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Em entrevista ao jornal Voz Docente, a professora Sara Granemann
(UFRJ), explica que a Contrarreforma da Previdência de Bolsonaro é
mais dura que a de Temer e destaca pontos mais críticos. Página 5
Outros destaques:
Adicionais ocupacionais

Orçamento

Suspensos desde fevereiro,
os adicionais ocupacionais
ainda não foram pagos a
servidores públicos, entre
eles docentes, mesmo
com liminar obtida pela
ADUFPel-SSind.

A situação orçamentária
das Instituições de Ensino
brasileiras é crítica. Na
UFPel e no IFSul, o maior
problema encontrase no orçamento de
investimento.

Página 3

Página 6

Editorial
Rumo à greve geral contra a Reforma
da Previdência
Passados dois meses da posse, no Brasil
de Bolsonaro, como já era possível se
antecipar ao longo da campanha eleitoral e
particularmente logo após as eleições, se
confirmam uma série de ataques à classe
trabalhadora: a extinção do Ministério do
Trabalho; a Contrarreforma da Previdência; a
Medida Provisória que dificulta a cobrança
da contribuição sindical; o decreto que
facilita a posse de armas e o chamado
“pacote anticrime”, de fato uma licença
futura para que as polícias matem ainda
mais jovens negros e pobres das periferias.
No poder, Bolsonaro confirma que o
projeto que representa tem como base a
superexploração da classe trabalhadora
e agrega ao ultraliberalismo econômico
a estratégia de explorar pautas morais
para desviar a atenção dos danos que
suas propostas políticas e econômicas
acarretarão
para
trabalhadoras
e
trabalhadores.
Nos primeiros dois meses do ano já houve
importantes iniciativas nacionais de luta:
a ADUFPel-SSind e o ANDES Sindicato
Nacional estiveram presentes em São
Paulo no lançamento nacional do “Fórum
Sindical, Popular e de Juventudes por
direitos e liberdades democráticas”, na
noite de 19 de fevereiro, e participaram
da “Assembleia Nacional da Classe
Trabalhadora” na Praça da Sé no dia
seguinte. Foram dois momentos nacionais
importantes de retomada da luta contra a
reforma da Previdência. Do mesmo modo,
atos do 8M em Pelotas e em todo o Brasil
serviram para enfatizar que as maiores
prejudicadas com a contrarreforma da
Previdência, como sempre, serão as
mulheres trabalhadoras.
Na sequência, o aniversário da execução
assassina da vereadora e defensora de
direitos humanos Marielle Franco e de
seu motorista Anderson Gomes, crimes
que completam um ano no dia 14 de
março de 2019 e cuja investigação segue
inconclusa, e o dia 22 de março, dia
nacional de lutas, também servirão para
mobilizar trabalhadoras e trabalhadores
contra o crime político perpetrado no Rio
de Janeiro e na construção da greve geral
contra a reforma da Previdência.
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Suspensão do pagamento de adicionais ocupacionais
prejudica docentes

A professora Mariana Vieira, do CCQFA, mostra alguns dos materiais infectantes com os quais docentes trabalham.

R

ecentemente, docentes das universidades
federais
tiveram
seus
adicionais
ocupacionais
de
insalubridade
e
periculosidade suspensos pelo governo federal.
O fato ocorreu em decorrência da Orientação
Normativa nº 4 e da Nota Informativa nº
17689/2018, publicadas pelo Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão,
orientando sobre a revisão da concessão
condicionada à realização de novos laudos
ambientais nos locais de trabalho e entrevistas
daqueles que recebem os benefícios.
Em decorrência disso, no dia 16 de janeiro

deste ano, a ADUFPel-SSind ajuizou ação
contra a UFPel, obtendo a liminar que garante
a manutenção dos pagamentos. No entanto,
a Universidade não cumpriu a liminar, fazendo
com que a Assessoria Jurídica da ADUFPelSSind protocolasse uma petição requerendo
urgência no cumprimento da medida. Após a
petição, a Seção Sindical foi informada que os
valores referentes aos adicionais ocupacionais
já haviam sido solicitados pela Pró-Reitoria de
Gestão de Pessoas (PROGEP) e que estariam
sob a responsabilidade do Ministério. Até o
momento, a situação não foi resolvida.

