas a nível nacional, que
retiram direitos dos trabalhadores e prejudicam os
serviços públicos - como a Emenda Constitucional
95 - o Projeto de Lei (PL) do Executivo municipal é
resultado do processo de desmonte da educação
pública brasileira. Medidas como essa têm se
acentuado nos últimos anos e contribuem para
a precarização do ensino em todas as esferas
(municipal, estadual e federal).
A minuta de PL apresentada em novembro pela
Prefeitura, cujo objetivo é “a adequação da
remuneração”, busca constituir um novo Plano de
Carreira para o Magistério, alterar o vencimento
básico e modificar a forma de pagamento das
vantagens conferidas aos demais servidores
de nível superior. A prefeita Paula Mascarenhas
(PSDB) utiliza-se do argumento de que os
benefícios adquiridos pelos servidores gerariam
um efeito “cascata” sobre os vencimentos.
Segundo a presidenta do Sindicato dos
Municipários de Pelotas (Simp), Tatiane Rodrigues,
conforme os apontamentos feitos pelo Tribunal
de Contas, o efeito cascata é resultado da soma
de gratificações sobre gratificações, que vem

ocorrendo desde o governo de Adolfo Fetter
Júnior. A prática é utilizada para justificar o baixo
salário dos servidores, consequente do não
pagamento do piso salarial por parte da Prefeitura.
“O efeito cascata não ocorre se tu pagas o piso,
por exemplo. Nesse sentido, se ela [prefeita]
cumpisse o piso e pagasse as vantagens e
conquistas sobre o plano de carreira vigente, não
se teria grandes problemas”, destaca Tatiane.
Servidores fortalecem mobilização contra PL
Ao todo, quatro mil servidores serão afetados
pela medida, que buscam pressionar os
vereadores para que votem contra o projeto,
caso a Prefeitura não recue. No dia 27 de
novembro, os servidores paralisaram suas
atividades durante todo o dia. Pela manhã
lotaram o plenário da Câmara Municipal em
sessão ordinária. A mobilização, chamada pelo
Simp, reuniu centenas de pessoas na Casa,
mesmo após o corte de ponto anunciado pelo
Executivo. Após os protestos na Câmara, houve
caminhada em direção à Prefeitura. Para o dia 28,
estava previsto um ato em frente à Prefeitura,
que acabou cancelado devido ao mau tempo.
As atividades foram definidas pela categoria
em Assembleia Geral realizada no dia 22 de
novembro, que reuniu cerca de 800 servidores no
auditório do Colégio Pelotense. Os trabalhadores
deliberaram por assembleia permanente e

Proposta retira diversos benefícios
O Simp, em uma análise preliminar, constatou que
o Projeto “é demasiadamente amplo e confuso,
haja vista que além de tratar sobre o novo Plano
de Carreira do Magistério, no mesmo texto trata
também de alterações para todos os servidores
em geral de nível superior (Técnico Científicos),
inclusive do SANEP”.
Atualmente, o Magistério é o único segmento da
categoria que possui Plano de Carreira próprio
(Lei Municipal nº 3.198/89). Com o novo Plano,
diversos benefícios serão retirados, como o
pagamento da hora atividade de 20%. Além
disso, haverá redução da gratificação de difícil
acesso para 50% calculado sobre o vencimento
básico, e não mais 100% sobre o piso nacional;
o cargo de Auxiliar de Educação Infantil passará
a integrar o quadro de pessoal estatutário,
no Grupo de Serviços Gerais e Apoio; a horaatividade será retirada e será reduzido o incentivo
à qualificação (pagamento dado a quem tem
formação superior à exigida pelo cargo) de 59%
para 35% (graduação) e de 70% para 42% (pósgraduação); a autonomia da comunidade para
a escolha das equipes diretivas será retirada,
passando a ser feita pela Prefeitura; entre outros.
A diretoria do Sindicato ainda criticou a forma
como o processo se deu, sem passar por
nenhum fórum de debate dos servidores. Para
a presidenta, o projeto atinge não apenas
economicamente os servidores, bem como retira
o papel social do auxiliar de educação. “Além
das perdas econômicas, tem a perda estrutural
e política das conquistas”, afirmou.
Sindicato articula próximas ações
De acordo com Rodrigues, o Sindicato
permanecerá acompanhando de perto o
andamento do projeto na Câmara de Vereadores
e irá convocar uma nova assembleia para avaliar
o andamento da mobilização. Ainda ressaltou
que, até o momento, apenas os vereadores da
oposição têm se posicionado em contrariedade
ao PL. Em relação aos parlamentares da situação,
o Sindicato permanecerá os pressionando
“até que eles revejam os seus conceitos e se
posicionem ao lado da educação”.
“Pela pressão dos trabalhadores da educação e
pelo número significativo de pessoas que nós
colocamos na Câmara, a intenção é manter a
mobilização forte e fazer o convencimento da
importância da garantia das poucas conquistas
que os trabalhadores possuem”, confidenciou.