Riscos à saúde preocupam servidores do
CCQFA
Enquanto isso, servidores que deixaram de
receber os adicionais continuam trabalhando em
situações insalubres ou de risco. No Centro de
Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos
(CCQFA), professores, técnico-administrativos e
alunos são expostos diariamente a elementos
nocivos, como, por exemplo, reagentes químicos
potencialmente tóxicos.
A docente Mariana Antunes Vieira explica que um
dos principais pontos problemáticos é o contato
com reagentes, que ao serem utilizados emitem
gases que são lançados inadequadamente no
ambiente, espalhando-se pelos corredores dos
prédios do Centro ou nas árvores. O sistema
de capelas de exaustão, que possui a função
de exaurir vapores e gases, é ineficiente,
oferecendo riscos à saúde.
No prédio 30, onde ficam localizados todos os
laboratórios de pesquisa, está o maior problema.
No corredor principal, ao lado da sala dos
professores, ficam os tonéis de resíduos, que
exalam um forte odor e oferecem risco iminente
de incêndio. No outro lado do corredor, armários
armazenam reagentes químicos. A falta de um
almoxarifado central para o estoque dos produtos
faz com que o ambiente torne-se perigoso. “Eu
estava grávida, há dois anos, e evitava sair
pelos corredores porque eu como química sei
que aquilo afeta”, confidencia Mariana.
O prédio também possui uma estrutura precária,
que não colabora com a melhoria no sistema de
exaustão. Por ser antigo e ter paredes pouco
resistentes, não comporta a instalação de
aparelhos mais pesados. No local, há alguns
anos, houve princípio de incêndio e por conta
disso a rede elétrica teve que ser toda refeita.

No 8 de março, mulheres vão às ruas contra a Reforma da Previdência
Mulheres no mundo inteiro foram
às ruas protestar em mais um Dia
internacional da Mulher. No Brasil, a
principal bandeira do movimento foi
a contrariedade à Contrarreforma
da Previdência, apresentada pelo
governo de Jair Bolsonaro no dia 20
de fevereiro através de Proposta de
Emenda Constitucional (PEC). A PEC
de Bolsonaro atinge de forma mais
incidente as mulheres, uma vez que
aumenta em mais anos, para elas, a
idade mínima para a aposentadoria.
A ADUFPel-SSind integrou a
organização das atividades da
data, em Pelotas (RS), pelo quinto
ano consecutivo.
A programação do dia envolveu
roda de conversa sobre os
impactos
da
Contrarreforma,
feira de economia solidária, com
artesanato quilombola e produtos
de mulheres do Movimento Sem
Terra (MST), recreação infantil,
dança circular e manifestação, no
Largo do Mercado.

Cultura
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Bolsonaro extingue Ministério da Cultura

A equipe do extindo Minis´terio da Cultura se despede da pasta. Foto: MINC

N

o segundo dia de governo, a promessa de Jair
Bolsonaro (PSL) de acabar com o Ministério
da Cultura (MinC) foi concretizada. O
Ministério foi rebaixado à condição de Secretaria
Especial de Cultura, cuja responsabilidade é de
Henrique Pires e está subordinada ao Ministério
da Cidadania, comandado pelo ex-deputado
Osmar Terra (MDB). Este Ministério, responsável
por programas como o Bolsa Família, também
absorveu as antigas pastas de Desenvolvimento
Social, dos Esportes e da Cultura, além da
Secretaria Nacional de Política sobre Drogas
(Senad).
“Só toco berimbau” foi a declaração de Osmar
Terra ao ser questionado sobre o que sabe
da área cultura. Ex-ministro de Michel Temer,
Terra é médico por formação e possui posturas
conservadoras. Durante seus mandatos como
deputado, foi autor de projeto de lei para
internação compulsória de usuário de drogas
ilícitas. Junto a Bolsonaro, também assinou
projeto para extinção do regime semiaberto. Já
como ministro de Temer, foi responsável pela
revisão do programa Bolsa Família, em que 4,4
milhões de famílias foram excluídas do programa.

O fato da Cultura estar subordinada ao seu
nome, além da própria extinção do MinC, é algo
que preocupa artistas e ativistas culturais.
Ativistas e servidores do MinC se manifestam
contra a medida
Ex-servidores do MinC criticaram a extinção do
Ministério e manifestaram-se em nota através
da Associação dos Servidores do Ministério
da Cultura (ASMINC). “As diversas políticas,
programas e ações federais correm o risco
de serem submetidos a um novo retrocesso
histórico, como o ocorrido na extinção das
instituições culturais no governo Collor. O
impacto poderá ser ainda mais grave do que
aquele dos anos 90, pois além dos impactos
sociais, existem reflexos diretos na economia da
cultura, que já representava 4% do PIB Brasileiro
em 2010”, afirmam, no documento, que ainda
pontua a ameaça às instituições culturais, como
museus e bibliotecas, e o prejuízo à conservação
de sítios arqueológicos, cidades históricas e
expressões culturais dos brasileiros.
A comunidade artística também repudiou
a decisão do governo Bolsonaro. Diversas

O filme “A Esposa”, inicialmente, traz como foco o ápice da carreira
de escritor de Joe Castleman (Jonathan Pryce). Ao receber o
comunicado de que ganhara o prêmio Nobel de Literatura, Castleman
viaja com a esposa, Joan Castleman (Glenn Close) e com o filho
para a cerimônia de premiação, em Estocolmo, Suécia. Entre a
ligação que anuncia o prêmio e o desenrolar da preparação para a
cerimônia, episódios do convívio da família escancaram situações
de submissão de Joan que, ao longo dos 100 minutos da trama,
começa a questionar as condições e motivos que a relegaram a um
papel de sacrifício em prol do sucesso da carreira do marido.
Dirigido pelo sueco Björn Lennart Runge, “A Esposa” teve uma
indicação ao prêmio de Melhor Atriz no Oscar 2019, pela atuação
de Glenn Close. Através dos diálogos e da exposição de situações
veladas de machismo no cotidiano, o filme traz uma importante
reflexão sobre o papel da mulher na sociedade, evidenciamento a
proteção masculina, os costumes machistas e o desfavorecimento
dos prêmios Nobel às mulheres, o que põe em xeque as dificuldades
delas para alçar o reconhecimento profissional.

Foto: Divulgação

Dica de ﬁlme: “A Esposa”

manifestações de cineastas, poetas, atores
e músicos pontuaram a preocupação com o
descaso às expressões culturais no Brasil. A
recente nomeação do biógrafo de Alexandre
Frota, Pedro Peixoto, para a área de audiovisual
da Secretaria, além da reavaliação dos gastos da
Petrobras, estatal que está entre as principais
patrocinadoras da área de cultura, foram pontos
criticados durante o mês de fevereiro. No caso
da Petrobras, uma das maiores financiadoras
da área do cinema, por exemplo, a revisão dos
incentivos à cultura serão realizadas a pedido do
próprio presidente, Jair Bolsonaro.
“Considero que a cultura ficou órfã em um
país tão carente de políticas públicas que
viabilizem espaços de educação para a
Arte e de oportunidades para manifestação
do pensamento e da expressão sensível o
que comprovadamente afasta as pessoas
da violência e das dores ocasionadas pela
pressão do cotidiano e das rotinas da vida
diária. Lamentável mais esta ação do governo!”,
manifesta a presidente da ADUFPel-SSind e
professora do Centro de Artes da UFPel, Fabiane
Tejada.
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Sara Granemann: Capitalização e desconstitucionalização
da previdência são as razões da PEC 6/2019
Professora da UFRJ explica por que a proposta de Bolsonaro é ainda mais dura que a deTemer e destaca pontos mais críticos

N

o dia 20 de fevereiro, o governo Jair
Bolsonaro (PSL) apresentou a proposta
de Contrarreforma da Previdência, que
pretende atacar milhões de trabalhadoras e
trabalhadores em seus direitos. A Proposta
de Emenda Constitucional (PEC) 6/2019,
além de versar sobre a previdência, também
mexe em pontos relacionados à saúde das/os
trabalhadoras/es e à assistência social.
Aumento da idade mínima para aposentadoria,
modificações no Programa de Integração Social
(PIS) e no Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PASEP) são alguns dos alvos
da PEC. Para falar sobre o assunto, a professora
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
Sara Granemann, concedeu entrevista à ADUFPelSSind*. Pesquisadora da área previdenciária,
a docente também aborda a necessidade de
resistência a esse projeto. Confira:
Voz Docente (VD): Quais são as principais
diferenças entre esta Reforma da Previdência
apresentada pelo Bolsonaro e a de Temer?
Ela é mais dura que a de Temer? Por quê?
Sara Granemann (SG): Sim, é mais dura.
Primeiro, é importante que se diga que essas
contrarreformas não seriam tão duras como são
se elas já não tivessem tido o terreno aplainado
pela Emenda Constitucional (EC) 20/1998 e pela
Emenda Constitucional 40/2003, dos governos
anteriores de Fernando Henrique Cardoso e de
Luiz Inácio Lula da Silva. Por quê? Porque se não
tivessem ocorrido essas duas contrarreformas
previdenciárias anteriores, o nível dos direitos
previdenciários, políticos, sociais e trabalhistas
estaria num plano mais alto e a redução não
poderia ser tão dramática quanto a que está
em causa. Antes da EC 20/1998, não havia
a possibilidade de “previdência privada”,
complementar e por capitalização no âmbito da
proteção previdenciária constitucional.
Segundo, sim, a PEC 6/2019 proposta pelo
governo de Bolsonaro é a pior de todas; chega
a ser pior do que a do governo golpista de