Tramitação do Escola Sem Partido avança
A tramitação do Projeto de Lei (PL) 7180/14,
do Escola Sem Partido, avançou na Câmara
dos Deputados. Na comissão especial que
analisa a matéria, houve parecer favorável
ao PL, por parte do relator, deputado Flavinho
(PSC). O parecer foi lido no dia 22 de novembro,
fazendo com que o Projeto esteja próximo de
ser aprovado na comissão.
A oposição, articulada com diversos

movimentos sociais e sindicais, pediu vistas ao
PL, o que irá adiar a tramitação em pelo menos
duas sessões.
Enquanto isso, projeto semelhante, aprovado
pelo Estado do Alagoas, está na pauta de
apreciação do Supremo Tribunal Federal (STF),
que deverá julgar sua constitucionalidade. Caso
seja declaro inconstitucional, haverá precedente
para barrar o PL no Congresso Nacional. A

votação seria no dia 28 de novembro, no
entanto foi adiada em face da votação do
indulto de natal.
Entidades ligadas à educação, como o ANDESSN, seguirão lutando pela derrubada do projeto,
que fere pricípios como a liberdade de cátedra
e cria um clima de tensão e censura nas salas
de aula, o que já vem ocorrendo mesmo sem a
institucionalização do Projeto.

Movimentos
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ADUFPel, ASUFPel e reitoria da UFPel articulam estratégias
contra o assédio

A

ADUFPel-SSind e a ASUFPel-Sindicato,
junto com a Administração Superior da
UFPel, estão formulando estratégias
de combate às diversas práticas de assédio
na Universidade. Em reuniões realizadas
conjuntamente, foram definidas duas comissões
de trabalho: de redação e de eventos. O objetivo
é formular um documento que sistematize os
passos a serem tomados em casos de assédio,
além de criar campanhas de conscientização.
O vice-presidente da ADUFPel-SSind, Renato
Waldemarin, que vem participando das reuniões,
ressalta a importância de que as comissões
foquem nos diversos tipos de opressão
existentes, incluindo o assédio à liberdade

de cátedra docente. Além disso, enfatiza a
necessidade de se respeitar os direitos de
ampla defesa, contraditório, e a presunção de
inocência. “A confiança no trabalho depende
que ele, por um lado, garanta essa amplitude
de combate a todas as formas de opressão e
que haja efetividade neste combate e, por outro,
garanta também que o acusado tenha condições
plenas de se defender, para que não fique
uma instância punitivista, onde todo o tipo de
desavença acaba virando uma denúncia vazia,
infundada, com o único objetivo de prejudicar
um docente, um colega de trabalho. Nós da
ADUFPel temos muita preocupação em conduzir
o processo dessa forma”, avalia.

Segundo o diretor, a Seção Sindical também
tem lembrado à reitoria que irá colaborar até
um certo ponto deste processo. “A partir de um
determinado momento a gente precisa fiscalizar
o trabalho que compete a eles fazerem”, afirma.
Ações visam orientar vítimas
A falta de informação e de orientação às vítimas
de abusos cometidos dentro da UFPel é um dos
principais motivos para as ações. Além disso,
durante as reuniões entre ADUFPel, ASUFPel e
reitoria, houve acordo na necessidade de um
melhor acolhimento às vítimas, pois em muitos
dos casos o assediador segue no mesmo
ambiente de quem sofre a agressão.

Movimentos sociais estão sob a mira do presidente eleito
A situação dos movimentos sociais nunca foi
fácil no Brasil. Mas, nos últimos anos, houve
uma intensificação dos ataques a ativistas.
Além do governo federal sancionar, em 2016, a
legislação antiterrorismo, que abriu brechas para
tipificá-los como terroristas, hoje o presidente
eleito direciona parte de seus ataques a
estas organizações. Para Bolsonaro, a Lei
Antiterrorismo deve ser modificada, suprimindo
do texto o dispositivo que retira da tipificação as
ações de movimentos sociais reivindicatórios.
Entre os movimentos mais atacados por
Bolsonaro estão aqueles que lutam pelo direito à
moradia e à terra, que historicamente enfrentam
os interesses de uma elite que concentra riqueza
e poder. DIversos episódios, como o Massacre
de Carajás e os sistemáticos desalojamentos
violentos, ilustram a reação das classes mais
altas em relação a um projeto de distribuição
igualitária de terras e de moradia. Bolsonaro,
seguindo neste viés, traz em seu projeto a