Temer que também prejudicava com seletiva
perversidade as mulheres e tinha um claro
direcionamento misógino que parecia expressar
um ódio quase militante contra nós mulheres. A
PEC de Bolsonaro aprofunda esta terrível direção
e agrega mais perversão contra nós mulheres,
talvez porque as mulheres foram a principal força
na oposição a sua eleição e tenham feito aquela
bela campanha do #EleNão.
Penso ainda ser importante não perder de vista:
a PEC 6/2019 é um ataque do grande capital e
de seu governo à classe trabalhadora em seu
conjunto. É a materialização da luta entre as
classes sociais fundamentais, de um lado os
grandes capitais e seus governos e, de outro,
a classe trabalhadora em todas as suas fases
de vida (jovens e idosos), em seus diferentes
empregos (no Estado e pelos capitais), no
campo e na cidade, homens e mulheres.
Entretanto, os homens não tiveram seus direitos,
com relação à idade mínima, elevados pela PEC
6/2019 de Bolsonaro; e a proposta não deveria
mesmo ter elevado a exigência de idade mínima
dos homens; não somos nós as mulheres quem
defendemos que os trabalhadores homens
trabalhem até morrer; nós não defendemos
menos direitos para os homens. Mas, também
não queremos que nós mulheres, que temos
até três jornadas de trabalho, tenhamos nossa
idade mínima para o alcance da aposentadoria
elevada para além do que podemos viver e que
se desconheça nosso trabalho porque, no Brasil,
a classe trabalhadora morre muito mais cedo
do que idosas e idosos da burguesia. Nascer e
morrer em nosso país está determinado pela
classe social, pelo gênero e pela cor. Ao elevar
a idade mínima para a aposentadoria das
mulheres a PEC 6/2019 demonstra a concepção
que o governo tem das trabalhadoras em nosso
país. Ao punir as mulheres de modo decidido
desnuda sua misoginia e estimula a oposição
entre homens e mulheres por não reconhecer a
enorme responsabilidade nos trabalhos invisíveis
de reprodução social da vida e da classe que
toca às mulheres: da gestação, concepção,
maternidade e do cuidado das crianças, das
tarefas da casa acrescidas daquelas que dizem
respeito ao cuidado das pessoas idosas e das
pessoas doentes da família.
Mas ela é uma PEC mais dramática por duas
razões, que são as razões determinantes
para esta contrarreforma existir: a primeira
é que esta PEC não quer “apenas” realizar
uma contrarreforma das políticas sociais de
seguridade social (previdência social, saúde
pública e assistência social) com ênfase na
destruição dos direitos à aposentadoria e à
pensão públicas; ela quer “resolver” de uma
vez por todas a existência constitucional da
previdência social como um direito da classe
trabalhadora. De que modo? A PEC 06/2019,
e esta é uma diferença profunda com relação
a todas as outras anteriores EC, quer banir da
Constituição os assuntos previdenciários e os
transformar em leis elaboradas pelo Executivo de
plantão sem que a classe trabalhadora tenha a
oportunidade de debater as mudanças propostas

para a previdência social. Desconstitucionalizar
os assuntos previdenciários, os temas da política
social de assistência, o debate da saúde pública
constitui inaceitável ataque à democracia e à
vida da classe trabalhadora. Essa é uma das
fortes razões: retirar da Constituição o direito
de definir o que é previdência social, o que é
previdência pública.
A outra é a capitalização. Esta é a razão
da existência desta contrarreforma. Se
na contrarreforma do Temer já existia, na
contrarreforma de Bolsonaro a capitalização é
o horizonte, mesmo que ela não apareça para
todos os trabalhadores imediatamente, mas
essa contrarreforma foi proposta para que a
capitalização seja a forma de pensar, de fazer, e
de destruir a previdência pública, social, no Brasil.
Ocorre que a capitalização não é previdência,
capitalização não é política social. Capitalização,
como o próprio termo o indica vem de capital.
Capitalizar é a tentativa de aumentar os capitais,
mas a previdência não é um capital. Se os capitais
nos quais esta “previdência” foi investida tiverem
êxito e se multiplicarem a “previdência privada”a
ser repartida com trabalhadores e trabalhadoras
receberá uma pequena parte do que rendeu;
somente uma pequena fração desta enorme
lucratividade será devolvida para a classe
trabalhadora e isto no melhor dos cenários, se
aqueles negócios nos quais esta “previdência”
foi investida não quebrarem.
VD: Qual a importância de fazer frente a esta
proposta?
SG: A importância é a de sempre. Nos
identificamos e somos classe trabalhadora, então
a nós não cabe outra coisa não ser lutar pelos
nossos direitos. Os direitos sociais do modo de
produção capitalista a história já mostrou - tanto
no centro do mundo, na Europa, nos Estados
Unidos e no Canadá - que se trabalhadores e
trabalhadoras não estiverem vigilantes, atentos
e em luta para manutenção dos seus direitos, os
direitos deixam de existir. Os direitos no modo de
produção capitalista não são direitos dados, ao
contrário, toda riqueza é produzida pela classe
trabalhadora. Todo dinheiro da aposentadoria
é produzido pela classe trabalhadora, por
sua contribuição, por seu esforço, por seu
trabalho, pelo seu desgaste, por suas doenças.
E se nós não nos mobilizarmos, nós seremos
mais explorados e sairemos dessa fase de
contrarreforma previdenciária mais explorados,
mais empobrecidos, mais sem direitos. E o país
estará caminhando como a Grécia foi posta nos
anos de 2012, 2013 e 2014, numa situação de
austeridade tão gigante e tão aprofundada que
foi caracterizada como austericídio, porque ela
provocou muitas mortes, muito sofrimento, muita
fome, muita precariedade e muita ausência de
condições mínimas para a vida. Então somos
nós por nós. Se a classe trabalhadora não se
levantar unida, essa proposta nos deixará mais
empobrecidos e os capitais mais enriquecidos e
fortes.
*A versão completa da entrevista está disponível em nosso site
(www.adufpel.org.br)
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Problemas orçamentários agravam precariedade das
instituições de ensino
Norte
A Universidade Federal do Pará (UFPA) sofre com
as reduções orçamentárias desde o governo
Dilma Rousseff, conforme conta a diretora-geral
da ADUFPA, Rosimê Meguins. Em 2018, os cortes
na Universidade atingiram 30% do orçamento e
neste ano alcançam 40%. Com recursos cada vez
menores, foram afetados a limpeza, a segurança
e o deslocamento de docentes entre os campi
da UFPA. Meguins afirma que docentes não
conseguem mais trabalhar sem utilizar parte do
seu próprio salário para dar conta de atividades
que antes eram custeadas pela instituição.

D

iante de um cenário de sucessivos cortes
orçamentários e da aprovação da Emenda
Constitucional (EC) 95, do teto de gastos,
a situação de precariedade das universidades e
institutos federais acentuou-se expressivamente
nos últimos anos. Os efeitos já são sentidos em
diversas instituições, que lutam para manter
as atividades. A ampliação de demissões de
funcionários terceirizados, corte de bolsas e
auxílios e paralisação de obras são algumas das
consequências do desmonte da educação e
ciência públicas no Brasil.
UFPel: perdas concentram-se no orçamento
de capital
Na UFPel, a perda orçamentária para 2019
refere-se aos recursos de capital. Em relação a
2018, o orçamento caiu pela metade, de R$7
milhões para R$3,4 milhões. Já em comparação
com 2012, estima-se que a queda chega a
90%. A consequência, conforme afirmou o
reitor da Universidade, Pedro Hallal, é a possível
inviabilização de obras que são prioritárias para
a instituição, além da deterioração dos espaços
físicos já existentes.
As perdas orçamentárias também fizeram
com que as contas de dezembro de 2018 não
pudessem ser pagas com a matriz orçamentária
do ano, sendo quitadas no orçamento de 2019.

Perda da autonomia na gestão de orçamento
Além das perdas orçamentárias, os gestores
da universidades também criticam a decisão
do governo, implementada em 2018, de gerir
50% dos recursos das instituições. Antes da
medida, o orçamento integral era liberado para a
universidade, que definia as ações prioritárias.
Agora, o MEC libera 50% para a instituição e
decide onde aplicar os outros 50%. O problema,
segundo Hallal pontua, é que não há participação
da instituição sobre quais projetos serão
considerados prioritários. “É uma política que
não concordamos, porque gostaríamos que o
orçamento fosse nosso para poder planejar,
até porque isso nos tira muito a autonomia no
gasto de capital. A gente vai mandar todas
as nossas obras e eles vão decidir quais que
vão dar. Então acaba que o Ministério intervém
sobre as decisões das universidades, por isso
que estamos sendo bem críticos em relação ao
orçamento de capital”, afirma.

Além disso, devido ao baixo orçamento,
muitas obras e melhorias vêm acontecendo via
emendas parlamentares. Na UFPel, por exemplo,
a construção do bloco 3 do Hospital Universitário
será finalizada com verbas emendas de
senadores. No IFSul, a situação é a mesma, e
para a construção de prédios a reitoria recorre
a recursos extra orçamentários Em 2017, a
instituição conseguiu cerca de R$ 1,6 milhão
através de emendas parlamentares.
IFSul: orçamento de investimento é
extremamente escasso
O IFSul começou o ano de 2019 com o
orçamento deficiente, já que a primeira liberação
de recursos foi de apenas 70%. O valor, segundo
o reitor Flávio Nunes, é insuficiente para pagar
o que está liquidado. A instituição aguarda que
seja cumprida a promessa de regularização em
março.
O Instituto também enfrenta uma limitação
significativa nos recursos de investimento.
Hoje, o orçamento da instituição é de R$ 360
milhões. Deste valor, a maior parte é destinada
ao pagamento de salários - em torno de 80% e o restante é utilizado para custeio (cerca de
R$ 55 milhões). Do total, apenas R$ 2 milhões
estão previstos para investimento, o que não
é suficiente para dar conta da demanda dos
14 campi, já que 11 estão ainda em processo
de implantação e necessitam de construção
de prédios, laboratórios, bibliotecas e quadras
poliesportivas.
Em relação ao orçamento de custeio, o reitor
afirma que também é escasso. “Na parte do
custeio, que é a manutenção do dia a dia da
instituição, os recursos também são os mesmos
que nós temos há vários anos e que, portanto,
não vêm acompanhando sequer o crescimento
da instituição, como também não vêm
acompanhando as atualizações dos contratos”.
Confira ao lado a situação de algumas
universidades nas regiões Norte, Nordeste, Sul,
Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.
Revoga o teto!
Como parte das ações do Fórum das Entidades
Nacionais de Servidores Públicos Federais, do
qual o ANDES-SN faz parte, foi lançada em 2018
uma campanha intitulada “Revoga o Teto”. Acesse
o site www.revogaoteto.com.br para saber mais.