manutenção das desigualdades, o que implica na
proteção dos interesses dessa elite.
Repressão e resistência
A violência contra movimentos sociais tem
sido propagada por Bolsonaro ao longo de seu
histórico como político. “Invadiu, é chumbo”,
disse, em maio de 2018, referindo-se ao que
chamou de os “marginais” do Movimento Sem
Terra (MST) e do Movimento dos Trabalhadores
Sem Teto (MTST). Os movimentos, segundo ele,
deveriam ser reprimidos com um lança-chamas.
Em outro episódio, logo antes do segundo
turno, referiu-se aos “marginais vermelhos” que
deveriam ser “banidos do país”, trazendo ao bojo
de sua campanha uma prática antidemocrática
de intolerância com opositores.
MST e MTST, por outro lado, afirmam que não irão
se intimidar com as ameaças do futuro presidente.
Como forma de resistência, as organizações
estão articulando uma rede de apoio jurídico,

que já reúne cerca de 300 advogados dispostos
a defender a militância.
Diante do quadro que indica a existência de
6,9 milhões de famílias sem teto e 4,8 milhões
de famílias sem terra no Brasil, a liberdade de
atuação deverá ser uma bandeira de articulação
entre MST, MTST e outros movimentos de
resistência.
Docentes também são atacados
Além dos movimentos sociais, Bolsonaro
também expressa em seu discurso ataques a
professores. O presidente eleito já declarou ser
favorável ao Escola Sem Partido, além de ter
incentivado a intimidação de docentes em sala de
aula. Sindicatos e entidades ligadas à educação,
diante das ameaças à liberdade de cátedra, vêm
lançando materiais e orientações jurídicas para
assegurar esse direito. Os manuais e cartilhas
com as orientações podem ser acessados em
nosso site (www.adufpel.org.br).
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Especial ADUFPel - Histórias de Luta: Articulação da
ADUFPel com demais movimentos de Pelotas

iversas mobilizações unificadas marcaram
a trajetória da ADUFPel-SSind. Ao longo
da história da Seção Sindical, ocorreram
inúmeros momentos de mobilização em conjunto
com movimentos sindicais, sociais e populares
de Pelotas, como atos unificados, passeatas,
greves gerais e ações que contribuíram para
o fortalecimento das lutas contra a retirada de
direitos e em defesa dos serviços e servidores/
as públicos/as, entre tantas outras.
Um dos marcos da união entre movimentos foi a
campanha pelas Diretas Já, entre 1984 e 1985.
Em todo Brasil, houve protestos reivindicando
as eleições diretas, que só viriam a ocorrer em
1989. Um ano antes da primeira eleição pós
ditadura, em 1988, houve em Pelotas um ato
pró-diretas, do qual a ADUFPel e outras entidades
participaram.
Em 2017, a união dos movimentos sociais e
sindicais culminou em uma Greve Geral histórica.
No dia 28 de abril, cem anos após a primeira Greve
Geral no Brasil, cerca de 40 milhões de pessoas
paralisaram suas atividades e foram às ruas do
país protestar contra as reformas Trabalhista e
Previdenciária e demais retrocessos do governo
Temer. A categoria docente da UFPel aderiu à
paralisação e integrou as atividades do dia,
participando da construção de um grande ato em
Pelotas.

38º Congresso do ANDES-SN acontece no ﬁnal de janeiro
Entre os dias 28 de janeiro e 2 de fevereiro
de 2019 será realizado o 38º Congresso do
ANDES-SN, com o tema central “Por Educação,
Ciência, Tecnologia e Serviços Públicos: em
defesa do trabalho e da carreira docente, pela
revogação da EC/95”. O evento acontecerá em
Belém (PA) e será organizado pela Associação
dos Docentes da Universidade Federal do Pará
(Adufpa-Seção Sindical do ANDES-SN) em
conjunto com o Sindicato Nacional.

Belém foi definida como sede desta 38ª edição
durante o último Congresso do Sindicato Nacional, realizado em janeiro de 2018 na cidade de
Salvador (BA). A capital paraense já sediou o
29º Congresso do ANDES-SN, em 2010, e também recebeu os Conads de 1989, 1997 e 2002.
Delegação da ADUFPel-SSind
Em Assembleia Geral realizada no dia 20 de
novembro, foram escolhidos os professores

e professoras que representarão a ADUFPelSSind no 38º Congresso do Sindicato Nacional.
Como delegados foram definidos os nomes
dos professores: Renato Waldemarin, Ariane
Rosa, Celeste Pereira, Giovanni Frizzo, Francisco
Vitória, Henrique Mendonça, José Carlos
Volcato, Angela Vitoria e Miriam Cristiane Alves,
e como observadores Luiz Henrique Schuch,
Ana Lúcia Oliveira, Luiz Carlos Rigo, Regina
Helena Gonçalves e Robinson Pinheiro.