Nordeste
Na Universidade Estadual de Feira de Santana
(UEFS), segundo o diretor das ADUFS, Gean
Santana, há um estrangulamento orçamentário
imposto pelo governo estadual, que anualmente
reduz as rubricas de custeio e investimento.
Como consequência, há atraso no pagamento
dos trabalhadores terceirizados, faltam recursos
para obras de prédios e salas de aula, há
escassez de materiais de prática e inviabilidade
para viagens de campo. De acordo com Gean,
a escolha política do governo da Bahia interfere
diretamente na precariedade das instituições
estaduais de ensino, ao diminuir anualmente o
percentual destinado à educação como um todo.
Centro-Oeste
Marcílio Lucas, 2º secretário da Regional Pantanal
do ANDES-SN e docente da Universidade Federal
da Grande Dourados (UFGD) destaca que a
Universidade tem sofrido, desde a aprovação
da EC 95, um processo de intensificação de
uma trajetória que já vinha acontecendo desde
o início do corte de verbas, em 2015. Após a
redução drástica do orçamento, a instituição
passou a depender de Emendas Parlamentares
para conseguir manter-se. As Emendas, segundo
o docente, têm um papel fundamental hoje
para o pagamento de empresas terceirizadas e
reformas do Hospital Universitário.
Sudeste
A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
(UFRRJ) também sofre com os contingenciamentos
orçamentários. Luiz Mauro Magalhães, diretor
da ADURRJ, afirma que faltam recursos para
o pagamento dos trabalhadores terceirizados
da limpeza, da segurança e da administração
da Universidade. No início deste ano, foram
demitidos os terceirizados que atuavam na parte
administrativa. A redução de recursos, conforme
avalia Magalhães, compromete o ainda mais a
infraestrutura da UFFRJ, que luta para adaptar a
sua estrutura desde a implementação do Reuni.
Sul
O corte de bolsas, a falta de materiais, a limitação
em pesquisas e extensão e o salário estagnado
dos docentes são resultado da precária situação
orçamentária da Universidade Federal do Paraná
(UFPR). Recentemente, segundo Milena Martinez,
diretora da APUFPR, atividades foram suspensas
na Universidade devido à falta de recursos, o que
a docente considera como perdas consideráveis
em ensino e pesquisa, e que foram acentuadas
com a aprovação da EC 95.
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Projeto anticrime apresentado por Moro
pode agravar violência

ntre as diversas medidas adotadas pelo
gestão de Bolsonaro em menos de seis
meses de governo, está o pacote anticrime.
Elaborado pelo ministro da Justiça e Segurança
Pública, Sérgio Moro, com o aval do presidente, o
projeto foi entregue ao Congresso no dia 19 de
fevereiro. A proposta, que apresenta alterações
legislativas, é a segunda das três metas
prioritárias estabelecidas pelo Ministério para os
100 primeiros dias de governo. A primeira foi o
decreto da posse de armas e a seguinte deverá
ser a adoção de medidas para o endurecimento
da operação Lava Jato.
O projeto propõe mudanças no Código de
Processo Penal, na Lei de Execução Penal, na Lei
de Crimes Hediondos e no Código Eleitoral, com
alterações em 14 leis. E, segundo o ministro, tem
o objetivo de fortalecer o combate à corrupção,
aos crimes violentos e ao crime organizado.
Antes de apresentá-lo ao Congresso, o ex-juiz
cedeu à pressão de um grupo de parlamentares
e ao ministro Onyx Lorenzoni (DEM) e fatiou o
pacote. Apesar de já ter declarado que caixa
dois é considerado crime grave, Moro retirou a
principal medida que o criminaliza. A decisão teve
como objetivo facilitar a aprovação do projeto, já
que na atual composição da Câmara ao menos
17 deputados são investigados por terem
recebido dinheiro para campanha de forma ilegal.
Onyx também já praticou caixa dois. Deputado
licenciado, eleito pela quinta vez ao cargo,
admitiu ter recebido R$ 100 mil não declarados
da JBS.
Propostas
Entre os pontos incluídos no texto, estão os que
propõem alteração dos artigos 23 e 25 do Código
Penal, que tratam, respectivamente, da exclusão
de ilicitude e da responsabilidade de agentes
policiais em casos de mortes de suspeitos.
O texto também prevê redução de pena para
policiais acusados de matarem suspeitos
mesmo em situações em que não haja conflito,
não configurando crime quando o agente pratica
o fato em “estado de necessidade; em legítima
defesa; em estrito cumprimento do dever legal
ou no exercício regular de direito”. Atualmente, a
legislação impõe que o agente, em qualquer das
hipóteses, responderá pelo excesso doloso ou
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culposo.
Ainda, as medidas obrigam o cumprimento de
pena de prisão imediatamente após condenação
em segunda instância; criam a possibilidade
de acordo entre Ministério Público e acusados,
como a redução da pena, sem a necessidade de
julgamento; aumentam o tempo de dois quintos
para três quintos da pena para o condenado
ter direito a progressão da pena, quando o
crime resulta em morte da vítima; aumentam o
tempo de permanência nos presídios federais;
permitem que os estados possam construir
prisões de segurança máxima com as mesmas
regras previstas nos presídios federais.
Movimento negro denuncia projeto
Logo em seguida que o pacote foi apresentado,
diversas organizações, entidades e ativistas
listaram uma série de ressalvas e críticas.
Organizações do movimento negro - entidades
da sociedade civil em defesa dos Direitos

Humanos - protocolaram um documento de
denúncia ao projeto e encaminharam à Comissão
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH),
órgão autônomo da Organização dos Estados
Americanos (OEA).
De acordo com as organizações, as políticas
do atual governo aprofundam as desigualdades
sociais e os números de assassinatos da
população negra. As entidades apontam que,
entre os vários pontos problemáticos, a proposta
de prisão em segunda instância aumentará
o número de presos no país. Ainda, sinalizam
que haverá menor rigor e punição em casos de
homicídio cometidos por agentes de segurança
do Estado, o que deve ocasionar no aumento
do número de negros mortos, já que a grande
maioria dos homicídios praticados por policiais
possuem este viés de raça. No Rio de Janeiro,
por exemplo, nove em dez mortos pela polícia
entre 2016 e 2017 foram negros.

Governo Bolsonaro facilita posse de armas
No dia 15 de janeiro, o presidente Jair Bolsonaro
(PSL) deu início a uma de suas promessas de
campanha: a flexibilização para a posse de armas.
A medida, efetivada através de decreto, amplia o
acesso à posse de arma de fogo e retira o poder
da Polícia Federal de decidir quem pode ou não
ter acesso ao armamento.
Antes do decreto, o pedido de posse requeria
uma justificativa da “efetiva necessidade” do
armamento por escrito, que era analisada pela
PF, o que passa a ser uma mera formalidade após
o decreto presidencial de Bolsonaro. A “efetiva
necessidade” foi generalizada, ampliando-se
para todos residentes da área rural e moradores
de área urbana com mais de 100 homicídios
a cada 100.000 habitantes. Cumprindo os

requisitos para a posse (idade mínima, aptidão
física e mental, residência física, negativa
de antecedentes criminais, presença de cofre
no domicílio em que a arma se encontrará), é
presumida a veracidade das informações e,
portanto, a Polícia Federal perde o poder de
decisão final.
Possíveis consequências
O Brasil é o país que mais possui mortes por
armas de fogo, e os números devem ampliar-se
com o decreto. Suicídios, acidentes domésticos,
crimes de ódio e feminicídios tendem a elevarse. No caso dos acidentes infantis, por exemplo,
a cada três dias o Brasil registra a entrada de uma
criança em hospital em decorrência de disparo

acidental por arma de fogo, índice que vinha
diminuindo desde o Estatuto do Desarmamento,
aprovado em 2003. Já no caso dos feminicídios,
que ocorrem em sua grande maioria dentro
de casa, o efeito da posse pode disparar os
assassinatos de mulheres e, ainda, intimidá-las a
não denunciar as agressões sofridas por medo
de retaliação e morte.
As consequências no afrouxamento das regras
para a posse de armamento também foram
destacadas pela própria PF, que, em seguida
da promulgação do decerto, emitiu memorando
pontuando a possibilidade de “nefastas
consequências que um aumento exagerado do
número de armas em poder dos cidadãos pode
acarretar à incolumidade pública”.
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38º Congresso do ANDES-SN
define plano de lutas para 2019
Em um dos maiores Congressos já realizados pelo Sindicato Nacional, docentes deliberaram a busca por unidade
para o enfrentamento às medidas antidemocráticas de extrema direita.

O

correu em Belém (PA), entre os dias
28 de janeiro e 2 de fevereiro, o 38º
Congresso do ANDES-SN. O evento,
sediado pela Associação dos Docentes da
Universidade Federal do Pará (Adufpa – Seção
Sindical do ANDES-SN), foi considerado um dos
maiores da história do Sindicato Nacional, com
a participação de 598 docentes de todo o país,
que discutiram e deliberaram as políticas que irão
orientar as ações da entidade para o próximo
período. O Congresso teve como tema central
“Por Democracia, Educação, Ciência, Tecnologia
e Serviços Públicos: em defesa do trabalho e da
carreira docente, pela revogação da EC/95”.
Diversidade e unidade na luta
A plenária de abertura foi marcada pela
diversidade dos movimentos sociais e pelo
chamado à unidade na luta. A mesa contou com a
participação de representantes dos estudantes,
da Associação Estadual das Comunidades
Remanescentes de Quilombo, do Movimento
Nacional dos Atingidos por Barragens, além
de diretores do Sindicato Nacional e da CSPConlutas e do primeiro professor indígena da
UFPA.
O presidente do ANDES-SN, Antonio Gonçalves,
destacou que o Congresso começou com um
grande desafio, o de enfrentamento à atual
conjuntura. “Esta conjuntura vai exigir de nós, de
dentro das nossas diferenças e divergências
políticas, a nossa capacidade de construir
resoluções unitárias. E essa unidade nas
resoluções tem que ter o desdobramento de uma
unidade de ação”, avaliou. Ainda, desejou que o
ambiente do Congresso fosse de respeito e de
combate às opressões.
Centralidade da luta
“Atuar buscando maior mobilização da base,
pela construção de uma ampla unidade para
combater a contrarreforma da Previdência, as

privatizações e revogar a Emenda Constitucional
(EC) 95. Defender a livre expressão, organização
e manifestação, enfrentando as medidas
antidemocráticas de extrema direita: defender
os direitos fundamentais dos (as) trabalhadores
e trabalhadoras; os serviços e os (as) servidores
(as) públicos (as), bem como o financiamento
público para Educação, Pesquisa e Saúde
Públicas. Para tanto, empenhar-se na construção
de uma Frente Nacional Unitária, como espaço
de aglutinação para essa luta, contribuindo
assim para avançar na organização da classe
trabalhadora”.
Este foi o texto aprovado pelos docentes, com
apenas algumas abstenções, durante a Plenária
do Tema I, e irá nortear a centralidade da luta e as
ações do sindicato em 2019.
Grupos mistos homenageiam militantes
assassinados
Nos segundo e terceiro dias os docentes reuniramse em 13 grupos mistos para debater o Tema II,
referente ao Plano Geral de Lutas, com o objetivo
de aprofundar as discussões. Cada grupo
homenageou um lutador social assassinado em
2018. Nas portas, foram expostas as biografias
de cada um como uma forma de dar visibilidade
aos assassinatos impulsionados pelo ódio e a
intolerância.
Construção da greve geral
Durante a Plenária do Tema II, foi deliberada a
defesa da necessidade da construção de uma
greve geral. Além disso, docentes aprovaram a
participação do Sindicato em comitês de defesa
das liberdades democráticas, mesmo que esses
comitês tenham “Lula Livre” como consigna.
Implantação de cotas e combate às opressões
O Congresso também aprovou a orientação às
seções sindicais a participarem do processo de
implementação e cotas (Lei 12990/14), que

regulamenta as cotas étnico-raciais no serviço
público. A orientação é pautada pelo princípio da
democratização do acesso das pessoas negras
à carreira docente. A ampliação da Lei Cotas nas
instituições de ensino também foi definida, além
da luta por cotas para indígenas e quilombolas
em concursos para docentes.
O Congresso também deliberou intensificar o
combate à LGBTTfobia nas instituições de ensino
e integrar as mobilizações do Dia Internacional do
Orgulho LGBTT, em 28 de junho.
Paridade de gênero na diretoria nacional
Em decisão histórica, foi aprovada, na noite do
último dia de Congresso, a paridade de gênero
na diretoria do ANDES-SN. A deliberação, que
obteve maioria esmagadora, aconteceu durante
a plenária do Tema IV, que trata das questões
organizativas e financeiras.
Após a aprovação, foi decidida a forma como
ocorrerá. Definiu-se que no mínimo seis mulheres
deverão estar entre as 11 pessoas do bloco
nacional da presidência, secretaria e tesouraria.
Entre as 72 pessoas das direções regionais,
deverá haver no mínimo 36 mulheres, somando
todas as regionais. Também deverá haver no
mínimo 50% de mulheres em todas e em cada
uma das vice-presidências regionais (1ª e 2ª
vice-presidências regionais).
Delegação da ADUFPel
Conforme deliberação de Assembleia Geral,
participaram do Congresso como delegados/
as os/as docentes Ana Lúcia Oliveira, Angela
Vitória, Celeste Pereira, Francisco Vitória,
Giovanni Frizzo, Henrique Mendonça, José Carlos
Volcato, Luiz Carlos Rigo, Miriam Cristiane Alves,
e como observadores Luiz Henrique Schuch e
Regina Helena Gonçalves.
*A Carta de Belém, que sintetiza os principais debates e resoluções
do 38º Congresso está disponível em nosso site (adufpel.org.br).

